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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att förbättra miljön och
landsbygden
Utfärdat i Mariehamn den 6 mars 2008

Med stöd av 9 och 26 §§ landskapslagen
(2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar
upphävs 48 § 2 och 3 mom. Ålands landskapsregerings beslut (2007:64) om stöd för att
förbättra miljön och landsbygden,
ändras beslutets 44 § 4 mom., 51 § 2 och
3 punkt, inledningssatsen i 58 § 1 mom., 63 §
2 mom. samt 82 § 1 och 2 mom., varav 44 §
4 mom., 52 § 2 och 3 punkt, 58 §, 63 § 2 mom.
samt 82 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i Ålands
landskapsregerings beslut 2008/7, samt
fogas till beslutets 43 § en ny 6 punkt, 44 § ett
nytt 5 mom., 49 § en ny 6 punkt, till beslutet nya
54a och 62 §§ samt till 82 § nya 4, 5 och 6 mom.
som följer:

ingår i ett avtal om prioriterade naturbeten
eller i ett avtal om hävd av löväng. I ett avtal om
hävd av löväng kan inte ingå sådan areal som
ingår i ett avtal prioriterade naturbeten eller i
ett avtal om riktade insatser på naturbeten.
I ett avtal om ekologisk produktion kan inte
ingå sådan areal som ingår i ett avtal om
skyddszoner. I ett avtal om skyddszoner kan
inte ingå sådana områden som ingår i ett avtal
om ekologisk produktion.

43 §
Stödformer
Miljöstödets specialstöd för jordbruket, nedan kallat specialstöd, kan betalas för följande
åtgärder:
-------------------------------------6) Riktade insatser på naturbeten.

Åtgärd
Stödbelopp
------------------------------------6) Riktade insatser
450 euro/hektar
på naturbeten

44 §
Begränsningar för ingående av avtal
-------------------------------------I ett avtal om prioriterade naturbeten kan
inte ingå sådan areal som ingår i ett avtal om
riktade insatser på naturbeten eller i ett avtal
om hävd av löväng. I ett avtal om riktade insatser på naturbeten kan inte ingå sådan areal som

49 §
Specialstödets belopp
Till jordbrukare som har ingått ett avtal betalas specialstöd för varje hektar eller djurenhet som ingår i avtalet enligt följande:

51 §
Övergång till specialstödet i det
nya miljöstössystemet
Ett gällande avtal som ingåtts under programperioden 2000 – 2006 kan ersätts med ett
avtal som avses i detta beslut på följande sätt:
------------------------------------2) Ett avtal om prioriterade naturbeten kan
ersättas med ett avtal om riktade insatser på
naturbeten eller med ett avtal om hävd av löväng.
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3) Ett avtal om slåtter av naturäng kan ersättas med ett avtal om riktade insatser på naturbeten eller med ett avtal om prioriterade naturbeten.

58 §
Åtgärdsplaner
I de åtgärdsplaner som avses i 54a, 55 och
56 §§ ska minst följande uppgifter ingå:
--------------------------------------

54a §
Riktade insatser på naturbeten
Stöd kan beviljas för hagmark, ängar och
strandängar där det finns värden som behöver
särskild skötsel för att långsiktigt kunna bevaras.
De naturbeten som ingår i avtalet ska skötas
enligt en åtgärdsplan som görs upp för varje
enskilt bete. Åtgärdsplanen ska göras i samarbete mellan odlaren och en av landskapsregeringen godkänd rådgivare. I åtgärdsplanen fastställs de åtgärder som ska genomföras under
avtalsperioden, såsom betning och slåtter.
Ställvis kan även röjning av mindre buskage och
enskilda träd komma i fråga. För att hindra
övergödning ska det slagna gräset och röjningsresterna samlas ihop och föras bort.
Den lämpliga betesintensiteten ska fastställas utifrån specifika behov på det berörda området inom nedanstående beräkningar:

62 §
Förändringar i avtalsarealen
på grund av digitering
Om den digiterade arealen för ett basskifte
som ingår i ett avtal om miljöstödets specialstöd är större än den areal som i avtalet anges
för basskiftet, ska avtalet ändras så att den
digiterade arealen anges i avtalet som basskiftets areal om jordbrukaren godkänner den digiterade arealen. Om den digiterade arealen är
mindre än den areal som anges i avtalet ändras
inte avtalet om skillnaden är försumbar.
Om en jordbrukare i sin ansökan har uppgivit
ett basskiftets areal vara betydligt större än den
digiterade arealen, så ska denne återbetala det
stöd som har utbetalats för mycket.

Djurtyp
Vuxna nötkreatur
Ungnöt (>8 mån.)
Tacka
Häst
Ponny

Minsta antal
djur per hektar
0,5
0,8
1,8
0,5
1,0

På betet får finnas högst 1,6 de/ha. Antalet
djur omvandlas till djurenheter med hjälp av
koefficienterna i bilaga 4.
Om avtalsområdet finns inom ett större betesområde ska avtalsområdet i regel avskiljas
med stängsel från övriga naturbeten så att ett
tillräckligt betestryck kan garanteras på avtalsarealen. Avtalsarealen ska också avskiljas från
gödslade betesvallar för att området inte ska
påverkas av dess negativa gödslingseffekt. På
avtalsområdet får inte handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel användas och det får
heller inte bearbetas. Tillskottsutfodring får
ske endast under högst två veckor i början och
under högst två veckor i slutet av betesperioden
på platser som anges i åtgärdsplanen.
Uppgifter om antalet betande djur, betesperiodens längd och utförda skötselåtgärder ska
antecknas i en skötseldagbok.
Stödet beviljas årligen för de skiften som
ingår i avtalet förutsatt att stödvillkoren uppfylls.

63 §
Möjlighet att byta ett avtal helt eller delvis
-------------------------------------I 1 mom. avsett byte kan ske så att ett avtal
om prioriterade naturbeten eller delar av ett
avtal om prioriterade naturbeten byts till ett
avtal om hävd av löväng eller till ett avtal om
riktade insatser på naturbeten.
82 §
Övergångsbestämmelser
Bestämmelserna i landskapsförordningen
(2000:17) om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag ska fortsatt tillämpas på
avtal som en jordbrukare har ingått och som
ålägger denne att iaktta vissa villkor för att
beviljas stöd. Efter år 2007 ska bestämmelserna i 2a och 2b §§ och 2e – 2n §§ dock inte tillämpas på de årliga ansökningar om stöd som avses
i 8 och 48 §§.
Ett avtal som inte har fullföljts och som har
ingåtts med stöd av landskapsförordningen
(2000:17) om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag, kan omvandlas till ett nytt
avtal enligt detta beslut dels om det innebär en
obestridlig fördel för miljön eller djurens välbefinnande, dels om det befintliga avtalet stärks
avsevärt. Om jordbrukarens miljöstödsavtal
omfattar delprogrammet för ekologisk produktion ska avtal om miljöstödets specialstöd för
ekologisk produktion som avses i landskapsregeringens beslut (2007:64) om stöd för att förbättra miljön och landsbygden ingås för minst
den areal som har omfattats av delprogrammet
för ekologisk produktion. Om inget avtal ingås
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anses jordbrukaren förfara i enlighet med 4 §
4 mom. i landskapsförordningen (2000:17) om
jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag varvid stöd som redan beviljats återkrävs.
-------------------------------------Ett avtal som har ingåtts med stöd av landskapsförordningen (2000:17) om jordbrukets
miljöstöd och kompensationsbidrag kan frånträdas det sista avtalsåret före avtalsperiodens
slut från och med den tidpunkt då avtalsvillkoren har uppfyllts under fem år. Om jordbrukarens miljöstödsavtal omfattar delprogrammet
för ekologisk produktion och avtalsvillkoren har
uppfyllts det första avtalsåret från växtperiodens början, så kan konventionella odlingsmetoder tillämpas det sista avtalsåret från och
med början av växtperioden när avtalsvillkoren
har uppfyllts under fem år.
Om ett avtal om miljöstödets specialstöd har
ingåtts under något av åren 2003 – 2006, för en
avtalsperiod som sträcker sig utöver den avtalsperiod som är en förutsättning för erhållande av
miljöstödets basstöd, och jordbrukaren efter
avtalsperiodens utgång inte kan ingå ett nytt
avtal om miljöstödets basstöd under programperioden 2007 – 2013 på grund av att de allmänna förutsättningarna för erhållande av basstödet inte uppfylls eller på grund av att jordbrukaren inte godtar de nya stödvillkoren för basstödet kan jordbrukaren vid avtalsperiodens ut-
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gång säga upp specialstödsavtalet utan att det
stöd som redan utbetalts återkrävs. Specialstödsavtalet kan också förbli i kraft även om
jordbrukare inte har ingått ett nytt avtal om
miljöstödets basstöd varvid avtalet om miljöstödets specialstöd fortgår i enlighet med avtalsvillkoren till utgången av avtalsperioden.
Om jordbrukaren senare vill säga upp avtalet
tillämpas bestämmelserna i 63 § landskapsförordningen (2000:17) om jordbrukets miljöstöd
och kompensationsbidrag.
Jordbrukare som under något av åren 2003 –
2006 har ingått ett avtal om LFA-kompensationsbidraget som avses i landskapsförordningen (2000:17) om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag ska från och med år 2007, i
stället för goda odlingsmetoder som avses i 2 §
9 punkten landskapsförordningen (2000:17) om
jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag, på hela sin gårdsbruksenhet iaktta de
tvärvillkor som avses i 2 § 11 punkten i detta
beslut.
________
Denna förordning träder i kraft den 7 april
2008.
Ändringarna ska tillämpas på ansökningar
som har lämnats till landskapsregeringen under år 2007.

Mariehamn den 6 mars 2008
VIVEKA ERIKSSON
lantråd
Jan-Erik Mattsson
föredragande ledamot
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