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Med stöd av 9 och 26 §§ landskapslagen
(2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar
ändras 6 §, 35 § 3 mom., 44 § 1 och 2 mom.,
47 §, inledningssatsen till 57 §, 58 och 59 §§
samt 60 § 2 mom. i Ålands landskapsregerings
beslut (2009:10) om stöd för att förbättra miljön
och landsbygden, varav 6 § sådan den lyder i
landskapsregeringens beslut 2009/36 samt 44 §
2 mom. och 47 § sådana de lyder i landskapsregeringens beslut 2010/12, samt
fogas till beslutets 41 § en ny 7 punkt, nya
42 § 6 mom. och 56a § som följer:

6§
Åker som inte berättigar till stöd
Stöd betalas inte för trädgårdsland, för tillfälligt icke odlat område eller för områden som
ingår i ett avtal som avses i 56a §.

35 §
Minskning av gårdsbruksenhetens referensareal under avtalsperioden
-----------------------------------Om en gårdsbruksenhets referensareal
minskar med mera än vad som medges enligt
1 mom. ska det stöd som erhållits för arealen
i fråga återbetalas. Miljöstödets basstöd återkrävs dock inte om minskningen beror på en
orsak som enligt 79 § anses vara force majeure
eller om det på arealen anlagts en våtmark
som avses i 7 § i Ålands landskapsregerings
beslut (2010:90) om stöd för icke produktiva
investeringar.
41 §
Stödformer
Miljöstödets specialstöd för jordbruket, nedan kallat specialstöd, kan betalas för följande
åtgärder:
-----------------------------------7) Skötsel av mångfunktionell våtmark.
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42 §
Begränsningar för ingående av avtal
-----------------------------------Ett område på vilken det anlagts en mångfunktionell våtmark kan inte ingå i ett avtal
som avses i 41 § 1 – 4 och 6 punkterna. Ett
avtal som avses i 41 § 7 punkten kan inte omfatta sådana områden som avses i 41 § 1 – 4
och 6 punkterna eller sådana områden som
ingår i ett avtal om miljöstödets specialstöd
som ingåtts i enlighet med landskapsförordningen (2000:17) om jordbrukets miljöstöd och
kompensationsbidrag.
44 §
Föremål för avtalet
I ett avtal som avses i 41 § 1 punkten kan
endast ingå åkermark som enligt 4 § berättigar
till miljöstödets basstöd. Avtal som avses i 41 §
3, 4 och 6 punkten kan ingås för annan mark
än åkermark i enlighet med bestämmelserna i
detta beslut. Avtal som avses i 41 § 7 punkten
kan ingås för åkermark som blivit våtmark
inklusive tillräckliga kantområden på annan
mark än åkermark.
I ett avtal som avses i 41 § 2 och 7 punkten
ska den åkermark 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. Landskapsregeringen kan
dessutom vid behov bilda ett eget basskifte av
ett sådant avtalsområde som avses i 41 § 3, 4
och 6 punkten. Ett basskifte ska vara minst
0,05 hektar stort.
-----------------------------------47 §
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
- icke odlad åker som sköts
- ekologisk produktion, djur
2) Skyddszoner
3) Prioriterade naturbeten
4) Hävd av löväng
5) Bevarande av ursprungsraser
6) Riktade insatser på naturbeten
7) Skötsel av mångfunktionell
våtmark

Stödbelopp
238 euro/hektar
815 euro/hektar
891 euro/hektar
39 euro/hektar
224 euro/de
621 euro/hektar
220 euro/hektar
647 euro/hektar
170 euro/hektar
450 euro/hektar
450 euro/hektar

56a §
Skötsel av mångfunktionell våtmark
Avtal kan ingås för skötseln av sådana mångfunktionella våtmarker som har anlagts i enlighet med Ålands landskapsregerings beslut om
stöd för icke produktiva investeringar.
Skötseln ska genomföras enligt en särskild
plan. De årliga skötselåtgärderna ska omfatta avlägsnande av slam, skötsel av dammar
samt slåtter och bortförande av växtlighet från
våtmarker och kantområden. Växtmassa som
bärgas i samband med skötselåtgärder kan användas, eller skötselåtgärder vidtas exempelvis
genom betesgång, om inga vattenvårdshinder
eller andra hinder föreligger och den biologiska mångfalden inte äventyras. De genomförda
skötselåtgärderna ska antecknas i en skötseldagbok.
Avtalsarealen måste omfatta sammanlagt
minst 0,30 hektar.
57 §
Åtgärdsplaner
I de åtgärdsplaner som avses i 53, 54, 55 och
56a §§ ska minst följande uppgifter ingå:
-----------------------------------58 §
Skötseldagbok
I den skötseldagbok som avses i 52 – 55 §§ och
56a § 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.
59 §
Minskning av avtalsarealen
Avtalsarealen får inte minska under avtalsperioden. Om avtalsarealen minskar under avtalsperioden återkrävs en del av miljöstödets
specialstöd som avser den areal som tagits bort
från avtalet, om inte orsaken till minskningen
beror på orsaker som enligt 79 § ska anses vara
force majeure eller på att den areal som avtalet
minskar med överförs till ett annat motsvarande avtal eller att det på avtalsarealen har
anlagts en våtmark som avses i 7 § i Ålands
landskapsregerings beslut om stöd för icke produktiva investeringar.
60 §
-----------------------------------Till ett avtal som avses i 41 § 1 – 4 och 6 punkten kan fogas ytterligare högst 50 procent eller
högst 2 hektar areal under det andra och tredje
avtalsåret. Om en jordbrukare som har ingått

År 2010 Nr 91
ett avtal om ekologisk produktion utökar sin
ekologiskt odlade areal med en areal som är
större, så kan ett avtal ingås om den förvärvade
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arealen eller ett nytt avtal ingås som omfattar
tidigare såväl som förvärvad areal.
_________
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2011.

Mariehamn den 30 november 2010
TORBJÖRN ELIASSON
minister
Leila Lindström
programansvarig
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