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Österbotten 

TILL ALLA ODLARE 

 

Information om övervakning av de arealbaserade stöden 2016 

 

Helgårdsövervakning 

 
Varje sommar övervakas ett visst antal gårdar som söker de arealbaserade stöden. En 

del gårdar väljs ut till övervakning slumpmässigt, en del väljs riktat.  Gårdar väljs ut av 

landsbygdsverket, själva övervakningen utförs av NTM-centralens inspektörer. 

 

Gårdarna som övervakas kontaktas så gott som alltid på förhand av inspektören. 

Inspektören berättar hur övervakningen går till och vilka nödvändiga handlingar som 

ska visas upp vid själva övervakningen. Det är bra att på förhand ta fram dessa 

handlingar och kontrollera så att inget saknas.  

 

Vid en helgårdsövervakning övervakas gårdens alla arealbaserade stöd. Om gården har 

husdjursproduktion kontrolleras även djurantalet. I övervakningen kontrolleras alla 

skiften och nödvändiga handlingar. 

 

I terrängen kontrolleras att uppgifterna (gröda och areal) i stödansökan som inlämnats 

överensstämmer med verkligheten. Samtidigt kontrolleras skiftets odlingssätt 

(bearbetning, såning och växtskydd) och att trädor och naturvårdsåkrar är skötta. Det 

skall vid utfall finnas en 1-3 meter bred dikesren täckt med flerårig vall och vid 

vattendrag ska det finnas en i medeltal 3 meter bred skyddsremsa täckt med flerårig vall 

(minst 1 m bred skyddsremsa vid både utfall och vattendrag om gården inte ansökt om 

miljöersättning). Skyddsremsorna kontrolleras enligt uppgifter från 

vattendragsregistret. I Vipu kan man kontrollera gårdens egna möjliga vattendrag enligt 

vattendragsregistret. 

 

 För förgröningsstödets del kontrolleras uppfyllandet av kraven på diversifiering av grö-

dor och iakttagandet av kravet på att bevara permanenta gräsmarker i möjliga Natura-

områden. Ifall gården har ansökt om miljöersättning kontrolleras iakttagandet av vill-

koren för miljöersättning och iakttagandet av avtalsvillkoren för avtal om miljöersätt-

ning. 
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Följande dokument kontrolleras på gårdar som ansökt om miljöersättning: 

 

1) Odlingsplan  
Odlingsplanen preciserar den femåriga växtföljdsplanen. I den årliga odlingsplanen uppges 

de växtarter som du har planerat odla på basskiftets olika jordbruksskiften och den planerade 

gödslingen vad gäller gödselmängder och gödselslag. Odlingsplanen är en preliminär plan 

och dess innehåll ska preciseras i samband med sådden. 

 

2) Skiftesvis bokföring  
  I de skiftesvisa anteckningarna ska det finnas grundläggande information om åkerskiftet samt 

uppgifter om de årliga odlingsåtgärderna inkl. tidpunkter och de uppgifter som förbindelsens 

skiftesspecifika åtgärder förutsätter. 

    

3) Markkartering  

 Markkarteringen får inte vara äldre än 5 år räknat från analysdatum.  

 Varje basskifte skall ha ett eget prov (flera delprov) då skiftet är över 0,50 ha stort. Då 

skiftet är över 5,00 ha så skall skiftet dessutom ha ett prov per påbörjad 5 ha. 

 Basskiften som är mindre än eller jämnt 0,50 ha behöver man inte ta egna 

markkarteringar om man räknar gödslingen enligt mullhalten mullrik och fosfornivå 

god. Man kan också använda samma markkartering som ett intilliggande skifte har, om 

skiftena skiljs åt endast av en väg eller ett dike.  

 

4) Gödselanalys 

Om det på gården finns djur som producerar eller gården tar emot stallgödsel (minst 25 m3 / 

år) ska det finnas en gödselanalys för varje stallgödselslag. Stallgödselanalysen får vara 

högst 5 år gammal. Observera även den nya nitratförordningen. 

 

5) Växtskydd 

 Den som sprider växtskyddsmedel ska ha ett ikraftvarande intyg över sprutförarexamen eller 

-utbildningen. Växtskyddssprutan ska vara testad och godkänt (intyg och protokoll) 

Utbildningen och testet är i kraft 5 år. 

 

6) Kvitton  

 Kvitton över inköpt konstgödsel inför odlingssäsongen bör uppvisas vid övervakningen. 

 

7) Arrendeavtal  

Arrendeavtalen bör vara ikraft och kontrolleras under övervakningsbesöket.  

 

 

 

 
Med vänliga sommarhälsningar 
Inspektörerna vid Österbottens NTM-central 

 


