Övervakningens process
- Urval
- Anmälan
- Förberedelser på gården
- Gårdsbesöket
- Efter gårdsbesöket

Närings- trafik och
miljöcentralen

Gårdar och urval
• Livsmedelsverket ( tid. Mavi ) gör urvalen, bortsett från eget urval
• Gårdar tas till övervakning med följande viktning:
*
*
*
*
*
*
*

Tillfälligt icke odlad areal
* Skiften som gränsar till vattendrag
Trädgårdsväxter, frilandsgrönsaker
* Permanent gräsmark
Förhållandevis liten spannmålsareal * Bidrag för jordbruksgrödor
Naturbeten
Ingen efa-areal
Baskiftets omkrets/areal
Brister i stödvillkor 2012-2016

• Kontrollerna på plats utförs i huvudsak under
perioden juli-september

Gårdar i övervakning 2016, 2018, 2019

Anmälan om övervakning
• År 2019 var 274 gårdar utvalda till övervakning i Egentliga Finland
• Inspektörerna (ca. 30 st) kontaktar gården i huvudsak senast dagen före
kontrollen. Max. 14 dygn före.
• Om odlaren inte går att nå kan ett ringbud skickas med textmeddelande
• En e-post skickas, ur vilken framgår tidpunkt och plats för kontrollen,
inspektörens kontaktuppgifter, uppgift om vilka handlingar som
kontrolleras och vad som händer efter kontrollen
• När anmälan om kontroll gjorts kan inga korrigeringar mera
göras i ansökan, förutom de som rör uppenbara misstag

Odlarens förberedelser inför kontroll
• På en stor gård kan det ta flera dagar. Vanligtvis räcker en dag
• Odlaren behöver inte närvara, men det är bra om man kan vara
med vid fältkontrollen
• Man kan befullmäktiga en representant och/eller ha assistent

Odlarens förberedelser inför kontroll
• Plocka fram följande handlingar eller sänd kopior av dem
till NTM-centralen
• Odlingsårets odlingsplan
• Påbörjade skiftesanteckningar för odlingsåret,
i detta skede räcker det med ex. kalenderanteckningar
 de slutliga kontrolleras i samband med
övervakning av handlingar i slutet av året
• Arrendekontrakt
• Sprutförarutbildning och testhandlingar för växtskyddssprutan
• Kvittens över skaffade gödselmedel för växtperioden
och ev. sammandrag av gödsellager
• Uppgift om mängden mottagen stallgödsel
• Djurmängden vid övervakningstidpunkten

• Ta det lugnt och sov gott!

Fältkontroll
• Alla gårdens skiften kontrolleras
• Hur väl digiteringen av skiften stämmer
• Kanter som är oklara mäts med gps
• Eventuella vägar, icke odlade områden, över 3 m breda diken,
m.m. tas bort från arealen
• För areal ytter om åkermark, som anmälts som permanent
gräsmark, kontrolleras trädbestånd och växtlighet
(grundstöd och kompensationsersättning)
• Jordbruksskiftenas gränser
• Jordbruksskiften
• Anmäld växt
• Odlingssätt

• Miljöersättningens villkor

• Dikesrenar vid utfall, skyddremsor längs vattendrag (bredd,
växtskydd, gödsling)
• Slåtter och bärgning av skyddszoner
• Fånggrödor, saneringsväxter
• Växtligheten på mångfaldsåkrar
• Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter, dukar, bin
• Användning av organiskt täckmaterial för tädgårdsväxter och
sättpotatis
• m.m.

• Miljöavtal
• Skötselåtgärderna som ingår i planen
• Röjning, slåtter
• Betning, betestryck
• Tidtabellen för åtgärderna

Tvärvillkorens villkor
• Odla enligt god jordbrukarsed -> bearbetning, sådd, växtskydd
-> med en marknadsduglig skörd som mål
• Flyghavre
• Skötseln av trädor
• Planttäthet, bl.a. jordgubb, äppel, bärbuskar
• Nitratdirektivet: Stallgödsellager och
eventuella gödselstukor

Efter gårdsbesöket
• Kontrollanten går igenom de observationer som gjorts och var
stödvillkoren eventuellt inte uppfylls
• I detta skede går det inte ännu att göra en noggrannare
bedömning över hur eventuella brister påverkar stöden
• Inga skriftliga bedömningar ges åt gården i detta skede
• Kontrollanternas kontaktuppgifter har sänts i samband med
anmälan om kontroll / kan lämnas i detta skede
• Ett informationsblad om vad som händer
efter kontrollen lämnas på gården

Efter gårdsbesöket
• Eventella återkontroller för kontroll av bl.a. skörd av
skyddszoner, förutsatt betesgång, m.m.
• Övervakningens observationer registreras i datasystemet
TILL ODLAREN SÄNDS ETT SAMMANDRAG ÖVER
ÖVERVAKNINGEN KONTROLLERA DETTA NOGA !!
Ta kontakt om något bekymrar
• Förskotten för miljö-, kompensationsersättningen och
ekostödet går till betalning åt alla!
Också till gårdar där övervakningen är på hälft
• Övervakningen ska vara slutförd senast 15.11

December
• Handlingar för Dokumentövervakning
vintertid begärs in till NTM-centralen
• Växttäckesövervakningarna påbörjas

• Korigeringar av skiften syns i Vipu-tjänsten först i
slutet av mars / inför följande ansökningsomgång
• Stödbesluten utfärdas av kommunen efter varje
stöds sista rat (i bästa fall inom 1-2 mån )

Möjligheten till rättelse
• Det är bra att kontrollera sammandraget över övervakningen och ta kontakt
med kontrollanten som varit på gården om det uppstår frågor
• Rättelseyrkan över stödbeslut, som kommunen utfärdat, lämnas
till NTM-centralen
• I samband med stödbeslutet skickas anvisning för rättelseyrkan
• Tid för rättelseyrkan är 30 dagar
• Kostar 80 €, ingen kostnad om beslutet är till sökandens fördel
• Ca 10 stycken yrkan om rättelse, rörande kontroll, lämnas årligen in
i Egentliga Finland (både åker- och djursektorn)
• Följande instans för sökande av rättelse är förvaltningsdomstolen i Tavastehus
• Tid för rättelseyrkan är 30 dagar

Tack !
Vi håller fötterna
på jorden och
humöret på topp

