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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om ändring av Ålands landskapsregerings beslut
om stöd för att förbättra miljön och landsbygden
Utfärdad i Mariehamn den 7 februari 2008

Med stöd av 9 och 26 §§ landskapslagen
(2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar
upphävs 36 och 62 §§ i Ålands landskapsregerings beslut (2007:64) om stöd för att förbättra miljön och landsbygden,
ändras 2 § 2, 3, 14 och 15 punkterna, 5 §
1 mom. 1 punkten, 7 § 1 och 2 mom. och paragrafens rubrik, 8 § och paragrafens rubrik, 9 §, 11 §,
12 § 1 och 4 mom., 15 §, 16 § 1 mom., 17 § 4 mom.,
18 § 2 och 5 mom., 19 § 1 mom., 21 § 2 mom., 22 §
1 och 3 mom., 23 §, 24 § 1 mom., 26 § 1, 4 och
5 mom., 28 § 2 mom., 29 § 1, 3 och 4 mom., 30 §,
31 § 1 mom., 32 § och paragrafens rubrik, 33 §
3 mom., 34 § 1 och 5 mom., 35 §, 37 § 1 och 2 mom.
1 och 4 punkt samt paragrafens rubrik, 38 –
42 §§ samt paragrafernas rubriker, 44 §, 45 –
47 §§ och paragrafernas rubriker, 48 § 2 och
3 mom. samt paragrafens rubrik, 49-51 §§, 52 §
1, 2, 3 och 5 mom., 53 §, 54 § 1 och 2 mom., 55 §
1 mom., 56-59 §§, 60 § och paragrafens rubrik,
61 § och paragrafens rubrik, 63 – 66 §§ och
paragrafernas rubriker, 67 § 1 och 3 mom. och
paragrafens rubrik, 68 § och paragrafens rubrik,
72 § 1 och 2 mom., 74 §, 75-78 §§ och paragrafernas rubriker, 80 § 3 punkten, 82 § samt
fogas till 5 § nya 4 och 5 punkt varvid nuvarande 4 och 5 punkt blir nya 6 och 7 punkt, till 7 § ett

nytt 3 mom., till 24 § ett nytt 2 mom. varvid
nuvarande 2 – 4 mom. blir nya 3 – 5 mom., till
54 § nya 3 och 4 mom. varvid nuvarande 3 och
4 mom. blir 5 och 6 mom., 67 § nya 3 och 4 mom.
som följer:
2§
Definitioner
Vid tillämpningen av detta beslut är innebörden av följande termer och begrepp följande:
-------------------------------------2) Jordbruksskifte är ett enhetligt odlingsområde inom ett basskifte som odlas med en växtart för ett visst ändamål, som trädas, som är icke
odlad åker som sköts eller som används för
andra ändamål.
3) Referensareal är den åkerareal för vilken en
jordbrukare ansökt om miljöstödets basstöd
det första avtalsåret, och vilket används som
jämförelsetal under återstoden av avtalsperioden. I referensarealen kan inte medtas åker som
inte odlas.
-------------------------------------14) Åker är mark som odlas för produktion av
grödor, mark som lagts i träda eller mark som
hålls i ett sådant skick som motsvarar tvärvillkorens krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt tillfälligt icke odlat område.
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15) Åker som inte odlas är sådana skiften som
inte är icke odlad åker som sköts, tillfälligt icke
odlad åker eller åker som trädas i enlighet med
bestämmelserna för gårdsstödet.
5§
Åker som sköts
Stöd kan beviljas för åker som sköts enligt
följande:
-------------------------------------1) Gröngödslingsvallar: Stöd kan beviljas för
gröngödslingsvallar som avser högst 50 procent
av en gårdsbruksenhets åkerareal. Gröngödslingsvallen skall ingå i en normal växtföljd på
gårdsbruksenheten, men får inte placeras före
eller efter vall, träda eller icke odlad åker som
sköts. Samma område kan uppges som gröngödslingsareal under högst två år i följd. Jordbrukaren skall på begäran kunna påvisa växtföljden på skiften som uppges som gröngödslingsvall. Gröngödslingsvallarnas skörd får
lämnas obärgad på hösten och förfruktseffekten
utnyttjas som gödselmedel för odlingsväxten
följande år. En gröngödslingsvalls skörd kan
dock bärgas.
-------------------------------------4) Åker med övervintringsskador: Om övervintringsskador förekommer på ett jordbruksskifte
kan stöd beviljas om åkern har skötts i enlighet
med tvärvillkoren, samt om det på den största
delen av skiftet finns en växtlighet som kan
producera en skörde- och marknadsduglig skörd.
Om det på grund av en övervintringsskada inte
är möjligt att på största delen av skiftet producera en skörde- och marknadsduglig skörd kan
stöd inte beviljas om skiftet inte sås om på
våren.
5) Åker med fleråriga trädgårdsväxter som inte
är mogna för skörd: För ett område som odlas
med fleråriga trädgårdsväxter kan stöd beviljas
innan växten är mogen för skörd. Om planteringen av fleråriga trädgårdsväxter har gjorts senast den 30 juni kan stöd även beviljas under
planteringsåret. För fleråriga trädgårdsväxter
som inte gror eller bildar ett ovanjordiskt
växtbestånd under såningsåret beviljas stöd
första gången då växtbeståendet har uppkommit på markytan.
-------------------------------------7§
Avtal
Ett avtal som avses i 9 § finansieringslagen
ska ges det första avtalsåret, i samband med
ansökan om stöd som avses i 10 §.
Jordbrukaren ska i avtalet förbinda sig att på
hela sin gårdsbruksenhet uppfylla tvärvillkoren, de minimikrav som avses i 9 § och villkoren

för de obligatoriska åtgärderna som avses i 16 –
25 §§. Villkoren ska uppfyllas även på skiften
som inte ingår i gårdsbruksenhetens referensareal. Avtalet har ingåtts när landskapsregeringen i sitt beslut meddelar att en ansökan är
godkänd. Till avtalet hör jordbrukarens ansökan och landskapsregeringens beslut att godkänna ansökan.
En jordbrukare som har ingått ett avtal som
avses i landskapsförordningen (2000:17) om
jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag kan inte ingå ett avtal som avses i 1 mom.
så länge det gamla avtalet är i kraft.
8§
Avtalsperiod
Den avtalsperiod som avses i 9 § finansieringslagen är fem år. Avtalsperioden börjar den 1
maj.
Avtalet förblir i kraft även om jordbrukaren
inte, av orsaker som enligt 80 § anses som force
majeure lämnar in en årlig ansökan om stödet.
9§
Minimikrav
En jordbrukare som har ingått ett miljöstödsavtal får använda högst 80 kilogram fosfor per
hektar och år. Trädgårdsväxter får gödslas med
högst 120 kilogram fosfor per hektar och år.
Mängderna kan utjämnas under en högst femårig fosforutjämningsperiod som avses i 21 §.
En jordbrukare som har ingått ett miljöstödsavtal får använda kväve med högst den mängd
per hektar och år som fastställs i Ålands landskapsregerings beslut (2000:79) om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket.
En jordbrukare som har ingått ett miljöstödsavtal får sprida växtskyddsmedel endast med en
växtskyddsspruta som är testad. Växtskyddssprutorna som är i bruk ska testas hos en av
landskapsregeringen godkänd testare minst
vart femte år. Om fem år överskrids efter växtperioden ska sprutan testas före början av följande
växtperiod. Nya sprutor som inte uppfyller den
europeiska standarden SFS-EN 12761 eller
motsvarande ska testas innan de tas i bruk.
Bekämpningsmedel får spridas endast av personer som minst vart femte år har genomgått en
av landskapsregeringen godkänd kurs i växtskydd. Om fem år överskrids efter växtperioden
ska jordbrukaren gå kursen före början av följande växtperiod. Jordbrukare som inte under programperioden 2000 – 2006 har genomgått en
sprutförarutbildning som avses i 18 § i landskapsförordningen (2000:17) om jordbrukets
miljöstöd och kompensationsbidrag eller en av
Livsmedelssäkerhetsverket anordnad kurs för

År 2008 Nr 7
användning av extra farliga bekämpningsmedel ska genomgå en utbildning senast under det
andra avtalsåret. Jordbrukaren ska på begäran
kunna visa upp ett skriftligt kursintyg.
11 §
Basstödets belopp
Till jordbrukare som uppfyller stödvillkoren
betalas årligen basstöd enligt följande:
Åtgärd

Stödbelopp
(euro/hektar)

Obligatoriska åtgärder
- Odlad mark, åkergrödor, växtodlingsgård:
- Odlad mark, åkergrödor, husdjursgård:
- Odlad mark, grönsaker:
- Odlad mark, frukt och bär:
- Flerårig grönträda, landskapsträda
eller viltträda:
Frivilliga åtgärder
- Reducerad höstbearbetning:
- Fånggröda:
- Minskad gödsling:
- Spridning av stallgödsel under
växtperioden:
- Flerårig extensiv vallodling:
- Precisering av kvävegödsling i
grönsaksodling:
- Mekanisk ogräsbekämpning i
potatisodling:
- Användning av täckmaterial vid
bekämpning av ogräs hos fleråriga
trädgårdsväxter:
- Minskad användning av
växtskyddsmedel mot skadeinsekter:

120
145
415
554
39
58
186
11
30
224
234
139
257
281

När stödet för de obligatoriska åtgärderna
kombineras med stödet för de frivilliga åtgärderna beviljas stödet sammanlagt dock högst
till det maximala beloppet som anges i bilagan
i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd
för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
12 §
Husdjursgård
Med husdjursgård avses en gård på vilken det
i medeltal per år finns produktionsdjur minst
0,4 djurenheter per hektar åkermark eller
minst 10 djurenheter totalt på gården och då
minst 0,2 djurenheter per hektar. Antalet djur
omvandlas till djurenheter med hjälp av koefficienterna i bilaga 4. De produktionsdjur som
innehas av jordbrukaren eller av jordbrukarens
familjemedlem beaktas.
------------------------------------Om en växtodlingsgård under avtalsperioden
börjar bedriva husdjursproduktion eller om
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antalet produktionsdjur ökar så att det på gården under återstoden av avtalsperioden i medeltal per år finns produktionsdjur till minst 0,4
djurenheter per hektar stödberättigad jordbruksmark eller minst 10 djurenheter på gården totalt och då minst till 0,2 djurenheter per
hektar, kan gården betraktas som husdjursgård under återstoden av avtalsperioden. Det är
möjligt att övergå från växtodlingsgård till husdjursgård endast en gång under avtalsperioden.
15 §
Övergång till basstödet i det
nya miljöstössystemet
En jordbrukare som har ett gällande avtal
från programperioden 2000 – 2006 kan ersätta
den med ett nytt avtal i enlighet med detta
beslut.
16 §
Odlings- och gödslingsplan
En skriftlig odlings- och gödslingsplan ska
utarbetas årligen. Planen ska göras upp skiftesvis före början av växtperioden med början från
det första avtalsåret. Det första avtalsåret ska
planen göras senast den 15 maj.
------------------------------------17 §
Skiftesvisa anteckningar
------------------------------------För varje jordbruksskifte på åkermark ska
följande odlingsåtgärder antecknas årligen
från början av det första avtalsåret:
1) Jordbearbetning på våren och datum.
2) Odlad gröda och sort.
3) Förfrukt.
4) Utsäde angivet i kilogram per hektar eller
i plantantal per hektar.
5) Betningspreparat och mängd angivet i
gram per 100 kilogram utsäde.
6) Stallgödsel angivet i ton per hektar och
med spridningsdatum.
7) Handelsgödsel angivet med sort och kilogram per hektar samt spridningsdatum.
8) Total mängd kväve angivet i kilogram per
hektar.
9) Totalt mängd fosfor angivet i kilogram per
hektar och vid behov en anteckning om fosforutjämning.
10) Så- eller planteringsdatum.
11) Använda bekämpningsmedel angivet i
bruksmängd per hektar samt med bekämpningsdatum.
12) Skördedatum och –mängd per hektar.
13) Halmen har skördats eller nedbrukats.
14) Jordbearbetning på hösten.
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18 §
Markkartering
------------------------------------Antalet markkarteringsprov i förhållande till
basskiftenas storlek bestäms i enlighet med
följande tabell:
basskiftenas storlek
- mindre än 0,5 hektar
- 0,5 hektar men inte
5 hektar
- 5 hektar eller större

antal prov
minst ett prov per
påbörjad 2 hektar
minst ett prov per
basskifte
minst ett prov per
påbörjad 5 hektar

-------------------------------------Om ett giltigt analysresultat efter markkartering saknas avseende ett basskifte som inte
har varit i odling, ett basskifte som jordbrukaren får i sin besittning under avtalsperioden
eller ett basskifte som inte tidigare har omfattats av miljöstöd, så ska markkartering göras
under det första avtalsåret i så god tid att
fosforgödslingen från och med det andra avtalsåret kan ske utgående från ett markkarteringsresultat enligt 19 §.
19 §
Behovsanpassad gödsling av
åker- och trädgårdsgrödor
Fosforgödsling av åker- och trädgårdsgrödor
ska ske utgående från ett gällande analysresultat efter markkartering. Den högsta tillåtna
fosformängd som under ett år får användas till
åkergrödor visas i bilaga 1 tabell 1 respektive
till trädgårdsgrödor i bilaga 3 tabell 1 och 2.
Fosforgödsling får ske utgående från den bördighetsklass som benämns tillfredställande, om
ett analysresultat efter markkartering saknas
i de fall som avses i 18 § 5 mom. Fosformängden
kan utjämnas under en femårig utjämningsperiod enlig 21 §.
-------------------------------------21 §
Fosforutjämning
-------------------------------------Den årliga fosforförbrukningen beräknas så
att den faktiskt använda fosformängden jämförs med den största mängd fosfor som får användas. Härvid multipliceras den faktiskt använda årliga fosformängden på ett jordbruksskifte med skiftets areal, till vilket adderas
total årlig fosforförbrukning på ett basskiftes
samtliga jordbruksskiften. Summan jämförs
med den största mängd fosfor som enligt samma
beräkningsmetod får användas på basskiftet.
Fosforutjämningen görs med beaktande av en
därvid konstaterad skillnad mellan årlig fak-

tisk fosforförbrukning och den högsta mängd
som får användas.
-------------------------------------22 §
Gödsling med stallgödsel och
andra organiska gödselmedel
På husdjursgårdar är det tillåtet att med
stallgödsel tillföra 15 kilogram fosfor per hektar
och år i alla bördighetsklasser som avses i bilaga
1 tabell 1, om fosforgödslingen sker enbart med
stallgödsel. Sker fosforgödsling av fleråriga vallar med enbart stallgödsel är det tillåtet att på
en husdjursgård tillföra 30 kilogram fosfor per
hektar och år i bördighetsklasserna dålig, rätt
dålig, försvarlig och tillfredsställande och 20
kilogram fosfor per hektar och år i bördighetsklassen god och hög. I dessa fall får stallgödsel
dock inte spridas närmare än 25 meter från
vattenområde.
-------------------------------------Stallgödsel ska vara analyserad enligt 23 §.
Om ingen stallgödselanalys finns till förfogande
under det första avtalsåret ska tabellvärden i
bilaga 6 användas.
23 §
Stallgödselanalys
Stallgödseln och andra motsvarande organiska gödselmedel som används för gödsling av
åkermark ska vara analyserad om mer än 10
kubikmeter per år sprids på en gård. Ett analysresultat får inte vara äldre än fem år. Om inget
gällande analysresultat finns ska en analys
göras under det första avtalsåret. En sådan
analys ska omfatta åtminstone åkermarkens
kväve-, fosfor- och kaliuminnehåll.
24 §
Skyddsremsor
Med skyddsremsa avses vid tillämpningen av
detta beslut en med insådd eller med naturlig
flerårig gräsväxtlighet bevuxen zon mellan en
åker och ett vattenområde eller dike. När åkermark första gången omfattas av bestämmelserna om miljöstöd, så ska skyddsremsor anläggas
före utgången av den första växtperioden. Om
det under en avtalsperiod fogas ny åkermark ska
skyddsremsor anläggas före utgången av den
första växtperiod som jordbrukaren har jordbruksskiftet i sin besittning. Avseende bredden
på skyddsremsor gäller följande:
1) Skyddsremsan ska vara 1 meter bred längs
ett utfallsdike vars syfte är att samla och leda
bort vatten från nack-, teg och täckdiken samt
från ovanför liggande tillrinnings- och torrläggningsområde. Skyddsremsan kan vara bredare
om det av odlingstekniska orsaker eller av vat-
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tenskyddsskäl är nödvändigt, den får dock i
medeltal inte vara bredare än 3 meter.
2) Skyddsremsan ska i medeltal vara minst 3
meter bred runt en dricksvattenbrunn i en åker,
samt längs saltsjöstränder, sötvattensstränder och diken som är större än utfallsdiken och
om där saknas en naturlig skyddsremsa.
Skyddsremsan kan vara bredare om det av odlingstekniska orsaker eller av vattenskyddsskäl är nödvändigt, dock i medeltal inte bredare
än 10 meter. Skyddsremsan ska anläggas genom insådd med flerårigt vallgräs- eller ängsfrö.
Bredden på skyddsremsorna mäts från brytningen mellan slänten och åkerkanten.
-------------------------------------26 §
Val av frivillig åtgärd
I miljöstödets basstöd finns följande frivilliga
åtgärder:
1) Reducerad höstbearbetning.
2) Fånggröda.
3) Minskad gödsling.
4) Spridning av stallgödsel under växtperioden.
5) Flerårig extensiv vallodling.
6) Precisering av kvävegödsling i grönsaksodling.
7) Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling.
8) Användning av täckmaterial vid bekämpning av ogräs hos fleråriga trädgårdsväxter.
9) Minskad användning av växtskyddsmedel
mot skadeinsekter.
-------------------------------------De frivilliga åtgärderna ska väljas senast
under det andra avtalsåret. Om en växtodlingsgård under avtalsperioden börjar bedriva husdjursproduktion eller om antalet produktionsdjur ökar så att gårdsbruksenheten uppfyller villkoren för en husdjursgård som avses i
14 §, så kan jordbrukaren det första året som
villkoren för en husdjursgård uppfylls välja åtgärder som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten. Om
jordbrukaren under avtalsperioden ändrar
gårdsbruksenhetens produktionsinriktning och
börjar odla grönsaker, frukt, bär eller potatis, så
kan jordbrukaren det första året som dessa
grödor odlas välja åtgärder som avses 1 mom. 6
– 9 punkterna. Villkoren för den eller de åtgärder
som valts ska uppfyllas under hela den tid som
återstår av avtalsperioden.
Om jordbrukaren frånträder en frivillig åtgärd under avtalsperioden ska stöd som erhållits för åtgärden ifråga återbetalas. Stödet återkrävs inte om jordbrukaren frånträder den valda frivilliga åtgärden på grund av att produktionsinriktningen på gårdsbruksenheten ändrar,
om jordbrukaren slutligt upphör med den produk-
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tionsgren som åtgärden är kopplad till eller om
produktionsförhållandena i övrigt ändrar.
28 §
Fånggröda
-------------------------------------En fånggröda får inte gödslas, skördas, brytas
med kemiska preparat, utnyttjas som bete eller
användas till någon form av produktion. Som
fånggröda som sås i huvudgrödan kan användas
rajgräs eller andra hö- eller vallväxter, klöver
eller en blandning av dessa. Som fånggröda som
sås efter att huvudgrödan är skördad kan användas korn, havre, råg, höstvete, rågvete, rajgräs
eller andra hö- och vallväxter, foderraps, rybs,
honungsfacelia, eller klöver eller en blandning
av dessa. Högst 50 procent fleråriga vallbaljväxter, dock högst 10 procent klöver, får ingå i
utsädet.
-------------------------------------29 §
Minskad gödsling
Fosforgödslingen ska ske utgående från ett
gällande markkarteringsresultat. Den högsta
tillåtna fosformängd som under ett år får användas vid minskad gödsling som frivillig åtgärd
visas i bilaga 5 tabell 2. Begränsningarna gäller
även vid gödsling med stallgödsel. Fosforgödsling får ske utgående från bördighetsklassen
tillfredställande i de fall som avses i 12 § 2 mom.
då ett analysresultat efter markkartering saknas. Fosformängden kan utjämnas under en
femårig utjämningsperiod enligt bestämmelserna i 21 §.
-------------------------------------Näringsinnehåll i kväve- och fosforgivor ska
beräknas i enlighet med bestämmelserna i 19
och 22 §§. Gödselmängderna ska antecknas i de
skiftesvisa anteckningarna.
Stöd för minskad gödsling som frivillig åtgärd
beviljas för gårdsbruksenhetens samtliga skiften, som odlas med någon av de växter som finns
i tabellerna i bilaga 5. Stöd beviljas inte för
sådana skiften som ingår i ett specialstödsavtal
om ekologisk produktion, i ett specialstödsavtal
om skyddszoner eller sådana vallskiften som
omfattas av flerårig extensiv vallodling. Åtgärden måste varje år genomföras på minst 1,00
hektar.
30 §
Flerårig extensiv vallodling
Stöd för flerårig extensiv vallodling kan beviljas för fleråriga vallar som gödslas med högst
hälften av de i bilaga 2 tabell 3 fastställda
kvävemängderna. Vallarna får inte behandlas
med kemiska bekämpningsmedel. Vid riklig
ogräsförekomst tillåts dock att vallen behand-

36

År 2008. Nr 7

las med kemiska bekämpningsmedel en gång
under avtalsperioden.
Flerårig extensiv vallodling kan väljas enbart
på husdjursgårdar som avses i 12 §. Stöd för
flerårig extensiv vallodling beviljas inte för vallskiften som ingår i ett specialstödsavtal om
ekologisk produktion, i ett specialstödsavtal
om skyddszoner eller sådana vallskiften som
omfattas av minskad gödsling. Åtgärden kan
väljas för enskilda skiften och jordbrukaren ska
på den årliga stödansökan uppge de skiften som
stödet söks för. Åtgärden måste varje år genomföras på minst 1,00 hektar.
31 §
Spridning av stallgödsel under växtperioden
Stallgödsel från en gårds husdjursproduktion ska spridas på gårdens åkermark under
växtperioden i växande gröda eller omedelbart
innan en gröda sås. Spridningen kan påbörjas
på våren i enlighet med bestämmelserna i
Ålands landskapsregerings beslut (2000:79)
om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater
från jordbruket. Outspädd svämgödsel och urin
ska spridas under växtperioden med slangspridare eller med spridare med nedmyllningsaggregat. Stallgödseln ska spridas före den 15
september. Åkerskiften där stallgödsel spridits före 15 september men efter att skörden
bärgats är inte berättigade till stöd om ingen
gröda har såtts på skiftet omedelbart efter
spridningen.
------------------------------------32 §
Precisering av kvävegödsling i grösaksodling
Mängden lösligt kväve i mark där grönsaker
odlas ska mätas på våren före grundgödsling och
på sommaren före tilläggsgödsling. Mätningen
ska utföras på varje jordbruksskifte som omfattas av åtgärden. Minst två jordprovsanalyser
ska utföras under odlingsperioden. Markens
innehåll av lösligt kväve ska, till den del som
överskrider 20 kilogram per hektar, beaktas vid
gödslingen så att kvävegivan begränsas med
beaktande av högsta givor i enlighet med bilaga
3 tabell 3. Odlaren själv, eller en rådgivare, kan
utföra en mätning med hjälp av lämpliga mätinstrument eller låta analysera provet vid ett
laboratorium. Mät- eller analysresultat ska
antecknas i de jordbruksskiftesvisa anteckningarna.
Stöd för precisering av kvävegödsling i grönsaksodling kan beviljas för skiften som odlas
med grönsaker. Åtgärden kan väljas för enskilda skiften och jordbrukaren ska på den årliga
stödansökan uppge de skiften som stöd söks för.
Åtgärden måste varje år dock genomföras på

minst 0,50 hektar. Stöd beviljas inte för sådana
skiften som ingår i ett specialstödsavtal om
ekologisk produktion.
33 §
Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling
-------------------------------------Stödet beviljas inte för sådana skiften som
ingår i ett specialstödsavtal om ekologisk produktion.
34 §
Användning av täckmaterial vid bekämpning
av ogräs hos fleråriga trädgårdsväxter
I odlingarna ska raderna täckas med lämpligt
täckmaterial. Materialet måste vara biologiskt
nedbrytbart, kunna förstöras genom bränning
eller insamlas för återvinning. Plasten måste
vara tillverkad av material som kan förstöras
genom bränning. Bränning och hantering av
plast ska ske i enlighet med bestämmelserna i
Ålands landskapsstyrelses beslut (2003:33) om
regler för eldning av avfall.
-------------------------------------Stöd beviljas inte för sådana skiften som
ingår i ett specialstödsavtal om ekologisk produktion.
35 §
Minskad användning av växtskyddsmedel mot skadeinsekter
I odlingen ska sådana uppföljningsmetoder
användas som finns tillgängliga för aktuell odlad växt. Om insektsfällor används ska de årligen anpassas till växtens förväntade skadegörare. Insektsfällor ska avläsas och bytas minst
en gång i veckan. Tillräckligt antal fällor är två
lim- eller feromonfällor på den första hektaren,
och en lim- eller feromonfälla per hektar för de
följande hektaren. Om odlaren har valt att köpa
observationstjänsten och skadeinsektprognosen från utomstående, så ska observationen och
prognosen ändå göras med grund i observationer
från fällor i den egna odlingen. Användning av
växtskyddsmedel ska baseras på gjorda iakttagelser. Bekämpningsmedelsdosen ska anpassas efter antalet insekter som konstaterats i
fällorna. Om antalet insekter i fällorna är under
bekämpningströskeln ska bekämpningen inställas.
Uppföljning ska utföras under tiden från den
1 maj till och med den 31 augusti, alltid när
sådana skadeinsekter förekommer som är
skaldliga för den odlade växten. Jordbrukaren
ska ha den av Växtskyddsällskapet r.f. utgivna
guideboken Aktuella växtskyddsanvisningar, eller en motsvarande skrift som handlar om identifiering av skadeinsekter i grönsaks-, frukt- och
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bärodling. Jordbrukaren kan alternativt köpa
observationstjänsten av en producent som uppfyller villkoren.
Jordbrukaren måste föra observations- och
åtgärdsdagbok i vilken antecknas förekomsten
av skadedjur och deras naturliga fiender samt
på basen av dem vidtagna bekämpningsåtgärder. Anteckningarna kan även finnas i skifteskorten.
Stöd för minskad användning av växtskyddsmedel mot skadeinsekter betalas för skiften
som odlas med äpple, plommon, päron, körsbär,
vinbär, hallon, jordgubbe och blåbär. Stöd kan
även betalas för skiften som odlas med kålväxter, morot och rotselleri. Åtgärden kan väljas för
enskilda skiften och jordbrukaren ska på den
årliga stödansökan uppge de skiften som stöd
söks för. Åtgärden måste varje år dock genomföras på minst 0,50 hektar. Stöd beviljas inte för
sådana skiften som ingår i ett specialstödsavtal om ekologisk produktion.
37 §
Minskning av gårdsbruksenhetens referensareal
under avtalsperioden
En gårdsbruksenhetens referensareal får
minska med högst 20 procent eller med högst 5
hektar under avtalsperioden.
Referensarealen anses minska
1) om areal överförs från gårdsbruksenheten
till en jordbrukare som inte har givit ett avtal
som avses i detta beslut eller ett avtal som
avses i landskapsförordningen (2000:17) om
jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag,
------------------------------------4) om en areal som ingår i referensarealen
under avtalsperioden anmäls som åker som
inte odlas eller om skiftet vid en kontroll konstateras vara åker som inte odlas.
------------------------------------38 §
Ökning av en gårdsbruksenhets referensareal
under avtalsperioden
En gårdsbruksenhets referensareal får öka
under det andra och tredje avtalsåret med högst
50 procent eller med högst 2 hektar.
En gårdsbruksenhets referensareal anses
öka om
1) sådan areal tillfogas gårdsbruksenheten
som omedelbart före överlåtelsen ägts eller
innehafts av en odlare som inte har givit ett
avtal som avses i detta beslut eller ett avtal som
avses i landskapsförordningen (2000:17), om
jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag, eller om
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2) nyröjningar och tidigare permanent oodlade områden tas i bruk och för områden söks
miljöstödets basstöd.
Om en gårdsbruksenhets referensareal ökar
under det andra och tredje avtalsåret med mera
än 50 procent eller med mera än 2 hektar ska det
ursprungliga avtalet ersättas med ett nytt, femårig avtal för gårdsbruksenhetens hela areal på
villkor som är minst lika stränga som det ursprungliga avtalet.
Under avtalsperiodens fjärde och femte år
kan referensarealen inte öka. Om jordbrukaren
under det fjärde och femte avtalsåret får i sin
besittning sådan areal som avses i 2 mom. kan
jordbrukaren ingå ett nytt femårigt avtal för
gårdsbruksenhetens hela areal på villkor som är
minst lika stränga som det ursprungliga avtalet.
39 §
Överföring av avtal
Om ägande- eller besittningsrätten till en
gårdsbruksenhet överlåts under avtalsperioden
kan avtalet på ansökan överföras på gårdsbruksenhetens nya ägare eller nyttjanderättsinnehavare för återstoden av avtalsperioden,
förutsatt att den som ingått avtalet slutar bedriva jordbruk i förvärvssyfte. En jordbrukare
som överlåter sitt avtal kan hålla kvar högst
0,50 hektar av åkermarken för husbehovsodling.
Ett avtal kan överföras även till någon som får
delar av en gårdsbruksenhet i sin besittning,
efter att gårdsbruksenheten har delats i samband med arvsskifte, avvittring eller upplösning
av sammanslutning.
Ansökan om en överföring av avtal ska lämnas
till landskapsregeringen inom tio arbetsdagar
efter det att ägande- eller nyttjanderätten till
gårdsbruksenheten har överförts. Den nya ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska förbinda sig att uppfylla avtalsvillkoren under resten
av avtalsperioden.
40 §
Byte av jordbruksskiften under avtalsperioden
Landskapsregeringen kan godkänna att två
jordbrukare som omfattas av likadana avtal
byter skiften med varandra under avtalsperioden, om bytet är nödvändigt för en sund växtföljd
eller andra motsvarande orsaker. När förutsättningar för stödberättigande areal som avses i
10 § 2 mom. finansieringslagen prövas, så kan
de skiften som under ett avtalsår innehas av en
annan jordbrukare räknas in i den jordbrukares
minimiareal som i regel har skiftet i sin besittning. Stödet beviljas till den som odlar skiftet.
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41 §
Frånträdande av avtal
En jordbrukare som ingått ett avtal enligt 7 §
har rätt att frånträda den före avtalsperiodens
slut, från och med början av den månad jordbrukaren uppger. Om en jordbrukare vill frånträda sitt avtal ska en skriftlig anmälan om
detta lämnas till landskapsregeringen minst
tio arbetsdagar före den dag som jordbrukaren
avser att frånträda avtalet.
Om jordbrukaren utan en sådan grund som
enligt 80 § anses som force majeure inte lämnar
in en årlig ansökan om utbetalning av stödet
som avses i 10 § anses jordbrukaren frånträda
sitt avtal.
Om jordbrukaren frånträder avtalet under
avtalsperioden ska det stödbelopp som har utbetalts återkrävas. Om jordbrukaren frånträder avtalet av orsaker som enligt 80 § anses som
force majeure kan landskapsregeringen besluta
att inte återkräva de utbetalda stödbeloppen.
Landskapsregeringen kan även besluta att de
utbetalda stödbeloppen inte ska återbetalas
om en jordbrukare efter utgången av det tredje
avtalsåret frånträder sitt avtal efter att ha
uppfyllt en betydande del av det berörda åtagandet och jordbrukaren slutgiltigt upphör med
jordbruksverksamhet samt att det inte är möjligt för en efterträdare att överta åtagandet.
Avtalet kan frånträdas utan att de utbetalda
stödbeloppen återkrävs om tvärvillkoren eller
minimikraven för användning av gödselmedel
och bekämpningsmedel ändras.
Har jordbrukaren det första avtalsåret uppfyllt avtalsvillkoren från växtperiodens början
kan avtalet frånträdas det sista avtalsåret från
och med att växtperioden inleds eftersom villkoren uppfyllts under fem år.
42 §
Landskapsregeringens möjlighet
att upphäva ett avtal
Landskapsregeringen kan häva ett avtal jordbrukaren har hemlighållit omständigheter som
inverkat väsentligt på avtalet eller lämnat felaktiga uppgifter på någon väsentlig punkt, eller
om jordbrukaren inte iakttar villkoren för stöden.
Jordbrukaren ska delges landskapsregeringens avsikt att upphäva avtalet minst tio arbetsdagar före den dag som landskapsregeringen
avser att upphäva avtalet.
Om landskapsregeringen upphäver ett avtal
ska stödet återkrävas i enlighet med finansieringslagen.

44 §
Begränsningar för ingående av avtal
Avtal om ekologisk produktion kan inte ingås
med en jordbrukare vars åkermark omfattas av
ett miljöstödsavtal som avses i landskapsförordningen (2000:17) om jordbrukets miljöstöd
och kompensationsbidrag.
Avtal om prioriterade naturbeten kan inte
ingås och stöd kan inte beviljas om naturbetet
omfattas av ett miljöstödsavtal eller ett avtal
om återskapande av naturbeten, ett avtal om
slåtter av naturäng, ett avtal om hävd av löväng
eller ett avtal om återskapande av löväng som
avses i landskapsförordningen (2000:17) om
jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag. Avtal om hävd av löväng kan inte ingås för
sådan areal som omfattas av ett avtal om återskapande av naturbeten, ett avtal om slåtter av
naturäng, ett avtal om prioriterade naturbeten
eller ett avtal återskapande av löväng som avses i landskapsförordningen (2000:17) om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag.
Avtal om prioriterade naturbeten, avtal om
hävd av löväng och avtal om bevarande av ursprungsraser kan inte ingås för sådan areal
eller för sådana djur som ingår i ett motsvarande avtal som ingåtts i enlighet med bestämmelserna i landskapsförordningen (2000:17) om
jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag.
Ett avtal för ett markområde kan samtidigt
avse endast en av åtgärderna
1) ekologisk produktion och skyddszoner eller
en av åtgärderna
2) prioriterade naturbeten och hävd av löväng.
45 §
Ansökan om och ingående av avtal
Ansökan om avtal ska göras på blanketter
som landskapsregeringen har fastställt, och
ska lämnas till landskapsregeringen senast vid
den tidpunkt som landskapsregeringen årligen
fastställer. Ansökan om avtal som avses i 43 §
2 och 4 punkten ska sökas innan projektet påbörjas. Ett projekt får påbörjas tidigast efter
att landskapsregeringen har granskat ansökan
eller området.
Avtalet har ingåtts när landskapsregeringen
i sitt beslut meddelar att en ansökan är godkänd. Till avtalet hör jordbrukarens ansökan
och landskapsregeringens beslut att godkänna
ansökan. Avtalsperioden är fem år och börjar
den 1 maj det år som ansökan om avtal lämnas
in. Avtalet förblir gällande även om jordbrukaren inte lämnar in en årlig ansökan om stödet av
orsaker som enligt 80 § anses som force majeure.
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46 §
Föremål för avtalet
I ett avtal som avses i 43 § 1 punkten kan
endast ingå åkermark som enligt 4 § berättigar
till miljöstödets basstöd. Avtal som avses i 43 §
2 – 4 punkterna kan ingås för annan mark än
åkermark i enlighet med bestämmelserna i detta beslut.
I avtalet ska den åkermark och de andra
områden som avtalet gäller förtecknas basskiftesvis. Om avtal söks för en del av ett basskifte
ska av avtalsarealen bildas ett eget basskifte
efter att landskapsregeringen har godkänt ansökan. Ett basskifte ska vara minst 0,05 hektar
stort.
En jordbrukare som har ingått ett specialstödsavtal ska ha avtalsarealen i sin besittning
under hela avtalsperioden. Arrendemark kan
ingå avtalet om legoavtalet är i kraft under hela
avtalsperioden.
Om två jordbrukare har ingått ett avtal om
samma specialstöd kan de under avtalsperioden byta avtalsskiften med varandra. Byte av
skiften förutsätter att avtalet ändras.
47 §
Allmänna förutsättningar för ingående av avtal
Om jordbrukaren har åkermark i sin besittning måste åkermarken omfattas av miljöstödets basstöd som avses i detta beslut, eller
något av miljöstödets delprogram som avses i
landskapsförordningen (2000:17) om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag.
48 §
Ansökan om utbetalning av
stöd under avtalsperioden
-------------------------------------En jordbrukare som ingått avtal om ekologisk
husdjursproduktion ska till den årliga ansökan
om utbetalning av stöd senast den 15 september
bifoga en redovisning av det antal djur som
under ett stödår har fötts upp enligt ekologiska
produktionsregler. Antalet husdjur ska uppges
per den 1 juni och den 1 september. Antalet
djurenheter som stöd söks för beräknas som ett
medeltal av antalet djur som finns på gårdsbruksenheten dessa dagar. Inträffar dessa dagar enligt jordbrukarens utredning under ett
kort produktionsuppehåll som beror på produktionsmetoden, grundreparation eller utbyggnad
av produktionsbyggnaden, omändring av produktionsinriktningen eller av orsaker som enlig
80 § anses som force majeure kan antalet bli
obeaktat i medeltalet.
Till den årliga ansökan om stöd för ursprungsraser ska bifogas en förteckning över de djur som

ingår i avtalet vid början av ett nytt ansökningsår. Härstamnings- betecknings och identifikationsuppgifterna för de ersättande djuren ska
bifogas till förteckningen.
49 §
Specialstödets belopp
Till jordbrukare som har ingått ett avtal betalas specialstöd för varje hektar eller djurenhet
som ingår i avtalet enligt följande:
Åtgärd
1) Ekologisk produktion
- åkergrödor
- grönsaker och matpotatis
- frukt och bär
- träda
- ekologisk produktion, djur
2) Skyddszoner
3) Prioriterade naturbeten
4) Hävd av löväng
5) Bevarande av ursprungsraser

Stödbelopp
238
815
891
39
224
621
220
647

euro/hektar
euro/hektar
euro/hektar
euro/hektar*
euro/de
euro/hektar
euro/hektar
euro/hektar

170 euro/hektar

* Beviljas för trädor som inte berättigar till basstöd,
i enlighet med ett belopp som landskapsregeringen
fastställer för olika åtgärder.

50 §
Utbetalning
Miljöstödets specialstöd utbetalas under avtalsperioden årligen på basen av den ansökan
som avses i 48 §. Stödet betalas för avtalsarealen förutsatt att villkoren för erhållande av
stödet uppfylls. Om jordbrukaren i ansökan om
arealstöd har använt en ny digiterad areal anses
jordbrukaren samtidigt ha godkänt den nya
digiterade arealen som grund för utbetalning av
specialstödet. Specialstödet kan då betalas
med beaktande av bestämmelserna i 62 §.
Utbetalningen av stödet för ekologisk husdjursproduktion sker på basen av medeltalet av
antalet djur den 1 juni och den 1 september.
Inträffar dessa dagar enligt jordbrukarens utredning under ett kort produktionsuppehåll som
beror på produktionsmetoden, grundreparation
eller utbyggnad av produktionsbyggnaden, ändring av produktionsinriktningen eller av orsaker
som enlig 80 § anses som force majeure kan
antalet bli obeaktat i medeltalet.
Om en jordbrukares gårdsbruksenhet omfattas av flera avtal om ekologisk produktion utbetalas stödet för ekologisk husdjursproduktion
för hela den sammanlagda foderarealen som
odlas ekologiskt.
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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:
1) Ett avtal om prioriterade naturbeten, hävd
av löväng eller bevarande av ursprungsraser kan
ersättas med ett motsvarande avtal.
2) Ett avtal om prioriterade naturbeten kan
ersättas med ett avtal om hävd av löväng.
3) Ett avtal om slåtter av naturäng kan ersättas med ett avtal om prioriterade naturbeten.
52 §
Ekologisk produktion
Miljöstödets specialstöd kan beviljas till jordbrukare som under en hel avtalsperiod bedriver
produktion i enlighet med gällande bestämmelser i EG:s förordning om ekologisk produktion.
Produktionen ska vara underställd och godkänd
av den kontroll som EG-förordningen förutsätter. En gård som läggs om till ekologisk produktion ska vara godkänd vid den inledande produktionskontrollen senast den 15 september det
första avtalsåret.
Avtalarealen kan läggas om till ekologisk produktion stegvis under tre år. Senast det tredje
avtalsåret ska den minimiareal som avses i 10 §
4 mom. finansieringslagen odlas enligt ekologiska produktionsmetoder. Om arealen läggs om
stegvis ska jordbrukaren till ansökan bifoga en
plan som visar hur övergången ska ske. Stödet
beviljas från och med det år då jordbruksskiftet
underställs ekologiska produktionsmetoder. Då
avtal har ingåtts för mindre än hälften av gårdsbruksenhetens totala åkerareal i enlighet med
villkoren i 10 § 4 mom. finansieringslagen ska
jordbrukaren efter en tvåårig karenstid kunna
uppvisa en växtföljdsplan för avtalsarealen. En
jordbrukare som övergår till ekologisk produktion ska under det första avtalsåret delta i en av
landskapsregeringen godkänd grundkurs i ekologisk produktion som varar i minst fyra dagar.
De jordbrukare som ingår avtalet år 2007 ska gå
kurser senast under det andra avtalsåret. Samtliga jordbrukare som ingår avtal om ekologisk
produktion ska under den nya avtalsperioden
anlita ekologisk produktionsrådgivning minst
en gång, dock senast under det tredje avtalsåret.
Efter den karenstid som avses i punkt 1 bilaga
I i EG:s förordning om ekologisk produktion ska
minst 30 procent av avtalsarealen odlas med
spannmål, potatis, proteingrödor, socker- eller
foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, frövall, grönsaker, örter, bär eller frukt. Om ett avtal i enlighet med villkoren i 10 § 4 mom. finansieringslagen har ingåtts för mindre än hälften av en gårds-

bruksenhets totala åkerareal, så ska minst
hälften av den avtalsarealen efter karenstiden
odlas med grönsaker eller matpotatis. Om avtalsarealen endast omfattar frukt och bär, så
ska frukt och bär odlas på hela avtalsarealen.
Om frukt, bär, grönsaker eller matpotatis odlas
ska grönsaker eller matpotatis odlas på minst
halva den areal som inte odlas med frukt eller
bär.
-------------------------------------Miljöstödets specialstöd kan beviljas för sådan areal som avses i 4 och 16 § samt för sådan
svartträda, stubbträda och ettårig grönträda
som uppfyller kraven för obligatorisk träda eller
kraven för icke odlad åker som sköts. Stödet kan
beviljas för sådan areal som uppfyller kraven för
icke odlad åker som sköts eller för obligatorisk
träda som avses i 4 § om stödberättigad åkerareal, i 14 § om träda som berättigar till miljöstöd samt för svartträda, stubbträda och ettårig
grönträda. Av den sammanlagda avtalsarealen
kan högst hälften bestå av icke odlad åker som
sköts, gröngödslingsvall och träda, som av odlingstekniska skäl kan fördelas över avtalsperioden. Om jordbrukaren i sin årliga ansökan om
stöd uppger mera än hälften av avtalsarealen
som icke odlad åker som sköts, gröngöslingsvall
och träda ska jordbrukaren till ansökan bifoga
en växtföljdsplan samt uppge de odlingstekniska skäl som ligger till grund för överskridningen.
53 §
Ekologisk husdjursproduktion
Miljöstödets specialstöd kan beviljas till
jordbrukare som förbinder sig att bedriva ekologisk husdjursproduktion på sin gårdsbruksenhet under en hel avtalsperiod. Husdjursproduktionen ska minst uppfylla gällande bestämmelser i EG-förordningen 99/1804/EG om komplettering av förordning 91/2092/EEG om ekologisk
produktion av jordbruksprodukter och uppgifter
därom på jordbruksprodukter och livsmedel, så
att den även omfattar husdjursproduktion. Produktionen ska dessutom vara underställd och
godkänd av den kontroll som EG-förordningen
förutsätter.
Miljöstödets specialstöd för ekologisk husdjursproduktion beviljas för mjölkkor, dikor,
övriga nöt, får, getter, suggor, galtar, slaktsvin,
höns, broilers, kalkoner, gäss, ankor och eventuella andra produktionsdjur som det fastställts
ekologiska produktionsregler för. Stödet beviljas som ett höjt stöd för den ekologiskt odlade
foderareal som motsvarar 1 djurenheter per
hektar. För omvandling av djur till djurenheter
används koefficienterna i bilaga 4. När djurtätheten beräknas beaktas de djur som uppfyller
villkoren i 1 mom. och som är i jordbrukarens
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eller i dennes familjemedlems besittning. En
jordbrukare som övergår till ekologisk husdjursproduktion ska under det första avtalsåret delta
i en av landskapsregeringen godkänd grundkurs
i ekologisk produktion som varar i minst en dag.
De jordbrukare som ingår avtalet år 2007 ska gå
kursen senast under det andra avtalsåret.
Samtliga jordbrukare som ingår avtal om ekologisk husdjursproduktion ska under den nya avtalsperioden anlita ekologisk produktionsrådgivning minst en gång, dock senast under det
tredje avtalsåret.
Om en jordbrukare under en avtalsperiod
upphör att bedriva ekologisk husdjursproduktion så återkrävs det beviljade stödet, om det
inte sker på grund av orsaker som enligt 80 §
anses som force majeure eller till följd av att
produktionsreglerna i EG:s förordning om ekologisk produktion ändrar under avtalsperioden så
att ekologisk husdjursproduktion inte är praktiskt genomförbar på jordbrukarens gårdsbruksenhet.
Om en jordbrukare under en avtalsperiod börjar bedriva sådan ekologisk husdjursproduktion som avses i 1 mom. förutsätter beviljande
av stödet för ekologisk husdjursproduktion att
ett nytt femårigt avtal ingås som omfattar både
åkermark och husdjur.

större, ingärdat betesområde ska hela betesområdets areal beaktas när det minsta antalet djur
per hektar fastställs. Hela betesområdets areal
kan beaktas när den maximala djurtätheten
beräknas.
Kompletterande skötselåtgärder så som röjning, slåtter och putsning ska utföras. Efter
betessäsongen ska området vara avbetat och
åtgärdat med kompletterande skötsel. Uppgifter om antalet betande djur, betesperiodens
längd och utförda skötselåtgärder ska antecknas i en skötseldagbok.
--------------------------------------

54 §
Prioriterade naturbeten
Miljöstödets specialstöd för prioriterade naturbeten kan beviljas för hagar, ängar och
strandängar. Den stödberättigade marken ska
bestå av minst 0,25 hektar stora sammanhängande områden. Stödet beviljas årligen för de
skiften som ingår i avtalet om stödvillkoren
uppfylls. De jordbrukare som ingått avtal om
prioriterade naturbeten ska delta i en kursdag
i betesskötsel senast under det andra avtalsåret.
Betestrycket ska vara tillräckligt på betena
under en så stor del av betesperioden att igenväxning av området inte sker. Betena ska betas
med minst följande antal djur per hektar:

56 §
Skyddszoner
Skyddszonen ska anläggas på åkermark på
platser där risken för näringsläckage är stort. En
skyddszon kan också anläggas på åkermark på
ett viktigt grundvattenområde, exempelvis vid
brunnar. En skyddszon ska i medeltal vara
minst 10 meter bred, den kan dock av särskilda
skäl vara mer än 25 meter bred.
En skyddszon ska anläggas genom att flerårigt gräs sås på området. Området ska under hela
avtalsperioden vara bevuxet med flerårig växtlighet och skötas i enlighet med en av odlaren och
en av landskapsregeringen godkänd rådgivare i
samarbete gjord åtgärdsplan. När planen upprättas ska den biologiska mångfalden beaktas
och om möjligt åtgärder främjas som gynnar
naturliga växter, djur och andra levande varelser. Uppgifter om utförda skötselåtgärder ska
antecknas i en skötseldagbok. Avtal ingås inte
för områden där en naturlig, tillräckligt bred
skyddszon finns mellan åkermarken och vattnet. Gräsväxten ska slås i enlighet med åtgärdsplanen. Det slagna gräset ska föras bort, och får
användas i lantbruksproduktionen. Om det inte
är till skada för miljön får en skyddszon användas som bete för husdjur. Gödsel eller kemiska
bekämpningsmedel får inte användas på en
skyddszon.

Djurslag
Vuxna nötkreatur
Ungnöt (>8 månader)
Tacka
Häst
Ponny

Antal djur
per hektar
0,5
0,8
1,8
0,5
1,0

På betet får finnas högst 1,6 djurenheter per
hektar (de/ha). Antalet djur omvandlas till djurenheter med hjälp av koefficienterna i bilaga 4.
Om det prioriterade naturbetet finns inom ett

55 §
Hävd av löväng
Miljöstödets specialstöd kan beviljas för hävd
av löväng, i avtalet kan dock inte ingå områden
som omfattas av något annat specialstöd. De
områden som ingår i ett avtal ska skötas enligt
en åtgärdsplan. En åtgärdsplanen ska göras i
samarbete mellan jordbrukaren och en av landskapsregeringen godkänd rådgivare. I en
åtgärdsplan fastställs de åtgärder som ska genomföras under en avtalsperioden. Uppgifter
om de åtgärder som har utförts ska antecknas i
en skötseldagbok.
--------------------------------------
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57 §
Bevarande av ursprungsraser
Avtalet kan omfatta renrasiga ålandsfår, finska lantrasfår eller får av kvävlands grå som
jordbrukaren har i sin besittning. Djuren ska
vara minst ett år gamla vid ingången av avtalsperioden och ingå i gårdsbruksenhetens jordbruksverksamhet. Tackorna ska i regel betäckas årligen och får endast betäckas av baggar av
samma ras.
Djuren ska vara identifierade med öronmärken och omfattas av ett kontroll- eller registersystem som upprätthålls av Pro Agria, Ålands
fåravelsförening r.f. eller av Föreningen ålandsfår r.f. I kontroll- och registersystemet ska framgå djurens kön, födelseidentifikation, födelsetid, raskod och härstamning.
En jordbrukare ska under hela avtalsperioden ha minst det antal djur som förutsätts i
avtalet. Avtalet kan omfatta både tackor och
avelsbaggar. Djur som dör eller utmönstras och
djur som inte kan producera avkommor ska
ersättas med andra stödberättigade djur. Antalet djur kan minska endast i de fall som enligt
80 § ska anses som force majeure.
För omvandling till djur till djurenheter används omräkningskoefficienterna i bilaga 4.
58 §
Åtgärdsplaner
I de åtgärdsplaner som avses i 55 och 56 §§ ska
minst följande uppgifter ingå:
1) En allmän beskrivning av genomförandet
av åtgärden samt dess inverkan.
2) En karta på vilken avtalsarealen är markerad.
3) Individualiserade anläggnings-, skötseloch andra åtgärder samt en årlig tidtabell för
dessa. I åtgärdsplanen ska ingå en beskrivning
av hur åtgärderna bidrar till att uppnå projektets målsättningar.
4) En bedömning av projektets inverkan på
miljön och landskapsbilden.
Åtgärderna ska påbörjas under det första
avtalsåret på varje skifte som ingår i avtalet.
En jordbrukare kan under avtalsperioden
ansöka om att åtgärdsplanen ska justeras, om
detta anses vara nödvändigt för att de i avtalet
uppställda målen ska uppnås. En fritt formulerad ansökan jämte den reviderade åtgärdsplanen ska lämnas till landskapsregeringen vid
den årliga ansökningstiden för utbetalning av
stöd.
59 §
Skötseldagbok
I den skötseldagbok som avses i 54 – 56 §§ ska
minst anges ett skiftes namn, signum och areal.

Där ska också antecknas
1) de åtgärder som har utförts på avtalsarealen,
2) tidpunkt när en åtgärd har utförts samt
3) åtgärdernas inverkan på miljön.
60 §
Minskning av avtalsarealen
Avtalsarealen får inte minska under avtalsperioden. Om avtalsarealen minskar under avtalsperioden återkrävs en del av miljöstödets
specialstöd som avser den arealen som tagits
bort från avtalet, om inte orsaken till minskningen beror på orsaker som enligt 80 § ska
anses vara force majeure eller på att den areal
som avtalet minskar med överförs till ett annat
motsvarande avtal.
61 §
Ökning av avtalsarealen
Under avtalsperioden kan ett avtal om miljöstödets specialstöd inte utökas med ny areal
utom i de fall som nämns i 2 mom.
Till en ett avtal kan fogas ytterligare högst 50
procent eller högst 2 hektar areal under det
andra och tredje avtalsåret. Om en jordbrukare
som har ingått ett avtal om ekologisk produktion utökar sin ekologiskt odlade areal med en
areal som är större, så kan ett avtal ingås om den
förvärvade arealen eller ett nytt avtal ingås som
omfattar tidigare såväl som förvärvad areal.
63 §
Möjlighet att byta ett avtal helt eller delvis
Ett avtal eller delar av ett avtal kan bytas till
ett annat avtal utan att utbetalat stöd återkrävs i de fall som avses i 2 mom. En jordbrukare
kan ansöka om sådant byte till landskapsregeringen i samband med att en årlig stödansökan
lämnas. Avtalsperioden för ett nytt avtal är fem
år, om ett avtal delvis byts är det ursprungliga
avtalet gällande för kvarvarande delar.
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.
64 §
Överföring av avtal
Om besittningsrätten till hela avtalsarealen
övergår till en annan jordbrukare under avtalsperioden kan avtalet överföras till avtalsarealens nya innehavare för återstoden av avtalsperioden. Den som övertar avtalet ska uppfylla de
allmänna förutsättningarna för att beviljas
miljöstödets specialstöd samt ska förbinda sig
att uppfylla avtalsvillkoren under återstoden av
avtalsperioden.
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En ansökan om överföring av avtal ska på
blanketter som landskapsregeringen har fastställt lämnas till landskapsregeringen inom 10
arbetsdagar efter att besittningsrätten har
överförts.
65 §
Möjlighet att frånträda ett avtal
En jordbrukare som har ingått ett avtal har
rätt att säga upp avtalet före avtalsperiodens
slut från och med början av den månad han
uppger. En anmälan om uppsägning ska lämnas till landskapsregeringen minst 10 arbetsdagar före frånträdandet.
Om en jordbrukare säger upp avtalet under
avtalsperioden ska stödbelopp som har utbetalats återbetalas. Om jordbrukaren frånträder
avtalet av orsaker som enligt 80 § anses som
force majeure kan landskapsregeringen besluta
att utbetalda stödbelopp inte behöver återbetalas. Landskapsregeringen kan även besluta att
de utbetalda stödbeloppen inte ska återbetalas
om en jordbrukare efter utgången av det tredje
avtalsåret frånträder avtalet efter att ha uppfyllt en betydande del av det berörda åtagandet
och jordbrukaren slutgiltigt upphör med jordbruksverksamhet samt att det inte är möjligt
för en efterträdare att överta åtagandet.
Ett avtal om ekologisk produktion kan sägas
upp under avtalsperioden utan att stöd som
redan beviljats återkrävs om produktionsreglerna i EG:s förordning om ekologisk produktion
ändrar under avtalsperioden, så att det inte är
praktiskt genomförbart på jordbrukarens
gårdsbruksenhet.
Om en jordbrukare under det första avtalsåret har uppfyllt avtalsvillkoren från början av
växtperioden kan avtalet frånträdas det sista
avtalsåret från och med slutet av växtperioden
eftersom avtalsvillkoren uppfyllts under fem
växtperioder.
66 §
Hävning av avtal
Landskapsregeringen kan häva ett avtal om
en jordbrukare har undanhållit uppgifter av
väsentlig betydelse för avtalet, har lämnat felaktiga uppgifter eller om han inte iakttar stödvillkoren.
67 §
Ingående av avtal
Ett avtal som avses i 9 § finansieringslagen
ska ingås det första avtalsåret i samband med
en ansökan om stöd som avses i 69 §. Avtalet har
ingåtts när landskapsregeringen i sitt beslut

meddelar att en ansökan är godkänd. Till avtalet hör jordbrukarens ansökan och landskapsregeringens beslut att godkänna ansökan.
------------------------------------Jordbrukare som erhåller LFA-kompensationsbidrag på basen av ett avtal som avses i
landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag (2000:17) kan
inte ingå ett avtal som avses i detta beslut.
LFA-kompensationsbidrag för naturbeten
beviljas inte till jordbrukare vars miljöstödsavtal som avses i landskapsförordningen
(2000:17) om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag omfattar delprogrammet för
naturbeten.
68 §
Avtalsperiod
Den avtalsperiod som avses i 9 § finansieringslagen är fem år efter den första stödutbetalningen. Villkoren för att få LFA-kompensationsbidrag ska uppfyllas från den och med den
1 maj det år ett avtal ingås.
Avtalet förblir i kraft även om jordbrukaren
inte, av orsaker som enligt 80 § kan anses som
force majeure lämnar in en årlig ansökan om
stödet förutsatt att stödvillkoren i övrigt uppfylls.
72 §
Stödberättigad naturbetesareal
LFA-kompensationbidrag beviljas på basen
av antalet betande husdjur. Minsta antal djur
som berättigar till stöd för 1,00 hektar är:
Djurslag
Vuxna nötkreatur
Ungnöt under åtta månader
Får (även avvanda lamm)
Häst
Ponny

Antal djur
per hektar
0,5
0,8
5,0
0,5
1,0

Det stödberättigade området ska under hela
avtalsperioden årligen betas med ett tillräckligt betestryck under en så stor del av betesperioden att igenväxning av området inte sker.
Handelsgödsel eller bekämpningsmedel får
inte användas. Området får inte bearbetas.
------------------------------------74 §
Övergång från programperioden 2000 – 2006
En jordbrukare som har ett gällande avtal
från programperioden 2000 – 2006 kan ersätta
den med ett nytt avtal i enlighet med bestämmelserna i detta beslut.
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75 §
Överföring av avtal
Om ägande- eller besittningsrätten till gårdsbruksenheten överlåts under avtalsperioden
kan avtalet på ansökan överföras på gårdsbruksenhetens nya ägare eller nyttjanderättsinnehavare för återstoden av avtalsperioden
förutsatt att den som ingått avtalet slutar bedriva jordbruk i förvärvssyfte. En jordbrukare
som överlåter sitt avtal kan hålla kvar högst
0,50 hektar av åkermarken för husbehovsodling.
Ett avtal kan överföras även till någon efter att
gårdsbruksenheten delats vid arvskifte, avvittring eller upplösning av sammanslutning får
delar av en gårdsbruksenhet i sin besittning.
Ansökan om överföring av ett avtal ska lämnas till landskapsregeringen inom tio arbetsdagar efter att ägande- eller nyttjanderätt till en
gårdsbruksenhet har överförts. Den nya ägaren
eller nyttjanderättsinnehavaren ska förbinda
sig att uppfylla avtalsvillkoren under resten av
avtalsperioden.
76 §
Byte av jordbruksskiften under avtalsperioden
Landskapsregeringen kan godkänna att två
jordbrukare som omfattas av likadana avtal
byter skiften med varandra under avtalsperioden om bytet är nödvändigt för en sund växtföljd
eller andra motsvarande orsaker. När förutsättningarna som gäller stödberättigande areal
som avses i 9 § 2 mom. finansieringslagen prövas
kan de skiften som under ett avtalsår innehas av
en annan jordbrukare räknas i den jordbrukares
minimiareal som i regel har skiftet i sin besittning. Stödet beviljas till den som odlar skiftet.
77 §
Jordbrukarens möjlighet att frånträda ett avtal
En jordbrukare som har ingått ett avtal enligt
67 § har rätt att frånträda avtalet före avtalsperiodens slut, från och med början av den månad
jordbrukaren uppger. En jordbrukare som vill
frånträda sitt avtal ska lämna en skriftlig anmälan om detta till landskapsregeringen minst
tio arbetsdagar före den dag som jordbrukaren
avser att frånträda avtalet. Om en jordbrukare
utan en sådan grund som enligt 80 § anses som
force majeure inte lämnar in en årlig ansökan om
utbetalning av stödet som avses i 11 § anses
jordbrukaren frånträda sitt avtal.
Om en jordbrukare frånträder ett avtal under
avtalsperioden ska det stödbelopp som har utbetalts återbetalas. Om en jordbrukare frånträder avtalet av orsaker som enligt 80 § anses som
force majeure kan landskapsregeringen besluta
att de utbetalda stödbeloppen inte ska utbetalas. Landskapsregeringen kan även besluta att

de utbetalda stödbeloppen inte ska återbetalas
om en jordbrukare efter utgången av det tredje
avtalsåret frånträder sitt avtal efter att ha
uppfyllt en betydande del av det berörda åtagandet och jordbrukaren slutgiltigt upphör med
jordbruksverksamhet samt att det inte är möjligt för en efterträdare att överta åtagandet.
Avtalet kan frånträdas utan att de utbetalda
stödbeloppen återkrävs om tvärvillkoren eller
minimikraven för användning av gödselmedel
och bekämpningsmedel ändras.
78 §
Landskapsregeringens möjlighet
att häva ett avtal
Landskapsregeringen kan häva ett avtal om
en jordbrukare har undanhållit omständigheter som inverkat väsentligt på avgivande av
avtalet, har lämnat felaktiga uppgifter på någon väsentlig punkt, eller om villkoren för stöden inte har iakttagits.
En jordbrukare ska delges landskapsregeringens avsikt att upphäva avtalet minst tio
arbetsdagar före den dag som landskapsregeringen avser att häva avtalet.
Om landskapsregeringen häver ett avtal ska
stödet återbetalas i enlighet med bestämmelserna därom i finansieringslagen.
80 §
Force majeure och andra därmed jämförbara
omständigheter
Med force majeure avses i detta beslut främst
följande situationer:
------------------------------------3) Gårdsbruksenhetens åkermark minskar
av orsaker som jordbrukaren inte kan påverka
och som inte kunde förutses när avtalet ingicks.
------------------------------------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. Ett inte fullföljt avtal 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 jordbrukaren år 2006 hade en gällande
miljöstödsavtal som avses i landskapsförordningen (2000:17) om jordbrukets miljöstöd och
kompensationsbidrag kan gödslingen våren
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2007 ske i enlighet med bestämmelserna i
nämnda förordning. Bestämmelserna i 19 –
22 §§ detta beslut ska tillämpas om höstsäd
sås, eller om vall anläggs eller om trädgårdsväxter planteras efter 1 augusti 2007.
Om en jordbrukare har tillämpat fosforutjämning under programperioden 2000 – 2006
och utjämningsperioden pågår på ett skifte när
jordbrukaren ingår ett nytt avtal i enlighet med
detta beslut, så ska de överskridningar av fos-
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formängderna som flyttas till den nya avtalsperioden beaktas i gödslingen. Underskridningarna får beaktas om jordbrukaren så önskar.
________
Detta beslut träder ikraft den 1 mars 2008.
De ändringarna som följer av detta beslut ska
tillämpas också på ansökningar som har lämnats till landskapsregeringen under år 2007.
________

Mariehamn den 7 februari 2008
VIVEKA ERIKSSON
lantråd
J a n -E r i k M a t t s s o n
föredragande ledamot
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