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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att
förbättra miljön och landsbygden
Föredragen för Republikens President den
Utfärdat i Mariehamn den 18 augusti 2009

Med stöd av 9 och 26 §§ landskapslagen
(2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar
ändras beslutets 6 § och 11 § 1 mom. sådana
de lyder i Ålands landskapsregerings beslut
2009/10, samt
fogas till beslutet nya 13a – 13e §§ som följer:
6§
Åker som inte berättigar till stöd
Stöd betalas inte för trädgårdsland eller för
tillfälligt icke odlat område.
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

120
145

- Odlad mark, grönsaker
- Odlad mark, frukt och bär
- Naturvårdsåker
- flerårig vall
- mångfaldsåker

415
554
170
300

Frivilliga åtgärder
- Reducerad höstbearbetning
58
- Fånggröda
186
- Minskad gödsling
11
- Spridning av stallgödsel under
- växtperioden
30
- Flerårig extensiv vallodling
224
- Precisering av kvävegödsling i
- grönsaksodling
234
- Mekanisk ogräsbekämpning i
- potatisodling
139
- Användning av täckmaterial vid
- bekämpning av ogräs hos fleråriga
- trädgårdsväxter
257
- Minskad användning av växtskydds- medel mot skadeinsekter
281
- Minskad användning av växtskydds- medel mot växtsjukdomar
354
--------------------------------------
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13a §
Naturvårdsåkrar
Miljöstödets basstöd kan beviljas för naturvårdsåkrar som har anlagts på en icke odlad
åker som sköts enligt tvärvillkoren. Stödet beviljas dock inte för sådana jordbruksskiften
som omfattas av basstödets frivilliga åtgärder
eller av miljöstödets specialstöd.
Stödet beviljas för högst 15 procent av gårdsbruksenhetens åkerareal. Åtgärden måste genomföras på minst 0,50 hektar dock på minst 5
procent av gårdsbruksenhetens åkerareal. Naturvårdsåkrarna kan antingen vara fleråriga
vallar eller mångfaldsåkrar.
Naturvårdsåkrarna ska ingå i gårdens normala växtföljd och samma område får odlas
med naturvårdsåker under högst två år i följd.
13b §
Anläggning av en naturvårdsåker
med flerårig vall
Växtligheten på en flerårig vall ska anläggas
senast den 30 juni genom sådd av fleråriga valleller höväxter. I utsädet får finnas högst 20
procent kvävefixerande växter. Växtligheten
kan anläggas redan föregående höst genom insådd i skyddsväxt eller i stubb men den kan
också bestå av en tidigare anlagd flerårig vall.
En naturvårdsåker med flerårig vall får gödslas
i samband med anläggningen enligt gödslingstabellerna i bilaga 1 tabell 1 och bilaga 2 tabell
3.
13c §
Skötsel av en naturvårdsåker med flerårig vall
Växtligheten ska bevaras på samma skifte
under två växtperioder.
Om växtligheten slås ska hänsyn tas till livsmiljön för vilda arter. Slåttern ska utföras så att
fåglars häckning eller däggdjurens ungar inte
äventyras och får därför inte utföras från åkerns
yttre kanter mot mitten av åkern. Det slagna
gräset får bärgas och utnyttjas ekonomiskt.
Vallen får betas förutsatt att åkerns yta hålls
bevuxen under hela året.
Kemiska bekämpningsmedel får inte användas på en naturvårdsåker med flerårig vall.
Marken får inte bearbetas förutom när växtligheten anläggs eller bryts. Vallen kan brytas den
andra växtperioden efter den 31 augusti eller
från och med den 15 juli vid sådd av höstsådda
växter. På hösten ska vallen brytas mekaniskt
genom plöjning eller bearbetning. Om ingen ny
växtlighet sås på hösten ska vallen brytas så
sent som möjligt. Det rekommenderas att vallen bryts först nästa vår.

13d §
Anläggning av mångfaldsåker
En mångfaldsåker ska sås senast den 30 juni
med en blandning av ängsfrö, blandning av landskapsväxter eller blandning av viltväxter. Växtligheten får inte anläggas genom direktsådd i
befintlig vall. Sådd i stubb och användning av
inhemska frösorter rekommenderas.
En fröblandning av ängsväxter ska innehålla
frön av rödven eller fårsvingel och minst en flerårig ängsväxt. Ängsväxten kan vara ängsklocka,
vitblära, rödklint, färgkulla, ängsnejlika, tjärblomster, smällglim, ängsvädd, rödblära, prästkrage, åkervädd, fyrkantig johannisört eller en
annan motsvarande ängsväxt. Dessutom kan
blandningen innehålla frön av ettåriga växter
som exempelvis luddvicker eller honungsfacelia.
I en fröblandning av landskapsväxter ska frön
av minst två av följande växter ingå; solros,
honungsfacelia, blålusern, persisk klöver, gullupin, luddvicker, blåklint, malva, ringblomma,
kornvallmo samt vit och gul sötväppling.
En fröblandning med viltväxter ska innehålla
frön av minst två av växtarterna spannmål,
bovete, solros, oljelin, ärt, rybs, raps eller senap,
foderkål, foderraps, oljerättika, foderbetor (fodersockerbeta, blastrova eller turnips), gräsväxter och klöver. Mångfaldsåkrar som anläggs med
en fröblandning av viltväxter får inte anläggas i
närheten av livligt trafikerade vägar.
En mångfaldsåker får gödslas i samband med
anläggningen enligt gödslingstabellerna i bilaga 1 tabell 1 och bilaga 2 tabell 3. Landskaps- och
viltväxterna ska bevaras minst till våren efter
sådd, ängsväxterna ska bevaras i två växtperioder.
13e §
Skötsel av mångfaldsåkrar
Mångfaldsåkrarna behöver inte slås. Om
växtligheten slås ska slåttertiden och -sättet
väljas med hänsyn till livsmiljön för vilda arter
varför slåttern inte får påbörjas före den 1 augusti. Med hänsyn till den biologiska mångfalden
ska slåttern utföras så att fåglars häckning eller
däggdjurens ungar inte äventyras. Slåttern får
inte utföras från åkerns yttre kanter mot mitten
av åkern. Det slagna gräset får bärgas och utnyttjas ekonomiskt. Växtligheten från en åker
som har såtts med viltväxter ska användas för
utfodring av villebråd.
Kemiska bekämpningsmedel får inte användas på en mångfaldsåker. Marken får inte bearbetas förutom när växtligheten anläggs eller
bryts. En mångfaldsåker med landskaps- eller
viltväxter får brytas tidigast på våren efter den
första växtperioden, en mångfaldsåker med
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ängsväxtlighet får brytas den andra växtperioden efter den 31 augusti eller från och med den
15 juli vid sådd av höstsådda växter. Växtligheten ska brytas mekaniskt genom plöjning eller
bearbetning. Om ingen ny växtlighet sås på
hösten ska bearbetningen ske så sent som möjligt. Det rekommenderas att vallen bryts först
nästa vår.
__________
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Detta beslut träder i kraft den 7 september
2009.
Åtgärder som verkställigheten av beslutet
förutsätter får vidtas innan beslutet träder i
kraft.
Ändringarna ska tillämpas på ansökningar
som har lämnats till landskapsregeringen från
och med år 2009.
__________

Mariehamn den 18 augusti 2009
JAN-ERIK MATTSSON
landskapsregeringsledamot
Leila Lindström
programansvarig
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Nr 36, utgiven från tryckeriet den 4 september 2009.
Mariehamns Tryckeri 2009

