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709/2015
Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion
I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015) 14,
16, 19 och 24 § som följer:
14 §
Minimikraven på en förbindelse om ekologisk produktion
På en gårdsbruksenhet ska de bestämmelser om användning av fosfor iakttas som utfärdats med stöd av lagen om gödselfabrikat (539/2006). Vid fosforgödsling får det årliga
över- och underskottet dock utjämnas under utjämningsperioden (fosforutjämning). Utjämningsperioden får omfatta högst fem år. Fosforutjämningen ska inledas när den tillåtna
årliga fosfornivån överskrids. Fosforutjämningen kan inledas också när den tillåtna årliga
mängden fosfor underskrids. Tidpunkten för utjämningsperiodens början och slut ska anges i de skiftesspecifika anteckningarna.
I statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) avsedda tabellvärden och värden från analys av stallgödsel får inte användas korsvis. Av den sammanlagda fosforn i stallgödsel och cellsaft från potatis beaktas
100 procent. Av den sammanlagda fosforn i pälsdjursspillning, i köttbenmjöl och i livsmedelsavfall från livsmedelsindustrin samt av den sammanlagda fosforn i bearbetat slam
från slamavskiljare och slam från reningsverk beaktas 60 procent. Fosforn i organiska
gödselfabrikat beaktas på basis av den råvara som gödselfabrikatet innehåller mest av.
Vid användning av växtskyddsmedel ska de allmänna principerna för integrerat växtskydd enligt lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) iakttas. På en gårdsbruksenhet får
växtskyddsmedel spridas endast av den som har avlagt den examen som avses i 10 § i lagen om växtskyddsmedel, eller som fått rätt att ordna denna examen eller som har sådan i
28 § 4 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007) avsedd utbildning som fortfarande är i kraft.
På en gårdsbruksenhet ska en växtskyddsspruta som används för spridning av växtskyddsmedel testas på det sätt som föreskrivs i 4 kap. i lagen om växtskyddsmedel. En ny
växtskyddsspruta behöver inte testas förrän fem år efter att den skaffats, om växtskyddssprutan uppfyller kraven i statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008) och
bestämmelserna i standardserien EN ISO 16119 eller, när det gäller växtskyddsprutor som
skaffats före den 15 december 2011, om växtskyddssprutan uppfyller bestämmelserna i
standardserien SFS-EN 12761. Traktorsprutor i yrkesmässig användning ska testas en
gång senast den 26 november 2016 och därefter vart femte år. Om spridningsutrustningen
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

1

709/2015
har testats tidigare på det sätt som avses i 28 § 3 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013, behöver utrustningen
inte testas på nytt förrän fem år efter testningen.
16 §
Krav som gäller basnivån vid förbindelse om ekologisk produktion
En jordbrukare som har ingått en förbindelse om ekologisk produktion ska såsom krav
på basnivån iaktta
1) 14 och 15 §,
2) 12 § 1, 2 och 4 mom. i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och
goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren,
3) 10 § 1—3, 7 och 8 mom. samt 11—13 § i statsrådets förordning om begränsning av
vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling, samt
4) när det gäller användning och behandling av växtskyddsmedel det tionde föreskrivna verksamhetskravet i bilaga 2 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (7/2015).
19 §
Omläggning av åkerskiften till ekologisk produktion
Samtliga åkerskiften som omfattas av en förbindelse om ekologisk produktion på en
gårdsbruksenhet som ingått en sådan förbindelse ska läggas om till ekologisk produktion.
Ekologisk odling på en åkerareal på en gårdsbruksenhet ska inledas från ingången av det
första förbindelseåret på en areal på minst fem hektar eller, om det är fråga om odling av
sådana frilandsgrönsaker som avses i bilaga 1 eller odling av sådana trädgårdsväxter som
avses i bilagan till statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren eller i bilaga 1 till statsrådets förordning om miljöersättning, på en areal på minst en hektar. Samtliga skiften ska vara ekologiskt odlade senast
från ingången av det andra förbindelseåret. Omläggningen till ekologisk produktion kan
ske också per jordbruksskifte.
Vid odling på åkerareal som fogats till en förbindelse om ekologisk produktion under
förbindelseperioden ska vad som i 1 mom. föreskrivs om inledande av ekologisk odling
iakttas.
24 §
Betalning av ersättning för ekologisk produktion
Ersättning för ekologisk produktion kan betalas för ersättningsberättigande arealer som
ingår i en förbindelse om ekologisk produktion och som uppges i stödansökan för året i
fråga i enlighet med Landsbygdsverkets föreskrifter och är i jordbrukarens besittning senast den 15 juni under det året. Ersättning för ekologisk produktion betalas inte för åkerareal där det odlas rörflens i energiproduktionssyfte. Om en gård har ingått en förbindelse
om ekologisk produktion enbart för grönsaksodling på friland, betalas ersättning för ekologisk produktion årligen enligt den gröda som odlas.
Ersättning för ekologisk produktion får det första förbindelseåret betalas först när den
produktionskontroll som utförts på jordbrukarens gård har godkänts. Ersättning betalas
endast för arealer som redan har lagts om till ekologisk produktion.
Om utvintringsskador förekommer på ett jordbruksskifte kan ersättning för ekologisk
produktion betalas förutsatt att skötseln av den odlade åkerarealen uppfyller kraven i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvär2
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villkoren och förutsatt att det på huvuddelen av skiftesarealen finns ett växtbestånd som
producerar en bärgnings- och marknadsduglig skörd. Om det på grund av utvintringsskador är omöjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd på huvuddelen av
skiftet, kan ersättning för skiftet inte betalas, om inte det skadedrabbade området besås på
nytt på våren.
Till en jordbrukare som har valt en åtgärd som avses i 14 § 1 eller 2 punkten i statsrådets
förordning om miljöersättning kan ersättning betalas endast för sådana organiska gödselfabrikat som är tillåtna i ekologisk produktion. Ersättning för ekologisk produktion betalas
inte för en sådan åkerareal för vilken jordbrukaren har valt en skiftesspecifik åtgärd enligt
14 § 4 punkten underpunkt a, eller för vilken gäller ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket enligt 39 § 1, 2, 8 eller 13 punkten i statsrådets förordning om kompensationsbidrag
och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 eller enligt 22 § i statsrådets förordning om
kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000). Ersättning för ekologisk
produktion betalas inte heller för åkerareal som omfattas av ett i 27 § 3 punkten i statsrådets förordning om miljöersättning avsett avtal som jordbrukaren ingått.
Till en jordbrukare som har ingått en förbindelse om ekologisk produktion av husdjur
betalas årligen i enlighet med 23 § ersättning för husdjursproduktion utöver den ersättning
som betalas för växtproduktion, om kravet på djurtäthet enligt 8 § 3 mom. i lagen om vissa
programbaserade ersättningar till jordbrukare uppfylls på gårdsbruksenheten. Om kravet
på djurtäthet inte uppfylls under förbindelseåret eller om produktionsinriktningen ändras
från djurproduktion till växtproduktion, betalas ersättning endast för växtproduktion under
den återstående förbindelseperioden. Ersättning för ekologisk husdjursproduktion betalas
inte för skiftet utöver den ersättning som betalas för odling av frilandsgrönsaker.
Det minsta jordbruksskifte som berättigar till ersättning och för vilket ersättning för
ekologisk produktion betalas är 0,05 hektar.
————
Denna förordning träder i kraft den 16 juni 2015.
Helsingfors den 11 juni 2015
Näringsminister Olli Rehn
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