ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2010

Nr 13

Nr 13
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om administration av jordbrukets
miljöstöd och kompensationsbidrag
Utfärdat i Mariehamn den 23 februari 2010

Med stöd av 9 och 26 §§ landskapslagen
(2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar
upphävs 7 § 4 mom. i Ålands landskapsregerings beslut (2009:13) om administration
av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag,
ändras 1 §, 2 § 2 och 4 mom., 5 § 1 mom., 7 §
2 och 6 mom., 8 § 2 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 14 §
1 mom., 15 §, 16 § 1 mom. och 17 § samt
fogas till beslutet nya 3a § och 17a § som
följer:
1§
Tillämpningsområde
Detta beslut tillämpas på följande stöd:
1) miljöstödets basstöd, miljöstödets specialstöd och kompensationsbidrag enligt landskapsförordning (2000:17) om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag,
2) miljöstödets basstöd, miljöstödets specialstöd och kompensationsbidrag enligt landskapsregeringens beslut (2009:10) om stöd för
att förbättra miljön och landsbygden,
3) miljöstödets nationella tilläggsdel om vilken landskapsregeringen årligen beslutar,
4) kompensationsbidragets nationella tillläggsdel om vilken landskapsregeringen årligen beslutar.

Ansökningsförfarande
2§
Ansökningstid
----------------------------------Med ansökan avses i detta fall samtliga ansökningsblanketter som förutsätts vara ifyllda
när ansökan inlämnas. En ansökan anses vara
inlämnad den dag då ansökningshandlingens
sista blankett är mottagen. Med ansökningsblanketter avses inte bilagor som ska fogas till
ansökningsblanketterna. Bilagorna är dock en
förutsättning för att ansökningshandlingarna
ska kunna behandlas av landskapsregeringen.
----------------------------------Inkommer ansökan efter den utsatta ansökningstiden räknas förseningsdagarna som
avses i artikel 23 i kommissionens förordning
(EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och
kontrollsystemet inom det system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det
gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn,
nedan tillämpningsförordningen, från och med
den första vardagen efter den sista inlämnings-
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dagen till och med den dagen då ansökningshandlingarnas sista blankett anses mottagen.
3a §
Elektronisk inlämning av blankett Å1b
Blankett Å1b kan inlämnas elektroniskt via
Landsbygdsverkets Vipu-tjänst på det sätt som
landskapsregeringen separat beslutar om.
5§
Ansökan om utbetalning av miljöstödets basstöd, miljöstödets nationella tilläggsdel, kompensationsbidrag och kompensationsbidragets
nationella tilläggsdel
Särskilda av landskapsregeringen anvisade
blanketter ska fyllas i och tillställas landskapsregeringen vid ansökan om utbetalning
av miljöstödets basstöd, miljöstödets nationella
tilläggsdel, kompensationsbidrag och kompensationsbidragets nationella tilläggsdel.
----------------------------------7§
Ansökan om avtal om miljöstödets specialstöd
----------------------------------Till ansökan om avtal om miljöstödets specialstöd för riktade insatser på naturbeten, hävd
av löväng och anläggande av skyddszoner ska
fogas en karta på vilken avtalsarealen är utmärkt. Till ansökan om avtal om miljöstödets
specialstöd för prioriterade naturbeten ska
fogas en karta på vilken avtalsarealen är utmärkt endast om avtal söks för en del av ett basskifte. Avtalsarealen ska markeras på kartan.
Om området ingår i ett avtal om prioriterade
naturbeten som löper ut samtidigt som ansökningstiden för det nya avtalet upphör behöver
kartor inte bifogas.
----------------------------------Till ansökan om avtal om specialstöd för riktade insatser på naturbeten, hävd av löväng och
skyddszoner ska fogas en åtgärdsplan som avses
i 57 § i landskapsregeringens beslut (2009:10)
om stöd för att förbättra miljön och landsbygden.
Åtgärdsplanen för riktade insatser på naturbeten ska lämnas in senast vid ansökan om utbetalning för det andra avtalsåret för att ansökan
om utbetalning ska kunna godkännas.
----------------------------------8§
Ansökan om utbetalning av miljöstödets
specialstöd på basen av avtal som
ingåtts tidigare år
----------------------------------Till ansökan om utbetalning av stöd för
ekologisk husdjursproduktion ska senast det

datum som landskapsregeringen årligen fastställer fogas en redovisning av antalet ekologiskt uppfödda djur de dagar som avses i 48 §
landskapsregeringens beslut (2009:10) om stöd
för att förbättra miljön och landsbygden.
----------------------------------10 §
Ändring av bas- och jordbruksskiften efter
ansökningstidens utgång
Efter ansökningstidens utgång, senast till en
tidpunkt som landskapsregeringen meddelar,
kan till en ansökan om avtal och till en ansökan
om utbetalning av stöd fogas enskilda bas- och
jordbruksskiften, även sådana som inte har ingått i en annan odlares ansökan, i enlighet med
bestämmelserna därom i artikel 14 i tillämpningsförordningen. Den vars ansökan utökas
ska på av Landsbygdsverket särskilt anvisad
blankett anmäla såningsarealerna för de berörda bas- och jordbruksskiftena i enlighet med
bestämmelserna i 9 § och till landskapsregeringen anmäla ändringar i basskiftenas besittning senast en dag som landskapsregeringen
meddelar. Den från vars ansökan bas- eller jordbruksskiftet överförs ska på av Landsbygdsverket särskilt anvisad blankett stryka skiftet från
sin ansökan senast vid nämnda tidpunkt.
11 §
Ändring av besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten efter ansökningstidens utgång
före stödet har utbetalts
Stöd ska betalas till den som övertar gårdsbruket vid överföring av besittningen av en hel
lägenhet som sker efter att stödansökan har
lämnats men före utbetalningen, vid överföring
av besittning som avses i artikel 82 i tillämpningsförordningen samt i artikel 44.1 i EGförordningen (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling
från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Vid överföring av
besittning av en hel lägenhet ska besittningen
vara överförd senast den 31 augusti.
----------------------------------14 §
Korrigering av uppenbara fel
En ansökan om utbetalning kan korrigeras
efter det att den har lämnats in, om det i ansökan upptäcks ett uppenbart fel enligt artikel
21 i tillämpningsförordningen eller i artikel 4.3
i kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller
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och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling.
----------------------------------15 §
Återtagning av hela eller delar av ansökan
Hela eller delar av ansökan, eller ett skifte
eller en del av ett skifte som ingår i ansökan om
utbetalning som landskapsregeringen har mottagit kan återkallas. Återkallelsen ska meddelas skriftligt till landskapsregeringen innan
den kontakt från myndigheten som avses i tilllämpningsförordningens artikel 25.
16 §
Övriga ändringar efter ansökningstidens
utgång
Om sökanden efter ansökningstidens utgång
vill foga till nya frivilliga åtgärder för ett enskilt
jordbruksskifte som inte omfattas av bestämmelserna i 9 och 10 §§ ska den inlämnade
ansökan återtas och en ny ansökan inlämnas.
Inlämnas den nya ansökan efter ansökningstidens utgång tillämpas bestämmelserna i artikel 23 i tillämpningsförordningen. Om sökanden vill foga till nya åtgärder till ansökan ska
ett nytt avtal ingås enligt 16a §.
----------------------------------17 §
Ändring av avtal
Den som år 2007 eller senare har ingått ett
avtal om miljöstödets basstöd ska på särskild av

landskapsregeringen anvisad blankett ansöka
om ändring av avtalet då gårdstypen ändrar, en
ny frivillig åtgärd bifogas till avtalet eller då en
frivillig åtgärd avlägsnas från avtalet.
Den som år 2007 eller senare har ingått ett
avtal om miljöstödets specialstöd ska på särskild av landskapsregeringen anvisad blankett
ansöka om ändringar sker i avtalet.
Den som år 2007 eller senare har ingått ett
avtal om kompensationsbidragets nationella
tilläggsdel ska på särskild av landskapsregeringen anvisad blankett ansöka om ändring av
avtalet då gårdstypen ändrar.
17a §
Anmälan om att ett avtal frånträds eller att
ett avtal förfaller
Den som år 2007 eller senare har ingått ett
avtal om miljöstödets basstöd, miljöstödets
specialstöd, kompensationsbidrag eller kompensationsbidragets nationella tilläggsdel ska
på särskild av landskapsregeringen anvisad
blankett meddela om att ett avtal frånträds
eller att ett avtal förfaller.
_________
Detta beslut träder i kraft den 15 april
2010.
Åtgärder som verkställigheten av beslutet
förutsätter får vidtas innan beslutet träder i
kraft.
_________

Mariehamn den 23 februari 2010
JAN-ERIK MATTSSON
landskapsregeringsledamot
Leila Lindström
programansvarig
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