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om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att
förbättra miljön och landsbygden
Utfärdat i Mariehamn den 4 februari 2014

Med stöd av 9 och 26 §§ landskapslagen
(2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar
ändras 7 § 1 mom., 7a §, 8 § 1 mom., 35 §
1 mom., 39 § 3 mom., 43 §, 43a §, 59 §, 64 §
2 mom., 66 § 1 mom., 67 § 1 mom. i Ålands landskapsregerings beslut (2009:10) om stöd för att
förbättra miljön och landsbygden, varav 7 §
1 mom. sådan den lyder i landskapsregeringens
beslut 2013/8, 7a §, 8 § 1 mom., 35 § 1 mom., 39 §
3 mom., 43 §, 43a §, 59 §, 64 § 2 mom. sådana de
lyder i landskapsregeringens beslut 2011/117
och 66 § 1 mom. sådan den lyder i landskapsregeringens beslut 2012/9, samt
fogas till beslutet en ny 66a § som följer:
7§
Ansökan om och ingående av avtal
Ansökan om avtal som avses i 9 § finansieringslagen ska göras på landskapsregeringens
blanketter och lämnas till landskapsregeringen
senast vid den tidpunkt och på det sätt som
landskapsregeringen årligen fastställer. År
2014 kan nya avtal inte längre ingås, inte heller i sådana situationer som avses i 36 § 3 och
4 mom.
----------------------------------7a §
Förlängning av avtal
En jordbrukare som år 2009 har ingått ett
femårigt avtal om miljöstödets basstöd kan år
2014 förlänga sitt avtal med ett år. En jordbrukare som år 2012 eller år 2013 har förlängt
sitt avtal med två respektive ett år kan år
2014 förlänga sitt avtal med ytterligare ett år.

Ansökan om förlängning av avtal ska göras på
landskapsregeringens blanketter och lämnas
till landskapsregeringen senast vid den tidpunkt och på det sätt som landskapsregeringen
årligen fastställer.
8§
Avtalsperiod
Den avtalsperiod som avses i 9 § finansieringslagen är fem år. Avtalsperioden för avtal
som år 2014 förlängs i enlighet med 7a § är åtta,
sju respektive sex år. Avtalsperioden börjar den
1 maj.
-----------------------------------35 §
Minskning av gårdsbruksenhetens
referensareal under avtalsperioden
En gårdsbruksenhets referensareal får minska med högst 20 procent eller med högst 5
hektar under avtalsperioden. Under det sjätte,
sjunde och åttonde avtalsåret som avses i 8 §
kan referensarealen minska med högst 50 % i
samband med att en del av ett jordbruksföretag
överlåts.
-----------------------------------39 §
Frånträdande av avtal
-----------------------------------Om jordbrukaren frånträder avtalet under
avtalsperioden ska det stödbelopp som har utbetalts återkrävas. Om jordbrukaren frånträder avtalet av orsaker som enligt 79 § anses
som force majeure kan landskapsregeringen
besluta att inte återkräva de utbetalda stödbeloppen. Landskapsregeringen kan även besluta
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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.
Jordbrukaren kan i detta fall fortsätta bruka
högst 0,50 hektar för husbehovsodling. En jordbrukare som fullföljt sitt femåriga avtal från
år 2007, 2008 eller 2009 kan frånträda avtalet
vid utgången av det femte avtalsåret utan att
de utbetalda stödbeloppen återkrävs. Om jordbrukaren har förlängt sitt avtal i enlighet med
7a § kan avtalet inte efter det, förutom i de fall
som nämns i detta beslut, frånträdas utan att
de utbetalda stödbeloppen återkrävs.
----------------------------------43 §
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 41 §
2 och 4 punkten ska sökas innan projektet
påbörjas. Ett projekt får påbörjas tidigast efter
att landskapsregeringen har granskat ansökan eller området. År 2014 kan nya avtal inte
längre ingås.
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. Avtalsperioden för avtal som förlängs i enlighet med 43a § är åtta, sju respektive sex år.
Under avtalsperioden kan avtalet justeras i enlighet med bestämmelserna i artikel 46 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU). Avtalet förblir
gällande även om jordbrukaren inte lämnar
in en årlig ansökan om stödet av orsaker som
enligt 79 § anses som force majeure.
43a §
Förlängning av avtal
En jordbrukare som år 2009 har ingått ett
femårigt avtal om miljöstödets specialstöd som
avses i 41 § kan år 2014 förlänga sitt avtal med
ett år. En jordbrukare som år 2012 eller år 2013
har förlängt sitt avtal med två respektive ett år
kan år 2014 förlänga sitt avtal med ytterligare

ett år. Ansökan om förlängning av avtal ska
göras på landskapsregeringens blanketter och
lämnas till landskapsregeringen senast vid den
tidpunkt och på det sätt som landskapsregeringen årligen fastställer.
59 §
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 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. Under det sjätte och sjunde och
åttonde avtalsåret som avses i 43a § kan avtalsarealen minska med högst 50 % i samband
med att en del av ett jordbruksföretag överlåts.
64 §
Möjlighet att frånträda ett avtal
-----------------------------------Om en jordbrukare säger upp avtalet under
avtalsperioden ska stödbelopp som har utbetalats återbetalas. Om jordbrukaren frånträder avtalet av orsaker som enligt 79 § 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.
En jordbrukare som fullföljt sitt femåriga avtal
från år 2007, 2008 eller 2009 kan frånträda avtalet vid utgången av det femte avtalsåret utan
att de utbetalda stödbeloppen återkrävs. Om
jordbrukaren har förlängt sitt avtal i enlighet
med 43a § kan avtalet inte efter det, förutom
i de fall som nämns i detta beslut, frånträdas
utan att de utbetalda stödbeloppen återkrävs.
-----------------------------------66 §
Ansökan om och ingående av avtal
Ansökan om avtal som avses i 9 § finansieringslagen ska göras på landskapsregeringens
blanketter och lämnas till landskapsregeringen
senast vid den tidpunkt och på det sätt som
landskapsregeringen årligen fastställer. Avta-
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let har ingåtts när landskapsregeringen i sitt
beslut meddelar att en ansökan är godkänd. Till
avtalet hör jordbrukarens ansökan och landskapsregeringens beslut att godkänna ansökan. Stödbeloppet, avtalsperiodens längd och
avtalsvillkoren kan, med beaktande av landskapsregeringens budgetram, ändras under
avtalsperioden till att vara förenliga med Europeiska gemenskapens lagstiftning som gäller
programperioden 2014-2020. År 2014 kan nya
avtal inte längre ingås.
-----------------------------------66a §
Förlängning av avtal
En jordbrukare som år 2009 har ingått ett
femårigt avtal i enlighet med 66 § kan år 2014
förlänga sitt avtal med ett år. Ansökan om förlängning av avtal ska göras på landskapsregeringens blanketter och lämnas till landskapsre-

geringen senast vid den tidpunkt och på det sätt
som landskapsregeringen årligen fastställer.
67 §
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. Avtalsperioden för
avtal som förlängs i enlighet med 66a § är sex år.
-----------------------------------__________
Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2014.
Åtgärder som verkställigheten av beslutet
förutsätter får vidtas innan beslutet träder i
kraft.
__________

Mariehamn den 4 februari 2014
FREDRIK KARLSTRÖM
minister
Leila Lindström
programansvarig
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