LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2010
Våren 2010 kommer det att bli möjligt även på Åland att lämna in stödansökan elektroniskt.
Landskapsregeringens stöd dvs. LFA och miljöstödet kommer inte att omfattas av den elektroniska
stödansökan i detta skede. Dock kan jordbruksskiftesblankett 102B även för landskapsregeringens del med
uppgifter om frivilliga åtgärder, lämnas in elektroniskt.
Vipu-koder ska sökas i tid
För att kunna använda den elektroniska stödansökan måste man ansöka om rättigheter till s.k. VIPU-tjänsten.
Detta gör man genom att personligen lämna in blankett 405 till lantbrukskansliet. Den som har beviljats
användarrättigheter till VIPU-tjänsten före våren 2009 måste ansöka om nya användarrättigheter. Gamla
användarrättigheter omfattar endast bläddringsrättigheter. Rekommenderar att man redan nu under vintern
ansöker om dessa rättigheter!
För den som brukar anlita Hushållningssällskapets tjänster för vårens stödansökan vore det mycket bra att
ansöka om användarrättigheter till VIPU-tjänsten så att Hushållningssällskapet kan göra ansökan
elektroniskt.
Goda erfarenheter av elektronisk ansökan
Jordbrukare i riket som använt elektroniska tjänsten uppskattade tjänsten eftersom det gick snabbt att fylla i
blanketterna. En annan fördel är att ansökningsblanketterna kan lämnas in på kvällar och veckoslut.
Kontakta gärna lantbrukskansliet för mer information om elektroniska stödansökan.

ANMÄLAN TILL SVINREGISTRET
Alla som har svin skall göra anmälan om antalet svin på gården under tiden 1.9 – 31.12.2009 till Eviras
svinregister. Anmälan skall vara gjord senast 31.1.2010. Anmälan berör alla som håller minst ett svin även
om inget stöd söks för djuret.
TACKBIDRAG
Preliminär ansökningstid för årets tackbidrag är 1 - 26 februari. Ansökningsblankett 107A som skall
inlämnas till lantbrukskansliet, kommer att skickas hem till alla som sökte bidrag 2009. Nya stödtagare kan
hämta blanketten från lantbrukskansliet. Blanketten och anvisningarna är dock ännu inte klara.
Under samma tid är det även möjligt att ansöka om ny kvot respektive tilläggskvot för tackor. Ansökan om
kvot skall inlämnas till länsstyrelsen.
NATIONELLT STÖD FÖR TACKOR
Fr.o.m. 2010 kommer nationella husdjursstödet för tackor att förutsätta att tackorna i genomsnitt producerar
ett lamm per tacka året som föregår stödåret. Detta kommer att följas upp via anmälda uppgifter till Eviras
fårrregister. Det är därför mycket viktigt att man håller uppgifterna i fårregistret uppdaterade. Även dödfödda
lamm bör anmälas till registret, eftersom även sådana lamm tas i beaktande när det genomsnittliga antalet
lamm räknas ut.
NÖTPREMIE ERSÄTTER TACKBIDRAG
Tjurbidrag och bidrag för stutar som man hittills kunnat söka om fyra gånger per år , slopas fr.o.m. år 2010
och ersätts med en nötpremie. Stödet betalas automatiskt enligt uppgifterna i nötdjursregistret. En anmälan
om deltagande i stödsystemet förutsätts. Närmare information om stödförfarandet kommer senare under
vårvintern.

