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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om förfaranden vid kontroller av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag
Utfärdat i Mariehamn den 3 juni 2008

Med stöd av 9 och 26 §§ landskapslagen (2007:63)
om finansiering av landsbygdsnäringar föreskrivs som följer:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Tillämpningsområde
I detta beslut föreskrivs om kontroller av de
kompensationsbidrag och miljöstöd som avses i
artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005
om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU) och i kapitel V och VI i rådets förordning (EG) nr 1275/1999 om stöd från Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om
ändring och upphävande av vissa förordningar,
samt om påföljderna för försummelse av stödvillkoren.
2§
Definitioner
I detta beslut avses med
1) miljöstöd den helhet som består av basstödet och specialstödet,
2) basstöd den helhet som består av basstödets obligatoriska och frivilliga åtgärder,
3) digitalisering att kantlinjerna på basskiftena ritas med hjälp av en datateknisk ritmetod
på en digital flygbildskarta samt med
4) växtartsgrupp arealer som avses i artikel 6
i kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006
om tillämpningsföreskrifter för rådets förord-

ning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och
tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling.
3§
Fullmakt
Den person som utför kontroller ska inneha ett
dokument med en fullmakt av Ålands landskapsregering som styrker rätten att utföra
kontroller. Dokumentet ska på begäran visas för
den som ansöker om stöd eller dennes representant innan en kontroll på plats inleds.
4§
Kontrollprotokoll
Kontrollprotokollet ska upprättas på formulär som fastställts av Ålands landskapsregering.
5§
Kartor som används vid kontrollen
Vid kontrolltillfället ska i första hand digitaliserade kartor ur åkerskiftesregistret användas. Som hjälp kan även användas kartbilagor
som jordbrukaren under stödåret i fråga eller
tidigare stödår lämnat in till Ålands landskapsregering eller kommunens landsbygdsnäringsmyndighet tillsammans med stödansökan
samt korrigeringskartor för digitaliseringen.
Dessutom kan även annat flygfotografimaterial
användas.
6§
Mätutrustning som används vid kontrollen
Vid kontrolltillfället ska mätningarna utföras med hjälp av
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1) ett kartprogram som utgår från ett digitalt
kartmaterial,
2) takymeter,
3) GPS-utrustning,
4) måttband i terräng, eller
5) planimeter.
7§
Måttavvikelser
Måttavvikelser ska användas när ett skifte
kontrolleras på plats. Måttavvikelserna beräknas utifrån den uppmätta arealen.
När mätningen utförs med ett kartprogram
som utgår från ett digitalt kartmaterial eller
med en planimeter får måttavvikelsen för ett
skifte vara högst 0,75 meter multiplicerad med
skiftets omkrets. När mätningen utförs med
takymeter får måttavvikelsen för ett skifte vara
högst 0,35 meter multiplicerad med skiftets
omkrets och när mätningen utförs med GPSutrustning får måttavvikelsen vara 0,35 meter
eller 1,25 meter multiplicerad med skiftets
omkrets, beroende på GPS-utrustningens noggrannhet.
Måttavvikelsen får vara högst 1 hektar.
8§
Krav på noggrannare mätning
Om arealen på ett jordbruksskifte inte har
mätts med hjälp av takymeter eller GPS-utrustning vid kontrolltillfället och den godkända arealen för växtartsgruppen är över tre procent eller
över två hektar mindre än den areal som jordbrukaren uppgett, kan jordbrukaren kräva ny
mätning. Ny mätning gäller de skiften i fråga om
vilka den areal som godkänts vid kontrolltillfället har varit mindre än den areal som jordbrukaren uppgett. Den nya mätningen ska utföras med
hjälp av takymeter eller GPS-utrustning.
Om en jordbrukare kräver noggrannare mätning enligt 1 mom., ska kravet framföras inom
två veckor från det att jordbrukaren har fått
kännedom om kontrollresultatet eller senast
innan det första arealbaserade stödet för kontrollåret i fråga har betalts till jordbrukaren.
9§
Utvidgad kontroll
Om det vid en kontroll på plats konstateras
att den areal för en växtartsgrupp, som anmälts
i ansökan avviker från den areal som godkänts
vid kontrolltillfället med över tre procent eller 2
hektar, ska alla jordbruksskiften för växtartsgruppen mätas.
Om det vid en kontroll på plats konstateras
att något stödvillkor har försummats på ett
jordbruksskifte, ska iakttagandet av detta villkor kontrolleras på alla de jordbruksskiften på
gården som berörs av villkoret.

2 kap.
Påföljder av konstaterade areal- och
växtavvikelser
10 §
Växter som inte hör till en viss växtartsgrupp
Om det vid kontrolltillfället konstateras att
det på jordbruksskiftet finns en växt ur en annan
växtartsgrupp än den som sökanden har uppgett
i sin stödansökan, ska jordbruksskiftet förkastas i fråga om de växtartsgrupper i vilka den växt
som konstaterats inte berättigar till stöd.
11 §
Arealfel
Arealfelen ska räknas ut för varje växtartsgrupp utgående från de arealer som godkänts vid
kontrollen.
3 kap.
Påföljder av konstaterade brister i stödvillkoren för programperioden 2007-2013
12 §
Minimikraven för miljöstöd
Basstödet sänks med 1 procent för varje minimikrav som avses i 9 § i Ålands landskapsregerings beslut (2007:64) om stöd för att förbättra
miljön och landsbygden, om minimikravet inte
har iakttagits. Om flera minimikrav har försummats är procenttalet för påföljderna summan av de enskilda procenttalen.
Om miljöstödet har minskats på grund av
försummelse av tvärvillkoren bestäms för försummelse av de stödvillkor som gäller minimikraven för miljöstöd inga påföljder som överlappar tvärvillkorens påföljder.
13 §
Allmänna bestämmelser för basstödet
Om det vid en kontroll konstateras brister eller
försummelser beträffande villkoren för basstödets obligatoriska åtgärder ska basstöd beviljas sänkt med de procent som nämns i 14-20 §§.
Nedskärningarna som görs med anledning av
brister i stödvillkoren göras från det belopp som
återstår efter att påföljderna från arealkontrollen verkställts. Om försummelsens sammanlagda procentmängd överstiger 50 procent beviljas inget basstöd för det ifrågavarande året.
14 §
Odlings- och gödslingsplan
Om odlings- och gödslingsplanen är bristfällig
sänks basstödet med 3-10 procent. Om gården
saknar en odlings- och gödslingsplan helt och
hållet sänks basstödet med 15 procent.
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15 §
Skiftesvisa anteckningar
Om de skiftesvisa anteckningarna är bristfälliga sänks basstödet med 7-15 procent. Om
gården saknar skiftesvisa anteckningar helt och
hållet sänks basstödet med 20 procent.
16 §
Markkartering
Saknas markkarteringar eller är markkarteringsresultaten föråldrade sänks basstödet
med 4-10 procent. Om markkartering saknas på
mindre än 5 procent av skiftena anses markkarteringen vara bristfällig och odlaren erhåller
en anmärkning. Saknas markkartering på 5-10
procent av skiftena sänks basstödet med 4 procent. Saknas markkartering på 10-20 procent av
skiftena sänks basstödet med 6 procent. Saknas
markkarteringsresultat på mer än 20 procent av
gårdsbruksenhetens skiften sänks basstödet
med 10 procent.
17 §
Gödsling av jordbruksgrödor
Överskrids basgödslingsnivåerna för kväve ska
basstödet reduceras med 1-12 procent.
Överskrids den högsta tillåtna mängden fosfor
under en fyra års utjämningsperiod ska basstödet reduceras med 1-12 procent.
18 §
Stallgödselanalys
Saknas en giltig stallgödselanalys eller om
analysen är föråldrad ska basstödet sänkas
med 1-10 procent.
19 §
Skyddsremsor
Om skyddsremsor saknas, om de inte är tillräckligt breda eller om de inte anlagts eller
skötts på ett korrekt sätt ska basstödet sänkas
med 1-5 procent för varje villkor som inte uppfylls.
20 §
Landskapsvård och biologisk mångfald
Om stödvillkoren gällande landskapsvård och
biologisk mångfald inte uppfylls ska basstödet
sänkas med 1-15 procent.
21 §
Basstödets frivilliga åtgärder
Om stödvillkoren för en frivillig åtgärd inte
uppfylls på ett jordbruksskifte ska inget stöd för
den frivilliga åtgärden i fråga beviljas för skiftet
och hela jordbruksskiftets areal ska förkastas i
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växtartsgruppen för den frivilliga åtgärden. Ett
förkastat jordbruksskifte ska beaktas vid uträkningen av arealavvikelsen i växtartsgruppen.
Konstateras i villkoren för miljöstödets frivilliga åtgärder sådana brister som leder till påföljder som riktas till hela stödet som beviljas
för den frivilliga åtgärden ska stödet beviljas
sänkt med de procentsatser som nämns i 22 §.
Nedskärningen görs från det stödbelopp som
återstår efter att de skiftesvisa påföljderna som
avses i 1 mom. har verkställts.
Om stödet för en frivillig åtgärd förkastas på
samtliga skiften ska basstödet sänkas med 1-5
procent.
22 §
Minskad användning av växtskyddsmedel mot
skadeinsekter
Stödet för minskad användning av växtskyddsmedel mot skadeinsekter beviljas sänkt med 15
procent om jordbrukaren saknar guideboken
”Aktuella växtskyddsanvisningar” eller motsvarande skrift.
Stödet för minskad användning av växtskyddsmedel mot skadeinsekter beviljas sänkt med
10-100 procent om jordbrukaren inte för en observations- och åtgärdsdagbok.
23 §
Miljöstödets specialstöd
Kontrollen av miljöstödets specialstöd och
minskningen av stödet ska ske avtalsspecifikt
och enligt stödtyp.
Om stödvillkoren för ett specialstöd inte uppfylls på ett jordbruksskifte ska inget stöd för
specialstödet i fråga beviljas för skiftet och hela
jordbruksskiftets areal ska förkastas i växtartsgruppen för specialstödet. Ett förkastat
jordbruksskifte ska beaktas vid uträkningen av
arealavvikelsen i växtartsgruppen.
Om ett specialstöd förkastas på samtliga
skiften ska basstödet sänkas med 1-5 procent.
Om ett sådant villkor för ett specialstöd som
inte kan härledas till ett enskilt skifte inte har
iakttagits beviljas specialstödet sänkt med 1030 procent och basstödet med 1-5 procent. Om
flera villkor i ett specialstödsavtal har försummats är procenttalet för påföljderna summan av
de enskilda procenttalen. Om försummelsernas
sammanlagda procentmängd överstiger 50 procent
beviljas inget specialstöd för det ifrågavarande året.
24 §
Kompensationsbidrag
Om villkoren för kompensationsbidraget inte
uppfyllts sänks stödet med 1-30 procent.
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25 §
Djurantal
Om det vid en kontroll konstateras att djurantalet på en husdjursgård inte uppfylls ska gården beviljas stödet för växtodlingsgårdar sänkt
med 10 procent.
26 §
Gröngödslingsvall
Om det vid kontrollen upptäcks brister i iakttagandet av villkoren för anläggning eller användning av gröngödslingsvall beviljas inget
kompensationsbidraget eller miljöstöd för arealen.

miljön och landsbygden avsedd åkerareal som
sköts.
Om stödvillkoren som hänför sig till skörd
eller sådan i 1 mom. avsedd åkerareal som sköts
inte har iakttagits på en åkerareal, ska åkerarealen dras av från den för växtartsgruppen
godkända arealen innan de avdrag för påföljder
som hänför sig till arealen har gjorts.
Miljöstöd och kompensationsbidrag betalas
inte under stödåret för en växtartsgrupp om den
sammanräknade arealen av de avförda skiftena
överstiger 20 procent av den vid kontrollen godkända arealen för växtartsgruppen avseende
kompensationsbidraget och miljöstödet.

27 §
Träda
Stöd för flerårig grönträda, viltträda eller
landskapsträda beviljas inte om stödvillkoren
inte iakttagits.

29 §
Uppgifter från jordbrukaren
Om jordbrukaren inte tillställer landskapsregeringen erforderliga uppgifter eller om jordbrukaren vid kontrolltillfället ger bristfälliga
eller vilseledande uppgifter kan stödet sänkas
genom att tillämpa bestämmelserna i 3 kapitlet.

28 §
Skörd
Kompensationsbidrag och miljöstöd betalas
inte för åkerareal där skörd inte bärgats, om inte
åkerarealen är en sådan i 5 § i landskapsregeringens beslut (2007:64) om stöd för att förbättra

30 §
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 30 juni 2008.

Mariehamn den 3 juni 2008
JAN-ERIK MATTSSON
landskapsregeringsledamot
Leila Lindström
programansvarig
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