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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om jordbrukets
miljöstöd och kompensationsbidrag
Föredragen för Republikens President den
Utfärdad i Mariehamn den 22 mars 2001

Med stöd av 8 § landskapslagen om verkställighet av den gemensamma jordbrukspolitiken
inom EG (55/1995)
upphävs 32 § 3 mom. landskapsförordningen
den 20 april 2000 om jordbrukets miljöstöd och
kompensationsbidrag (17/2000),
ändras 5 § 5 mom., 14 § 1 mom., 15 § 1 mom.,
16 § 2 mom., 19 § 1 mom., 21 § 1 mom., 24 §
5 mom., 26 § 1 och 4 mom., 32 § 1 och 2 mom., 33 §
2 mom., 37 § 1 mom., 54 § 4 mom., 57 § 4 mom.,
73 § 2 och 3 mom. och 74 § 8 mom., av dessa
lagrum 5 § 5 mom., 14 § 1 mom., 19 § 1 mom., 57 §
4 mom. och 74 § 8 mom. sådana de lyder i
landskapsförordningen den 28 september 2000
(67/2000), samt
fogas till 7 §, sådan den lyder i landskapsförordningen den 28 september 2000, ett nytt
2 mom. och till 19 §, sådan den lyder i sistnämnda landskapsförordning, nya 2 och 3 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 4 mom., som
följer:
5§
Stödberättigat område
------------------------------------Både i delprogrammet för konventionellt jordbruk och i delprogrammet för ekologisk produktion kan stöd erhållas för gröngödslingsvallar
vars skörd lämnas obärgad på hösten och utnyttjas som gödselmedel för odlingsväxten följande år förutsatt att gröngödslingsvallen ingår
i en normal växtföljd på gårdsbruksenheten.
Arealen för gröngödsling kan utgöra högst 50
procent av den totala areal av gårdsbruksenhe-

ten som omfattas av stödsystemet. Samma
område kan uppges som gröngödslingsareal
under högst två år i följd.
-------------------------------------7§
Basstödets belopp
-------------------------------------Det lägsta belopp som kan utbetalas är 23,78
mark (4 euro).
14 §
Markkartering
Gårdsbruksenhetens samtliga odlade åkrar
skall vara markkarterade. Åkrar som saknar
ett markkarteringsresultat skall markkarteras under det första förbindelseåret. Om skiften
som odlaren får i sin besittning under förbindelseperioden saknar ett markkarteringsresultat
skall markkarteringen på dessa skiften utföras
under det första året då jordbrukaren har skiftet
i sin besittning. En markkartering skall utföras
med minst fem års intervaller på varje skifte,
dock minst en gång under förbindelseperioden.
Markkarteringsresultat som är äldre än fem år
godkänns inte.
-------------------------------------15 §
Gödsling av åkermark
Mängden fosfor som tillförs åkermarken skall
beräknas utgående från markkarteringsresultatet och grödans uppskattade näringsbehov.
De årliga givorna får inte överskrida de i bilaga 1
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fastställda basgödslingsnivåerna. Om ett markkarteringsresultat saknas under det första förbindelseåret kan fosforgödslingen basera sig på
bördighetsklassen tillfredställande i bilaga 1.
-------------------------------------

skall såväl egna djur som andras djur som står
i jordbrukarens husdjursbyggnader under den
tid djuren är installade och utfordras inomhus
beaktas.
-------------------------------------

16 §
Skyddsremsor
------------------------------------Skyddsremsorna enligt 1 mom. skall anläggas eller lämnas under det första förbindelseåret. Om jordbrukaren under förbindelseperioden får sådana skiften i sin besittning som
förutsätter en skyddsremsa enligt 1 mom. skall
skyddsremsan anläggas eller lämnas under det
första året då jordbrukaren har skiftet i sin
besittning. Skyddsremsor som anlagts eller
lämnats under programperioden 1995-1999
måste inte anläggas på nytt.
-------------------------------------

24 §
Val av frivillig åtgärd
------------------------------------Jordbrukaren kan frånträda den valda frivilliga åtgärden om produktionsinriktningen på
gårdsbruksenheten ändrar eller om jordbrukaren slutligt upphör med den produktionsgren
som åtgärden är kopplad till. Om jordbrukaren
under förbindelseperioden överför hela eller
delar av sin gårdsbruksenhet till en annan jordbrukare enligt 65 och 66 §§ kan jordbrukaren
som övertar marken frånträda den frivilliga
åtgärden som den överförda marken omfattas
av.
-------------------------------------

19 §
Lagring av stallgödsel
En gårdsbruksenhet som är ansluten till jordbrukets miljöstödsprogram skall ha sådana
utrymmen för lagring av stallgödsel som rymmer stallgödsel som ansamlats i 12 månader,
frånsett den spillning som under samma betessäsong blir kvar på betesmarken vid betesgång,
eller under växtsäsongen sprids i växande gröda. Vid beräkning av behövliga lagringsvolymer
skall landskapsstyrelsens beslut om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket (79/2000) följas.
Som lagringsutrymme enligt 1 mom. kan räknas djupströbäddar i lösdriftshallar.
Gödsel från djupströbäddar, fastgödsel från
fjäderfä och hästgödsel kan lagras i stuka förutsatt att lagringen sker enligt landskapsstyrelsens beslut om begränsning av utsläpp i vatten
av nitrater från jordbruket.
------------------------------------21 §
Stallgödselanalys
En stallgödselanalys skall göras om det årligen för varje gödselslag produceras mer än 25 m3
gödsel under den tid djuren är installade och
utfordras inomhus. I analysen skall stallgödselns innehåll av kväve, fosfor och kalium analyseras. Stallgödselproduktionen räknas enligt
volymriktvärden i bilaga 2 i landskapsstyrelsens beslut om begränsning av utsläpp i vatten
av nitrater från jordbruket. När stallgödselproduktionen beräknas för gårdsbruksenheten

26 §
Fånggröda och vårplöjd mark
I tillvalsåtgärden fånggröda skall fånggrödan sås antingen i huvudgrödan på våren eller
som renbestånd efter att huvudgrödan är skördad. Högst 10 procent perenna vallbaljväxter
får ingå i utsädet.
------------------------------------I tillvalsåtgärden vårplöjd mark kan stöd
erhållas för mark som efter skörd av spannmål,
sockerbeta och övriga rotfrukter, potatis, ärter,
oljeväxter samt ettåriga trädgårdsväxter lämnas oplöjd på hösten. En reducerad bearbetning
med kultivator, tallriksharv, s-pinnharv eller
spadrullharv som lämnar en betydlig del av
stubben eller annan växtmassa på markytan är
tillåten på hösten. Vårbearbetningen får ske
tidigast den 1 april.
------------------------------------32 §
Miljöanpassad grönsaksproduktion
Åkrar som omfattas av tillvalsåtgärden miljöanpassad grönsaksproduktion skall ha ett
markkarteringsresultat som vid ingången av
växtperioden är högst tre år gammal. Markkarteringsresultatet skall visa tillgången på fosfor,
kalium, kalcium, magnesium, koppar, mangan,
zink, bor, markens surhet (pH) och jordart.
Markkarteringsresultat från programperioden 1995-1999 kan godkännas förutsatt att de
inte är över tre år gamla och att de även anger
tillgången på samtliga i 1 mom. nämnda näringsämnen.
-------------------------------------
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33 §
Allmänna villkor
------------------------------------Jordbrukaren skall dessutom uppfylla villkoren i 11-14, 16 och 23 §§.
------------------------------------37 §
Allmänna villkor
Miljöstödets basstöd för delprogrammet för
extensiv vallodling kan beviljas till jordbrukare
som besitter en gårdsbruksenhet med minst en
hektar åker och som uppfyller villkoren i 13, 23
och 38 §§.
------------------------------------54 §
Anläggande och skötsel av skyddszoner
------------------------------------Skyddszonen skall vara minst tio meter bred
och bilda ett eget odlingsskifte. Avtalsarealen
skall vara minst 0,1 hektar stor. Avtalsarealen
kan vara fördelad på flere basskiften.
------------------------------------57 §
Stödberättigat område
------------------------------------Stöd kan erhållas för gröngödslingsvallar vars
skörd lämnas obärgad på hösten och utnyttjas
som gödselmedel för odlingsväxten följande år
förutsatt att gröngödslingsvallen ingår i en normal växtföljd på gårdbruksenheten. Arealen för
gröngödsling kan utgöra högst 50 procent av den
totala areal av gårdbruksenheten som omfat-

tas av stödsystemet. Samma område kan uppges som gröngödslingsareal under högst två år
i följd.
------------------------------------73 §
Särskilda återkravsbestämmelser
------------------------------------Stödet återkrävs inte om jordbrukaren frånträder förbindelsen eller avtalet på grund av
force majeure eller naturliga omständigheter
enligt 76 § eller i fall det återkrävda beloppet
utan ränta understiger 297 mark (50 euro).
Om ett stöd återkrävs enligt denna paragraf
får en årlig ränta på fem procent uppbäras. I
fråga om beräkningen av räntan skall iakttas
vad som föreskrivs i kommissionens förordning
92/3887/EEG om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem.
74 §
Påföljder vid brister eller försummelser
------------------------------------Om miljöstödet eller LFA-kompensationsbidraget sänks enligt denna paragraf skall även
iakttas vad som föreskrivs i landskapsstyrelsens beslut den 29 juni 2000 om övervakning av
jordbrukets miljöstöd och LFA-kompensationsbidrag vid Ålands landskapsstyrelse.
________
Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2001 och skall tillämpas på de miljöstöd och
LFA-kompensationsbidrag som utbetalas efter att denna förordning trätt i kraft.
________

Mariehamn den 22 mars 2001
ROGER NORDLUND
lantråd
Roger Jansson
föredragande ledamot
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