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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

1275/2011

täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuk-
sista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaa-

timuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (189/2009) 5 ja 9 §, sellaisina
kuin ne ovat asetuksessa 141/2010, ja

lisätään asetukseen uusi 9 b § seuraavasti:

5 §

Viljelykierto

Maatilalla, jolla on käytössään neuvoston
tilatukiasetuksen 2 artiklan h kohdassa tarkoi-
tettua maatalousmaata, on oltava toukokuun
1 päivän ja syyskuun 30 päivän välisenä ai-
kana vähintään kahta eri viljelykasvia tai
muuta maatalousmaan hoito- tai käyttömuo-
toa. Viljelykiertovaatimuksen täyttää myös
yksi viljelykasvi ja yksi muu maatalousmaan
hoito- tai käyttömuoto. Yhtä viljelykasvia tai
maatalousmaan hoito- tai käyttömuotoa on
oltava yhtenäinen ala, jonka koko on vähin-
tään 0,05 hehtaaria. Ne alat, jotka ovat kas-
vinvuorottelun takia jonakin vuonna toisen
maatilan hallinnassa, voidaan ottaa huomioon
alaa pääsääntöisesti hallitsevan maatilan vil-
jelykiertovaatimuksen täyttymistä arvioita-
essa. Hoito- tai käyttömuodoksi ei hyväksytä
viljelemätöntä tai tilapäisesti viljelemätöntä
alaa. Viljelykiertovaatimus ei koske kasvi-
huonealoja eikä maatiloja, joiden kaikki maa-

talousmaa on tilapäisesti viljelemätöntä tai
viljelemätöntä tai joilla on käytössään ainoas-
taan nurmikasvien tai pitkäikäisten viljely-
kasvien alaa tai joiden kaikkea maatalous-
maata koskee luonnonhaittakorvauksista ja
maatalouden ympäristötuista vuosina
2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (366/2007) 40, 41, 51 tai 54 c §:ssä tar-
koitettu erityistukisopimus. Pitkäikäisiin vil-
jelykasveihin luetaan mansikka, herukat,
muut hedelmä- ja marjakasvit sekä näiden
taimitarhat, vähintään viisivuotiset koriste-
kasvit, leikkovihreä, leikkohavut, punontatar-
koitukseen kasvatettavat koristepajut, lyhyt-
kiertoiset energiapuut ja pellolla olevat met-
säpuiden taimitarhat.

9 §

Maisemapiirteiden säilyttäminen

Neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä III
tarkoitettujen peltoympäristön maisemapiir-
teiden säilyttämiseksi tilatukiominaisuudel-
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taan peltoa tai pysyvää laidunta olevan perus-
lohkon sisällä, peruslohkon pientareella tai
toisiinsa rajoittuvien peruslohkojen välisellä
alueella enintään 0,2 hehtaarin alalla kasva-
vat puuryhmät ja yksittäiset puut, jotka on
suojeltu luonnonsuojelulain (1096/1996)
29 §:n 1 momentin 9 kohdan tai Ahvenan-
maalla luonnonsuojelusta annetun maakunta-
asetuksen (ÅFS 113/1998) 5 §:n 8 kohdan
perusteella, on säilytettävä. Lisäksi on säily-
tettävä peruslohkon sisällä, peruslohkon
pientareella tai toisiinsa rajoittuvien perus-
lohkojen välisellä alueella olevat enintään 0,2
hehtaarin suuruiset luonnonsuojelulain 23 ja
26 §:ssä tai Ahvenanmaalla luonnonsuoje-
lusta annetun maakuntalain (ÅFS 82/1998)
6 §:ssä tarkoitetut luonnonmuistomerkit.

9 b §

Suojakaistat

Vesistöjen varsilla olevilla peltolohkoilla
on noudatettava neuvoston tilatukiasetuksen
liitteessä III tarkoitettuina suojakaistoina
maataloudesta peräisin olevien nitraattien ve-
siin pääsyn rajoittamisesta annetun valtioneu-
voston asetuksen (931/2000) 5 §:n 4 momen-
tin mukaisia typpilannoitus- ja lannanlevitys-
kieltorajoja.

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä jou-
lukuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.
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