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Huvudstödansökan 2022



Förhandsifyllande av huvudstödansökan
• När du går till 

huvudstödansökan öppnas 
förhandsifyllandet av 
jordbruksskiften till först.

• Du kan välja att 
jordbruksskiftena fylls i på 
förhand med det föregående 
årets uppgifter eller att bara 
basskiftena visas.

• Uppgifterna om 
jordbruksskiften kan också 
hämtas från ett 
odlingsplaneringsprogram.



I huvudstödansökan finns inte längre två separata 
övre avsnitt (anmäl uppgifter/sök stöd)
• I fortsättningen 6 flikar för alla gårdar

• Skiftesuppgifter, Sammandrag av skiftesuppgifterna, Stöd som kan sökas, Uppgifter om 
gården, Vipurådgivaren, (Undvik påföljder), Sammandrag och skickande.

• Fliken Undvik påföljder blir synlig för den som ansöker om miljöersättning.

• Den valda fliken är vit, de flikar som man kan flytta över till är gröna och de flikar 
som man ännu inte kan flytta över till är grå.



Överblick över fliken skiftesuppgifter

• Den största ändringen gäller redigering 
av uppgifter som görs i en dialog som 
öppnas separat

• Alla uppgifter om ett basskifte går att 
redigera på en och samma gång

• Också uppgifterna om jordbruksskiften 
ges på en enda gång i en egen dialog



Att redigera jordbruksskiften och spara uppgifter om 
växter

• Du kommer till stora kartan från den lilla kartans nedre kant 
(pennikonen) eller uppe till höger (knappen Öppna kartan)

• Överst på stora kartan finns verktygen för jordbruksskiften 
och basskiften.

• På bilden har vi öppnat punkten Jordbruksskiftesverktyg. Alla 
verktyg som behövs för att rita in ett jordbruksskifte har 
öppnats så att de är synliga.



Fliken Stöd som kan sökas
• I punkten Stöd som kan sökas 

väljs sökanden av stöd och de 
stöd som söks

• Om sökanden är en 
sammanslutning frågas också 
efter typen av sökande och 
sammanslutningens sökande

• Till fliken har hämtats listor över 
de åtgärder som valts till gårdens 
miljöförbindelse. 



Ansökan om fortsättningsår för 
miljöförbindelse och avtal
• Ansökan om fortsättningsår görs på samma sätt som i fjol.

• Med ett kryss i sin huvudstödansökan väljer jordbrukaren om han 
eller hon förlänger sin miljöförbindelse och/eller sina avtal.



Fortsättningsår för ekologisk produktion

• Fortsättningsåret för ekologisk produktion söks liksom i fjol
• Om förbindelsen har ingåtts 2018 eller senare, ansöks bara om 

utbetalning av stödet



Allmänna ”fel” och ställda frågor
- Jag hittar inte den växt jag vill ha på jordbruksskiftet i rullgardinsmenyn?

SVAR: Alla växter som du har använt tidigare samlas i början av listan, du hittar alltså dem 
inte i alfabetisk ordning i listan. 

- Under ifyllandet av stödansökan kommer du ihåg att en del av skiftet är nu tomtmark/hamnat under nya 
byggnader och odlas inte längre. I själva stödansökan kan man bara göra gränskorrigeringar….. 

SVAR: Tomtmarken får inte ritas bort med enbart en gränskorrigering. Alla över 0,05 ha 
liknande områden som permanent förblir oodlade ska tas bort genom att DELA på skiftet i 
BASSKIFTESÄNDRINGAR. Efter det anmäler man skifteskoden Permanent icke odlad till 
skiftet. 

- Under kontrollen av basskifteskartorna blir frestelsen stor att genom gränskorrigering rita till hörnen som 
rätats upp och nyodlats för nåt år sen…. Ser odlat och fint ut på de nya flygbilderna! 

SVAR: dessa korrigeringar kan inte landsbygdskansliet godkänna och ni kontaktas och måste 
ta tillbaka ansökan och ta bort korrigeringarna.



Allmänna ”fel” och ställda frågor

- Man har köpt eller arrenderat ett nytt  skifte som har åtgärden reglerad 
dränering men glömmer att lägga till skiftet i den egna åtgärden för 
hantering av avrinningsvatten..

- Om du har en rådgivare som fyller i din  ansökan, kom ihåg att berätta om reglerade dräneringar 
också till hen! Vipurådgivaren kan inte påminna om detta



Fliken Vipurådgivaren

• I uppgifterna om 
jordbruksskiftet har lagts till en 
ny kontroll som också syns i 
Vipurådgivaren

• Den påpekar om du anmäler 
åtgärder för miljöersättning för 
ett skifte som inte ingår i 
förbindelsen

• På panelen Stödrättigheter ser 
du läget för stödrättigheterna

• Du ser en preliminär 
uppskattning av gårdens 
stödbelopp



Vipurådgivaren – Kontroller om fleråriga 
åtgärder
• På panelen Kontroller av fleråriga åtgärder 

ska du kontrollera bl.a. skyldigheterna att 
bevara skyddszoner, naturvårdsåkrar 
och/eller mångfaldsåkrar



Fliken Undvik påföljder



Fliken Sammandrag och skickande

• På fliken Sammandrag och skickande ser du en sammanfattning av 
huvudstödansökan och kan skriva ut ansökningsuppgifterna

• Före insändandet ska du kontrollera att e-postadressen dit 
bekräftelsemeddelandet skickas är korrekt

• E-postadressen fylls i på förhand utgående från den primära odlarens uppgifter
• När uppgifterna är kontrollerade och ansökan i ordning skickar du in den för 

behandling



Efter insändandet

• Efter insändandet kommer det ett grönt meddelande på fliken som 
upplyser om att ansökan är mottagen och ett bekräftelsemeddelande 
om den inskickade ansökan kommer till den e-postadress som uppgetts

• Det går ännu att återta insändandet av ansökan, men du måste komma 
ihåg att skicka in den på nytt inom ramen för ansökningstiden. Bara 
en inskickad ansökan är mottagen!



Utskrift av sammandraget 

• På utskriften Ansökningsuppgifter syns tidpunkten för insändandet efter det att ansökan har skickats 
in

• Försäkra dig om att det på utskriften står att uppgifterna i ansökan har skickats för behandling samt 
att där står klockslaget och datumet då ansökan skickades in



Tack och med en önskan om en fin vår!


