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Statsrådets förordning

Nr 644

om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

Given i Helsingfors den 29 juni 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeri-
et, föreskrivs med stöd av lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar
(329/1999):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på åtgärderna i
det horisontella program för utveckling av
landsbygden på fastlandet i Finland som
kommissionen i Europeiska Gemenskapen
har godkänt i sitt beslut nr C/2000/1640 och
som är förenligt med rådets förordning (EG)
nr 1257/1999 om stöd från Europeiska ut-
vecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) till utveckling av landsbygden och
om ändring och upphävande av vissa förord-
ningar och med kommissionens förordning
(EG) nr 1750/1999 om tillämpningsföre-
skrifter till rådets förordning (EG) nr
1257/1999 om stöd från Europeiska utveck-
lings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) till utveckling av landsbygden. Till
jordbrukare och andra stödtagare om vilka
föreskrivs i denna förordning kan betalas
inom ramen för de anslag som anvisats i

statsbudgeten under åren 2000—2006 kom-
pensationsbidrag och miljöstöd för jord-
bruket enligt 11 § lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar på det sätt som bestäms
i denna förordning.

På de grunder som anges i denna förord-
ning betalas kompensationsbidrag och mil-
jöstöd för jordbruket utgående från antalet
hektar åker i hela landet. Miljöstöd för jord-
bruket kan betalas också utgående från an-
talet djurenheter och annan areal än åker på
de grunder som bestäms nedan.

Bestämmelserna i denna förordning gäller
inte Åland.

2 §

Syfte

Syftet med kompensationsbidraget är att
säkerställa att marken oavbrutet används för
jordbruksändamål och att därmed bidra till
att livsdugliga landsbygdssamhällen bevaras,
att bevara landsbygden samt att upprätthålla
och främja hållbara odlingssystem där i syn-
nerhet miljövårdskrav beaktas.

Syftet med miljöstödet för jordbruket är att
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reducera belastningen på miljön, särskilt yt-
och grundvattnet samt luften, genom ett ökat
utnyttjande av näringsämnen, att minska de
risker som användningen av bekämpnings-
medel orsakar, att värna om naturens mång-
fald och om djur- och växtarterna i jord-
bruksområdena samt att vårda jordbruksland-
skapet.

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) jordbrukare, det vill säga gårdsbruksid-

kare, en fysisk eller juridisk person eller en
grupp av fysiska eller juridiska personer,
oberoende av gruppens och medlemmarnas
rättsliga ställning, som idkar jordbruk eller
trädgårdsodling på en gårdsbruksenhet som
är i jordbrukarens besittning,

2) makar äkta makar och i 7 § 3 mom. in-
komstskattelagen (1535/1992) avsedda per-
soner som lever under äktenskapsliknande
förhållanden,

3) det integrerade systemet det system om
vilket bestäms i rådets förordning (EEG) nr
3508/92 om ett integrerat system för admini-
stration och kontroll av vissa stödsystem
inom gemenskapen och i kommissionens
förordning (EEG) nr 3887/92, vilken utfär-
dats med stöd av den,

4) miljöstöd den helhet som består av bas-
och tilläggsåtgärderna i samband med mil-
jöstödet för jordbruket,

5) förbindelse en förbindelse som gäller
kompensationsbidrag och miljöstöd enligt
denna förordning,

6) avtal ett avtal om specialstöd i samband
med miljöstödet för jordbruket enligt denna
förordning,

7) specialstöd stöd som betalas på basis av
ett avtal enligt 6 punkten,

8) basskifte ett i geografiskt hänseende
sammanhängande odlingsområde som jord-
brukaren odlar och som han äger eller be-
sitter och som begränsas av till exempel en
kommungräns, en stödområdesgräns, ett vat-
tendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg
eller en skog,

9) åker som tillfälligt inte odlas en sådan
åker som är växtföljdsträda eller iståndsätt-
ningsträda eller inte odlas på grund av en
gödselstack eller av någon motsvarande till-
fällig orsak; som åkrar som tillfälligt inte
odlas godkänns inte områden som ännu inte

har använts till odling eller som varaktigt
har tagits ur odling,

10) referensareal summan av arealerna för
de minst en ar stora basskiften som är beläg-
na på åker, förutsatt att dessa basskiften un-
der det första förbindelseåret har uppgetts
vara stödberättigande och godkänts som så-
dana,

11) trädgårdsväxter i grupp 1 frilandsgrön-
saker, prydnadsväxter, frökryddväxter,
kryddväxter och medicinalväxter,

12) trädgårdsväxter i grupp 2 bär- och
fruktväxter samt plantskoleväxter, frånsett
plantor av skogsträd, och med

13) regionerna A—C4 motsvarande stödre-
gioner enligt statsrådets beslut om nationellt
stöd för växtodling (27/2000).

4 §

Mottagare av kompensationsbidrag och
miljöstöd för jordbruket

Kompensationsbidrag och miljöstöd för
jordbruket kan betalas till jordbrukare. Stöd
i anknytning till utbildning i samband med
miljöstöd för jordbruket kan betalas också
till andra stödtagare än jordbrukare.

I fråga om mottagare av kompensationsbi-
drag och miljöstöd för jordbruket förut-
sätts inte ett sådant visande av ekonomisk
livsduglighet och en sådan ändamålsenlig-
hetsbedömning som föreskrivs i 5 § lagen
om finansiering av landsbygdsnäringar, från-
sett det villkor som gäller boende i samband
med kompensationsbidrag, och de inkomster
som jordbrukaren har av annat än gårdsbruk
beaktas inte.

Allmänna villkor för beviljande av
kompensationsbidrag och miljöstöd samt

ingående av avtal

5 §

Kravet beträffande boendet i
kompensationsbidragssystemet

Kompensationsbidrag kan betalas till en
jordbrukare som är bosatt på den plats där
landsbygdsföretaget är beläget eller på ett
sådant avstånd därifrån att företaget blir
skött på lämpligt sätt med beaktande bland
annat av djurskyddslagen (247/1996). En
jordbrukare som bedriver husdjursproduktion
skall vara bosatt på ett sådant avstånd från
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djurhållningsplatsen att försummelser som
gäller skötseln, övervakningen och utfo-
dringen av djuren inte förekommer. Varje
jordbrukare som har förbundit sig vid kom-
pensationsbidraget skall emellertid vara bo-
satt på den plats där landsbygdsföretaget är
beläget eller på ett sådant avstånd därifrån
att åkrarna blir skötta i enlighet med den
normala goda jordbrukarsed om vilken be-
stäms i 9 §.

Ifall det är fråga om gårdsbruk som idkas
av flera jordbrukare tillsammans eller i form
av en sammanslutning kan kompensations-
bidrag betalas, förutsatt att för dessas vid-
kommande minst en jordbrukare, bolagsman,
medlem eller delägare som uppfyller kravet
beträffande boende på gårdsbruksenheten
uppfyller det ålderskrav som anges i 6 §.

Boendekravet gäller inte offentligrättsliga
samfund, föreningar, stiftelser, skollägenhe-
ter och fängelsejordbruk.

6 §

Ålder

Kompensationsbidrag, miljöstöd och speci-
alstöd kan betalas till en jordbrukare som
eller vars make den 31 december året före
det år då förbindelsen och avtalet ingås är
minst 18 år, men inte över 65 år. En person
som inte har fyllt 18 år kan ingå en förbin-
delse som gäller kompensationsbidrag och
miljöstöd och till honom kan betalas kom-
pensationsbidrag och miljöstöd eller avtal
kan ingås och specialstöd betalas endast om
han har ingått äktenskap eller om han idkar
gårdsbruk i egenskap av samägare tillsam-
mans med sina föräldrar eller någondera av
dem eller om det finns andra särskilda skäl
att bevilja kompensationsbidrag och miljöstöd
eller att ingå avtal.

Avtal kan emellertid ingås med en jord-
brukare som har fyllt 65 år och specialstöd
betalas, ifall det är fråga om ett avtal enligt
22 § eller 28—30 §.

Ifall det är fråga om gårdsbruk som idkas
av flera jordbrukare tillsammans eller i form
av en sammanslutning, kan en förbindelse
som gäller miljöstöd godkännas och avtal
ingås samt stöd betalas, förutsatt att för des-
sas vidkommande minst en jordbrukare, bo-
lagsman, medlem eller delägare uppfyller
ålderskravet.

I fråga om kompensationsbidrag, miljöstöd
och specialstöd gäller ålderskravet inte of-

fentligrättsliga samfund, föreningar, stiftel-
ser, skollägenheter och fängelsejordbruk.

7 §

Förbindelse

Kompensationsbidrag och miljöstöd kan
betalas till en sådan jordbrukare och för så-
dan odling som uppfyller de villkor som
anges i denna förordning, förutsatt att jord-
brukaren på stödansökan har lämnat in en
skriftlig förbindelse som gäller stödet i fråga
till landsbygdsnäringsmyndigheten i den
kommun inom vilken gårdsbruksenhetens
driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksen-
heten inte har ett driftscentrum, skall an-
sökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyn-
digheten i den kommun där största delen av
gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. Utöver
denna förbindelse skall på den årliga an-
sökan om arealstöd efter det första förbin-
delseåret ansökas om utbetalning av kom-
pensationsbidrag och miljöstöd, och villko-
ren för erhållande av stöd skall uppfyllas.

8 §

Avtal

Avtal kan ingås med en jordbrukare som
har minst tre hektar eller, vid odling av träd-
gårdsväxter i grupp 1 och 2 i samband med
miljöstödet, minst 0,5 hektar åker som enligt
10 § berättigar till miljöstöd. Avtal kan in-
gås beträffande åkerareal som uppgetts vara
stödberättigande enligt 10 § eller beträffande
annat än åkerareal så som bestäms i denna
förordning. Specialstöd kan betalas till en
jordbrukare med vilken avtal har ingåtts och
som har lämnat in en skriftlig förbindelse
som gäller miljöstöd på blanketten för an-
sökan om stöd eller som har en gällande
förbindelse som gäller basstöd enligt stats-
rådets beslut om miljöstöd för jordbruket
(760/1995) och som har gjort en årlig an-
sökan om utbetalning av specialstöd, frånsett
det kalenderår då avtalet ingås. Ansökan om
utbetalning skall göras årligen under tiden
för ansökan om arealstöd.

Om jordbrukaren har en gällande förbin-
delse som gäller basstöd enligt statsrådets
beslut om miljöstöd för jordbruket, kan med
honom ingås avtal enligt denna förordning,
förutsatt att jordbrukaren förbinder sig att
iaktta kraven angående miljöstöd i denna
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förordning efter det att den tidigare förbin-
delsen har upphört att gälla.

9 §

Normal god jordbrukarsed

Kompensationsbidrag, miljöstöd och speci-
alstöd kan betalas till en jordbrukare som
iakttar normal god jordbrukarsed. Med nor-
mal god jordbrukarsed avses odling som en
ansvarskännande jordbrukare bedriver med
beaktande av förhållandena på orten. Enligt
denna odlingssed skall åkern bearbetas och
gödslas på ändamålsenligt sätt och sådden
ske så, att den möjliggör en jämn groning.
Vid odlingen skall växtarter och sorter som
lämpar sig för området användas, liksom en
utsädesmängd som lämpar sig för området
och beaktar utsädesstorleken. Dessutom skall
jordbrukaren bekämpa flyghavre i enlighet
lagen om bekämpning av flyghavre
(178/1976), dra försorg om växtskyddet och
sträva efter att producera en bärgnings- och
marknadsduglig skörd, och bärgningen skall
ske på lämpligt sätt. För trädor krävs att
markens avkastningsförmåga inte försämras
och att den utförs på ändamålsenligt sätt. I
denna odlingssed ingår också att jordbruka-
ren iakttar de allmänna miljöföreskrifterna
och de förpliktelser som följer av lagstift-
ningen.

10 §

Stödberättigande åker

Ett basskifte som består av åker berättigar
till kompensationsbidrag och miljöstöd när
det under det första förbindelseåret har an-
sökts utgöra stödberättigande areal i ansökan
om stöd, det är i jordbrukarens besittning
senast den 1 juni under året i fråga eller för
2000 års del senast den 15 juni och då odlas
eller ligger i träda i enlighet med rådets för-
ordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande
av ett stödsystem för producenter av vissa
jordbruksgrödor, nedan förordningen om
jordbruksgrödor, eller är åker som tillfälligt
inte odlas. Som odlad åker betraktas också
åkerarealer som uppgetts som gröngödslings-
arealer på de villkor som jord- och skogs-
bruksministeriet särskilt har föreskrivit om
och åkerareal som omfattas av avtal i ett
fem eller tioårigt avtal om anläggning och
skötsel av skyddszon enligt denna förord-

ning. Som stödberättigande areal kan uppges
också ett område som omfattas i denna för-
ordning avsedda avtal och av specialstödsav-
tal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för
jordbruket, när avtalet har ingåtts att gälla
åker.

Som stödberättigad åker godkänns inte
åker som omfattas av en i 6 § 2 mom. 3
punkten lagen om avträdelsepension
(16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning
för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12
§ lagen om avträdelsestöd för lantbruksföre-
tagare (1293/1994) avsedd förbindelse att
inte odla.

Åker kan efter det första förbindelseåret
uppges som stödberättigande areal i enlighet
med 46 § och efter det första förbindelseåret
avföras ur den stödberättigande arealen i
enlighet med 48 §.

11 §

Betalning av stöd

Kompensationsbidrag kan betalas för föl-
jande åkerarealer, förutsatt att en jordbrukare
som har förbundit sig vid kompensationsbi-
draget har uppgett dem som stödberättigande
areal i den årliga stödansökan, de är i jord-
brukarens besittning senast den 1 juni under
året i fråga eller för 2000 års del senast den
15 juni och de har godkänts som stödberätti-
gande:

1) åkerareal som används till odling av
åker- och trädgårdsväxter; som odlad åker-
areal anses även åkerareal, på vilken växterna
inte producerar skörd det första odlingsåret,
men bildar ett växtbestånd ovan jord, samt
åkerareal som har uppgetts som gröngödslings-
areal,

2) åkerareal som har lagts i träda i enlig-
het med förordningen om jordbruksgrödor,
för åkerareal som tillfälligt inte odlas betalas
inte kompensationsbidrag,

3) åkerareal där ett mångfaldsobjekt inom
ramen för den tilläggsåtgärd enligt 16 § som
gäller mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten
har inrättats och åkerarealen inte har upp-
getts bli lagd i träda i enlighet med förord-
ningen om jordbruksgrödor, när skörden från
området används till utfodring av vilt eller
skörd inte bärgas, kan kompensationsbidrag
som gäller dessa åkrar betalas högst för fem
procent av arealen av de basskiften för vil-
kas del ansökan om stödberättigande har
gjorts under det första förbindelseåret,
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4) åkerarealer som har uppgetts som
skyddszonsvallar, när det är fråga om ett fem-
eller tioårigt avtal om anläggning och sköt-
sel av skyddszon enligt 22 §; för ett tjugo-
årigt avtalsområde som avses i statsrådets
beslut om miljöstöd för jordbruket betalas
inte kompensationsbidrag, och

5) åkerareal som omfattas av ett avtal om
främjande av naturens mångfald enligt 29 §
eller ett avtal om utvecklande och vård av
landskapet enligt 30 § endast när avtalsom-
rådet används till bete eller skörd på det bär-
gas enligt en plan som ingår i avtalet och,
åkerareal som omfattas av ett femårigt avtal
gällande åker om främjande av den biolo-
giska mångfalden, om utvecklande och vård
av landskapet eller av ett avtal gällande åker
om vård av naturliga slåtter- och betesmar-
ker enligt statsrådets beslut om miljöstöd för
jordbruket, när dessa områden används till
bete eller när skörd bärgas på dem, i fråga
om de övriga odlade åkrar eller åkerareal
som har lagts i träda i enlighet med förord-
ningen om jordbruksgrödor som omfattas av
avtal enligt denna förordning kan kompensa-
tionsbidrag betalas, utom för åker som om-
fattas av ett avtal om anläggning och skötsel
av våtmark och sedimenteringsbassäng enligt
23 §.

Miljöstöd kan betalas för motsvarande i 1
mom. 1 och 3 punkten avsedda åkerareal
som kompensationsbidrag under förutsätt-
ning att en jordbrukare som har förbundit
sig vid miljöstödet har uppgett den som
stödberättigade areal i den årliga stödansö-
kan och de har godkänts som stödberättiga-
de. För åker som ligger i träda betalas inte
annat miljöstöd än sådant stöd enligt 16 § 1
mom. som gäller tilläggsåtgärden mångfalds-
objekt på gårdsbruksenheten i fråga om
jordbruksskiften som har uppgetts bli lagda i
träda i enlighet med förordningen om jord-
bruksgrödor. För ett sådant på åkern anlagt
avtalsområde som avses i denna förordning
och för ett sådant på åker anlagt avtalsom-
råde som avses i stadrådets beslut om mil-
jöstöd för jordbruket, med undantag av avtal
som avses i 22 § och 20 -åriga specialstöds-
avtal, betalas miljöstöd när det gäller ett
område avsett i 1 mom.

Kompensationsbidrag, miljöstöd och speci-
alstöd kan betalas i fråga om ett jordbruks-
skifte när dess areal utgör minst fem ar.
Med jordbruksskifte avses här ett till ett
basskifte hörande åkerområde där jordbruka-
ren odlar en enda växtart för ett visst ända-

mål, som har lagts i träda i enlighet med
förordningen om jordbruksgrödor eller som
tillfälligt inte odlas.

2 kap.

Kompensationsbidrag

12 §

Minimiareal

När jordbrukaren första gången ansöker
om kompensationsbidrag skall han förbinda
sig att fortsätta odlingen på minst tre hektar
stödberättigande åker på sin gårdsbruksenhet
i fem år räknat från den första utbetal-
ningsdagen för kompensationsbidrag och att
iaktta villkoren för betalning av kompensa-
tionsbidrag. Denna åkerareal om tre hektar
utgör en minimiareal. Förbindelsevillkoren
skall emellertid iakttas på hela gårdsbruken-
heten. Jordbrukaren kan låta bli att uppge en
del av sina åkrar som stödberättigande i sin
årliga stödansökan, och för dessa arealer
betalas då inte kompensationsbidrag under
året i fråga, förutsatt att det krav beträffande
minimiarealen som anges i denna paragraf
uppfylls.

Jordbrukaren kan, utan återkrav av kom-
pensationsbidraget, under förbindelseperio-
den i enlighet med 48 § avföra skiften som
han har uppgett som stödberättigande så att
de blir icke stödberättigande eller överföra
besittningen av skiften som han har uppgett
som stödberättigande till en jordbrukare som
inte har förbundit sig vid villkoren för kom-
pensationsbidrag.

I minimiarealen inräknas den stödberätti-
gande åkerareal som används till odling av
åker- och trädgårdsväxter, den stödberätti-
gande åkerareal som har lagts i träda i enlig-
het med förordningen om jordbruksgrödor,
den stödberättigande åkerareal som tillfälligt
inte odlas, den stödberättigande åkerareal
som har uppgetts som gröngödslingsareal
och den åkerareal som omfattas av ett speci-
alstödsavtal enligt denna förordning, förut-
satt att arealen i fråga har uppgetts som
stödberättigande. I minimiarealen inräknas
också ett område som omfattas av special-
stödsavtal enligt statsrådets beslut om mil-
jöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts
att gälla åker och förutsatt att arealen i fråga
har uppgetts som stödberättigande.
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13 §

Beloppet av kompensationsbidrag

I kompensationsbidrag betalas till jordbru-
karen för varje hektar åker som har uppgetts
som stödberättigande och godkänts som så-
dan årligen 150 euro i region A som avses i
3 § 13 punkten, 200 euro i region B—C1 och
210 euro i region C2—C4.

Det årliga belopp av kompensationsbidrag
som betalas till jordbrukaren skall överstiga
50 euro.

3 kap.

Miljöstöd för jordbruket

Miljöstöd

14 §

Minimiareal

När jordbrukaren första gången ansöker
om miljöstöd skall han förbinda sig att i fem
år, räknat från den 1 juni året i fråga, vidta
bas- och tilläggsåtgärder i samband med
miljöstödet på det sätt som bestäms särskilt
nedan samt genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet. Om jordbrukaren år
2000 förbinder sig vid miljöstödet efter den
26 maj, börjar en femårig förbindelse den 15
juni. Jordbrukaren skall besitta minst tre
hektar stödberättigande åker under hela för-
bindelsetiden, alternativt skall jordbrukaren
odla trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 på
minst en halv hektar stödberättigande åker
under hela förbindelsetiden. Denna areal om
tre hektar eller en halv hektar utgör en mini-
miareal. Förbindelsevillkoren skall emeller-
tid iakttas på hela gårdsbruksenheten. Jord-
brukaren kan låta bli att uppge en del av
sina åkrar som stödberättigande i sin årliga
stödansökan, och för dessa arealer betalas då
inte miljöstöd under året i fråga, förutsatt att
det krav beträffande minimiarealen som an-
ges i denna paragraf uppfylls.

Jordbrukaren kan, utan återkrav av miljö-
stödet, under förbindelseperioden i enlighet
med 48 § avföra skiften som han har upp-
gett som stödberättigande så att de blir icke
stödberättigande eller överföra besittningen
av skiften som han har uppgett som stödbe-
rättigande till en jordbrukare som inte har
förbundit sig vid villkoren för miljöstöd.

I minimiarealen inräknas den stödberätti-
gande åkerareal som används till odling av
åker- och trädgårdsväxter, den stödberätti-
gande åkerareal som har lagts i träda i enlig-
het med förordningen om jordbruksgrödor,
den stödberättigande åkerareal som tillfälligt
inte odlas, den stödberättigande åkerareal
som har uppgetts som gröngödslingsareal
och den åkerareal som omfattas av ett speci-
alstödsavtal enligt denna förordning, förut-
satt att arealen i fråga har uppgetts som
stödberättigande. I minimiarealen inräknas
också ett område som omfattas av special-
stödsavtal enligt statsrådets beslut om mil-
jöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts
att gälla åker och förutsatt att arealen i fråga
har uppgetts som stödberättigande.

15 §

Basåtgärder

Jordbrukaren skall vidta alla basåtgärder i
fem år räknat från den 1 juni under det
första året för ingående av förbindelsen. Om
jordbrukaren år 2000 förbinder sig vid mil-
jöstödet efter den 26 maj, och dock senast
den 15 juni, skall åtgärder vidtas i fem år
räknat från den 15 juni. När jordbrukaren
förbinder sig vid miljöstödet skall han välja
om han iakttar basåtgärderna för växtod-
lingslägenheter eller för husdjurslägenheter.
Basåtgärden för husdjurslägenheter kan vid-
tas endast på en gårdsbruksenhet som har
minst 0,4 djurenheter animalieproduktions-
djur per hektar stödberättigande åker eller
minst tio djurenheter under hela förbindelse-
perioden, frånsett de kortvariga produktions-
uppehåll som vissa former av husdjurspro-
duktion förutsätter.

Basåtgärden för husdjurslägenheter kan
inledas mitt under förbindelseperioden en-
dast om jordbrukaren inleder husdjurspro-
duktion så, att lägenheten har minst 0,4 dju-
renheter per hektar stödberättigande åker
eller minst tio djurenheter under den återstå-
ende förbindelsetiden. Basåtgärden för hus-
djurslägenheter skall frånträdas när husdjurs-
produktionen på lägenheten annat än tillfäl-
ligt sjunker under i 1 mom. avsedda gränsen
om 0,4 djurenheter eller i 1 mom. avsedda
gränsen om tio djurenheter och jordbrukaren
har förbundit sig att iaktta basåtgärderna för
husdjurslägenheter. Basåtgärder kan bytas
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endast en gång under avtalsperioden. I an-
mälan om bytande skall följas det som är
bestämt i 52 §. Basåtgärderna är följande:

1) miljöplanering och uppföljning av od-
lingen,

2) basgödsling av åkerväxter,
3) växtskydd,
4) dikesrenar och skyddsremsor,
5) bevarande av naturens mångfald och

landskapet, och
6) basåtgärden för husdjurslägenheter.
Om ett avtal enligt 22 § eller 28—30 § in-

gås med en jordbrukare som har fyllt 65 år
skall jordbrukaren förbinda sig vid de basåt-
gärder som uppräknas i 2 mom. endast till
den del de gäller dikesrenar och skyddsrem-
sor, bevarande av naturens mångfald och
landskapet samt basåtgärder för husdjurslä-
genheter, när jordbrukaren har valt basåtgär-
derna för husdjurslägenheter. En jordbrukare
som har fyllt 65 år skall förbinda sig på
motsvarande sätt, om ett motsvarande avtal
som ingåtts i enlighet med statsrådets beslut
om miljöstöd för jordbruket fortfarande är i
kraft och om en förbindelse avseende miljö-
basstöd för jordbruket inte längre är i kraft.

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer
särskilt genom förordning om basåtgärderna
enligt 2 mom.

16 §

Tilläggsåtgärder

När jordbrukaren förbinder sig vid miljö-
stödet skall han välja en av tilläggsåtgärder-
na 1—4 nedan, som skall vidtas under hela
förbindelsetiden. Med undantag av det som
bestäms nedan i 3 mom. kan endast en till-
läggsåtgärd väljas. Om det på lägenheten år-
ligen odlas trädgårdsväxter i grupp 1 och 2
på minst 0,5 hektar åker och andra jord-
bruksväxter på mindre än tre hektar åker un-
der hela förbindelseperioden, behöver ingen
tilläggsåtgärd väljas. Om odling av jord-
bruksgrödor senare påbörjas på en areal om
mer än tre hektar skall en av tilläggsåtgär-
derna i detta fall dock väljas. Tilläggsåtgär-
derna är följande:

1) preciserad gödsling,
2) växttäcke vintertid och reducerad bear-

betning,
3) tilläggsåtgärder för husdjurslägenheter:
— minskade ammoniakutsläpp från gödsel-

staden,

— tillvaratagande av gödselgaser,
— främjande av animalieproduktionsdju-

rens välbefinnande, och
— behandling av tvättvatten från mjölkrum,
4) mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten,

och
5) tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter:
— preciserad uppföljning av näringsämnen,
— preciserad kvävegödsling genom mät-

ning av lösligt kväve, och
— användning av täckmaterial vid ogräsbe-

kämpning i fleråriga trädgårdsväxter.
En tilläggsåtgärd för husdjurslägenheter

kan väljas endast av en sådan husdjurslägen-
het som vidtar basåtgärden för husdjurslä-
genheter. Tilläggsåtgärden för husdjurslä-
genheter skall frångås när husdjursproduktio-
nen på gårdsbruksenheten annat än tillfälligt
sjunker under i 15 § 1 mom. avsedda 0,4
djurenheter eller i 15 § 1 mom. avsedda tio
djurenheter. När jordbrukaren underrättar
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
om nedgången i djurantalet skall han uppge
vilken tilläggsåtgärd han väljer i stället för
tilläggsåtgärden för husdjurslägenheter.

Utöver en tilläggsåtgärd enligt 1 mom.
1—4 punkten kan jordbrukaren välja en fri-
villig tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter,
om trädgårdsväxter i grupperna 1 och 2 under
hela förbindelsetiden odlas på lägenheten
på minst 0,5 hektar stödberättigande skiften
årligen. Tilläggsåtgärder för trädgårdslä-
genheter skall frångås om den ovan nämnda
odlingsarealen för trädgårdsväxter blir mind-
re än 0,5 hektar. Tilläggsåtgärden för träd-
gårdslägenheter kan väljas mitt i förbindel-
seperioden, när odling av ovan nämnda träd-
gårdsväxter börjas på en areal om mer än
0,5 hektar. Denna tilläggsåtgärden kan bytas
endast en gång under avtalsperioden.

Ifall det är fråga om en jordbrukare vars
hela gårdsbruksenhet omfattas av ett tjugo-
årigt specialstödsavtal enligt statsrådets be-
slut om miljöstöd för jordbruket, kan ingen
tilläggsåtgärd väljas.

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer
särskilt genom förordning om tilläggsåtgär-
derna enligt 1 mom.

17 §

Det årliga beloppet av miljöstöd

Till jordbrukaren betalas för vidtagande av
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de basåtgärder för växtodlingslägenheter
som uppräknas i 15 § 2 mom. 1—5 punkten
555 mark per stödberättigande hektar åker
där sedvanliga jordbruksväxter odlas, för
vidtagandet av de basåtgärder för husdjurslä-
genheter som avses i 15 § 2 mom. 1—6
punkten 695 mark per stödberättigande hek-
tar åker där sedvanliga jordbruksväxter odlas
samt 1 980 mark per hektar odlingsareal för
trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 880 mark
per hektar odlingsareal för trädgårdsväxter i
grupp 2.

Till jordbrukaren betalas för vidtagande av
den valda tilläggsåtgärden per stödberätti-
gande hektar i enlighet med följande tabell
med preciseringarna i den

— preciserad gödsling frånsett
trädgårdsväxtarealerna i grup-
perna 1 och 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mk

— växttäcke vintertid och reduce-
rad bearbetning . . . . . . . . . . . . . . . 140 mk

— tilläggsåtgärder för husdjurslä-
genheter:
— minskade ammoniakut-

släpp från gödselstaden . . 140 mk
— tillvaratagande av gödsel-

gaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 mk
— främjande av animaliepro-

duktionsdjurens välbefin-
nande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mk

— behandling av tvättvatten
från mjölkrum . . . . . . . . . . . . 140 mk

— mångfaldsobjektpågårdsbruks-
enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mk

— tilläggsåtgärder för trädgårds-
lägenheter
— preciserad uppföljning av

näringsämnen; stöd betalas
för trädgårdsväxterna i
grupperna 1 och 2 . . . . . . . . 80 mk

— preciserad kvävegödsling
genom mätning av lösligt
kväve; stöd betalas endast
för trädgårdsväxterna i
grupp 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 mk

— användning av täckmaterial
vid ogräsbekämpning i fle-
råriga trädgårdsväxter; stöd
betalas endast för träd-
gårdsväxterna i grupp 2 . . 1 450 mk

Det belopp av årligt miljöstöd som beta-
las till jordbrukaren skall överstiga 50 euro.

Avtal och specialstöd

18 §

Avtal som kan ingås, minimiareal och
minimiantal djurenheter

Med jordbrukaren kan avtal ingås enligt
följande tabell. Avtal kan ingås när de vill-
kor som föreskrivits för ingående av avtalet
i fråga uppfylls och när arealen eller antalet
djurenheter i de olika avtalen är minst så
stor som anges i tabellen:

Avtal om Minimiareal (ha)/
Minimiantal djurenheter (de)

— anläggning och skötsel av
skyddszon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15

— anläggning och skötsel av våt-
mark och sedimenteringsbas-
säng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15

— reglerbar dränering . . . . . . . . . . . 0,50
— reglerbar underbevattning . . . . 0,50
— återanvändning av avrinnings-

vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
— ekologisk produktion . . . . . . . . . 3,00

— trädgårdslägenheter . . . . . . . 0,50
— åkerodling på grundvattenom-

råden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
— effektiverad stallgödselan-

vändning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
— skötsel av vårdbiotoper . . . . . . 0,15
— främjande av naturens mång-

fald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15
— utvecklande och vård av land-

skapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15
— uppfödning av lantraser

— får . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
— nötkreatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

— odling av ursprungssorter . . . . 1,00
— effektiverad kalkning av åkrar 1,00
— kalkfilterdikning . . . . . . . . . . . . . . . 0,50

Med en jordbrukare som har ett avtal om
ekologisk produktion kan avtal om åkerodling
på grundvattenområden inte ingås. Med
jordbrukaren kan avtal om kalkfilterdikning
och reglerbar dränering, reglerbar underbe-
vattning eller återanvändning av avrinnings-
vatten inte ingås, om den areal som avtalet
önskas gälla omfattas eller har omfattats av
ett avtal om kalkfilterdikning eller motsva-
rande kontrollerad dränering enligt statsrå-
dets beslut om miljöstöd för jordbruket.
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Om det är fråga om ett avtal enligt 23—24
§ eller 34 §, skall det projekt som avtalet
avser genomföras i sin helhet före utgången
av det andra avtalsåret. De avtalsenliga åt-
gärderna skall påbörjas under det första av-
talsåret. Om det är fråga om ett avtal enligt
28—30 §, skall de avtalsenliga åtgärderna på-
börjas på alla avtalsskiften under det första
avtalsåret om i det godkända planet annat
inte förutsätts.

19 §

Avtalsperiod

Avtalsperioden för avtal enligt 22—23 §
och 29—30 § är fem eller tio år och för avtal
enligt 24—28 § och 31—34 § fem år. Av-
talsperioden och avtalsåret börjar den 1 juni
eller den 1 oktober och slutar, beroende på
begynnelsetidpunkten, antingen den 31 maj
eller den 30 september. Avtalsperioden fast-
ställs i det avtal som ingås.

År 2000 kan avtal om ekologisk produk-
tion, avtal om effektiverad stallgödselan-
vändning, avtal om uppfödning av lantraser
och avtal om odling av ursprungssorter ingås
att börja den 1 juni. Detsamma gäller avtal
om anläggning och skötsel av skyddszon,
när vall har anlagts det föregående året eller
tidigare på den areal som skyddszonsavtalet
önskas gälla. Ifall det är fråga om ett avtal
som har ingåtts med stöd av statsrådets be-
slut om miljöstöd för jordbruket och vars
avtalsperiod upphör den 30 juni 2000, kan
motsvarande avtal enligt denna förordning
ingås att börja den 1 juni 2000. Avtalsperio-
den för de andra avtal som ingås 2000 bör-
jar den 1 oktober 2000 utom det som be-
stäms i 38 §.

Jord- och skogsbruksministeriet be-
stämmer genom förordning om avtalsperio-
dens begynnelsetidpunkt för vart och ett av
de avtal som ingås efter 2000.

20 §

Föremål för avtalet

I avtalet skall basskiftesvis anges de
åkerområden och andra områden som avtalet
gäller. Avtalsområdet skall innehas av kon-
trahenten under hela avtalsperioden. Under
avtalets giltighetstid kan jordbrukaren emel-
lertid i enlighet med 49 § avföra mindre are-

aler ur avtalet. Om åkern eller ett annat om-
råde är arrenderad, kan avtalet ingås att gälla
dessa åkerområden eller andra områden, för-
utsatt att arrendeavtalet är i kraft under
minst hela avtalsperioden.

Ifall det är fråga om ett avtal som har in-
gåtts med stöd av statsrådets beslut om mil-
jöstöd för jordbruket och vars avtalsperiod
upphör den 30 juni 2000 och motsvarande
avtal enligt denna förordning ingås att börja
den 1 juni 2000, kan i detta avtal även tas
med områden som inte omfattats av avtalet
tidigare, förutsatt att de uppfyller de krav
som bestäms i denna förordning.

21 §

Avtal som grundar sig på en plan

Ett avtal om specialstöd skall grunda sig
på en plan när det är fråga om ett avtal en-
ligt 22—24 §, 27—30 § och 33—34 §. Innan
ett avtal som grundar sig på en plan ingås
skall arbetskrafts- och näringscentralens
landsbygdsavdelning begära utlåtande om
saken av den regionala miljöcentralen. När
arbetskrafts- och näringscentralens lands-
bygdsavdelning ingår avtal kan den avvika
från den regionala miljöcentralens utlåtande
endast av synnerligen grundad anledning.

22 §

Avtal om anläggning och skötsel av
skyddszon

I ett avtal om anläggning och skötsel av
skyddszon förbinder sig jordbrukaren att på
ett odlat åkerområde i enlighet med en plan
anlägga en skyddszon som är täckt av fler-
årig växtlighet och att sköta den enligt av-
talsvillkoren. Avtalet kan i begränsad ut-
sträckning omfatta också ett strandområde i
naturtillstånd som ligger i omedelbar närhet
av skyddszonen, mellan skyddszonen och
vattendraget, förutsatt att det sköts i enlighet
med avtalsvillkoren och avtalets syfte.

23 §

Avtal om anläggning och skötsel av
våtmark och sedimenteringsbassäng

I ett avtal om anläggning och skötsel av
våtmark och sedimenteringsbassäng förbin-
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der sig jordbrukaren att på ett odlat åkerom-
råde eller ett annat område i enlighet med en
plan anlägga en våtmark eller sedimente-
ringsbassäng. Med annat område avses här
ett område som ligger på ett avstånd av
högst en kilometer från de närmaste åkrarna.

I ett avtal om skötsel av våtmark eller
sedimenteringsbassäng förbinder sig jordbru-
karen att i enlighet med en plan sköta en
sedimenteringsbassäng eller våtmark som
har anlagts på basis av ett femårigt avtal,
vilket har ingåtts med stöd av statsrådets
beslut om miljöstöd för jordbruket.

24 §

Avtal om reglerbar dränering, reglerbar
underbevattning och återanvändning av

avrinningsvatten

I ett avtal om reglerbar dränering, regler-
bar underbevattning och återanvändning av
avrinningsvatten förbinder sig jordbrukaren
att på sitt odlat åkerområde i enlighet med
en plan vidta åtgärden i fråga.

25 §

Avtal om ekologisk produktion

I ett avtal om ekologisk produktion för-
binder sig jordbrukaren att

1) lägga om alla eller största delen av de
åkrar som han äger eller besitter till ekolo-
gisk produktion, eller

2) fortsätta att bedriva ekologisk produk-
tion på alla eller största delen av de åkrar
som han äger eller besitter, eller

3) lägga om alla eller största delen av de
på annat sätt än ekologiskt odlade åkrar som
han äger eller besitter till ekologisk produk-
tion och att fortsätta att bedriva ekologisk
produktion på de åkrar som redan odlas eko-
logiskt.

Odlandet av gårdsbruksenheten i enlighet
med de produktionsregler för ekologisk pro-
duktion som avses i 4 mom. skall börja vid
ingången av det första avtalsårets vegeta-
tionsperiod så, att alla åkerskiften som av-
talet omfattar skall odlas enligt produktions-
reglerna för ekologisk produktion senast från
och med det andra avtalsåret. På gårdar med
nötkreatur, hästar, får eller getter skall alla
åkerskiften som avtalet omfattar odlas ekolo-
giskt senast från och med det tredje avtalså-
ret. Med gårdar med nötkreatur, hästar, får

eller getter avses sådana gårdsbruksenheter
där dessa djur föds upp.

Ett avtal om ekologisk produktion skall
normalt omfatta gårdsbruksenhetens hela
åkerareal, dock minst tre hektar. På en träd-
gårdslägenhet som bedriver frilandsproduk-
tion förutsätts att avtalet omfattar en minst
en halv hektar stor odlingsareal för träd-
gårdsväxter.

Jordbrukaren skall förbinda sig att på sin
gårdsbruksenhet för det ekologiska åkerbru-
kets och den ekologiska trädgårdsproduk-
tionens, både frilands- och växthusproduk-
tionens, del iaktta de produktionsregler för
ekologisk produktion som fastställs i rådets
förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk
produktion av jordbruksprodukter och upp-
gifter därom på jordbruksprodukter och livs-
medel.

26 §

Avtal om effektiverad stallgödselanvändning

I ett avtal om effektiverad stallgödselan-
vändning förbinder sig jordbrukaren att ta
emot, hantera och i odlingen på ett sätt som
är godtagbart med avseende på miljön ut-
nyttja sådan stallgödsel som härrör från en
annan gårdsbruksenhet, ett häststall, en päls-
djursfarm eller en för flera jordbrukare eller
pälsdjursfarmare gemensam gödselstad. Av-
talet kan ingås att gälla stallgödsel som
samtliga animalieproduktionsdjur producerar.
Pälsdjursspillning skall komposteras.

27 §

Avtal om åkerodling på
grundvattenområden

I ett avtal om åkerodling på grundvatten-
områden förbinder sig jordbrukaren att på
det odlade åkerområde som fastställs i av-
talet genomföra en plan där de åtgärder be-
träffande odlingen av avtalsområdet som
avtalet inbegriper, till exempel åtgärder för
begränsande av användningen av gödslings-
medel, stallgödsel och bekämpningsmedel,
fastställs. Avtalet kan ingås att gälla endast
basskiften på grundvattenområden av klass I,
II och III. Om en obetydlig del av ett bas-
skifte ligger utanför grundvattenområdet, kan
hela basskiftet inbegripas i avtalet.
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28 §

Avtal om skötsel av vårdbiotoper

I ett avtal om skötsel av vårdbiotoper för-
binder sig jordbrukaren att i enlighet med en
plan vidta de åtgärder beträffande sin gårds-
bruksenhet genom vilka vårdbiotoper sköts.
Med vårdbiotop avses torrängar, ängar, lö-
vängar, hagmarker, skogsbeten eller hedar so
uppvisar tydliga tecken på betesdrift eller på
användning av området till produktion av
foder för boskap. Avtalet kan inte ingås att
gälla åkerområden.

29 §

Avtal om främjande av naturens mångfald

I ett avtal om främjande av naturens
mångfald förbinder sig jordbrukaren att i
enlighet med en plan vidta åtgärder för
främjande av naturens mångfald på avtals-
området och att sköta området i enlighet
med avtalsvillkoren. Avtalsområdet kan be-
stå av åker eller annat område.

Ett område, som berörs av en tilläggsåt-
gärd angående mångfaldsobjekten på gården
avsett i 16 §, kan inte godkännas i avtalet.

30 §

Avtal om utvecklande och vård av
landskapet

I ett avtal om utvecklande och vård av
landskapet förbinder sig jordbrukaren att i
enlighet med en plan vidta åtgärder för ut-
vecklande och vård av landskapet på avtal-
sområdet och att sköta området i enlighet
med avtalsvillkoren. Avtalsområdet kan be-
stå av åker eller annat område. Avtalet kan
inte ingås för ett område, som inte har be-
tydelse för landskapet.

Ett område, som berörs av en tilläggsåt-
gärd angående mångfaldsobjekten på gården
avsett i 16 §, kan inte godkännas i avtalet.

31 §

Avtal om uppfödning av lantraser

I ett avtal om uppfödning av lantraser
förbinder sig jordbrukaren att på sin gårds-
bruksenhet i fortplantningssyfte föda upp öst-
eller nordfinsk boskap eller gråa får av

finsk lantras. De djur som avtalet godkänns
omfatta skall vara minst ett år gamla när av-
talsperioden börjar. Jordbrukaren skall före
avtalsperiodens utgång lämna in till arbets-
krafts- och näringscentralens landsbygdsav-
delning en utredning om att de djur som
avtalet omfattar har använts till fortplantning
av rasen i fråga.

Avtalet kan ingås beträffande djur av
lantras som sökanden eller någon av
sökandens familjemedlemmar äger eller har i
besittning. Med familjemedlem avses i 3 § 2
punkt avsedda make och jordbrukarens barn
som är under 18 år.

32 §

Avtal om odling av ursprungssorter

I ett avtal om odling av ursprungssorter
förbinder sig jordbrukaren att idka utsädes-
odling av lantsorter eller gamla handelssorter
av sädes- och vallväxter. Avtalet ingås nor-
malt inom sortens ursprungliga odlingsom-
råde. Avtalet ingås med en jordbrukare om
utsädesodling av en viss sort på en hektar.

33 §

Avtal om effektiverad kalkning av åkrar

I ett avtal om effektiverad kalkning av
åkrar förbinder sig jordbrukaren att i enlig-
het med en plan kalka sina åkrar inom av-
talsområdet. Avtalet kan gälla endast åkrar
inom Lestijokis, Perho ås, Esse ås och Lapp-
fjärds ås avrinningsområden.

34 §

Avtal om kalkfilterdikning

I ett avtal om kalkfilterdikning förbinder
sig jordbrukaren att i enlighet med en plan
genomföra kalkfilterdikning på sin odlade
åkerareal. Avtalet kan gälla endast åkrar in-
om Lestijokis, Perho ås, Esse ås och Lapp-
fjärds ås avrinningsområden.

35 §

Beloppet av specialstöd

Till en jordbrukare som har ingått avtal
betalas årligen specialstöd högst i enlighet
med följande tabell per hektar åker eller an-
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nat område per hektar eller per djurenhet
som avtalet omfattar:

Avtal om Mark per hektar/
mark per djurenhet

— anläggning och skötsel av
skyddszon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 675

— anläggning och skötsel av våt-
mark och sedimenteringsbas-
säng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000;

annat
område
2 675;
åker

— reglerbar dränering . . . . . . . . . . . 930
— reglerbar underbevattning . . . . 930
— återanvändning av avrinnings-

vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930
— åkerodling på grundvattenom-

råden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
— effektiverad stallgödselan-

vändning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
— skötsel av vårdbiotoper . . . . . . 2 500
— främjande av naturens mång-

fald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500
— utvecklande och vård av land-

skapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000
— uppfödning av lantraser . . . . . . 1 000
— odling av ursprungssorter . . . . 2 550
— effektiverad kalkning av åkrar 500
— kalkfilterdikning . . . . . . . . . . . . . . . 1 500

Till jordbrukaren kan för avtalsområdet
samtidigt betalas specialstöd och miljöstöd
till ett belopp av sammanlagt högst 900 euro
per hektar när trädgårdsväxter i grupp 2 od-
las på arealen, sammanlagt högst 600 euro
per hektar när ettåriga växter odlas på area-
len och sammanlagt högst 450 euro per hek-
tar när någon växt som inte avses ovan väx-
er på arealen. Om det är fråga om ett avtal
om uppfödning av lantraser fördelas det spe-
cialstöd som skall betalas på den samman-
lagda arealen av de stödberättigande odlad
jordbruksskiften som gårdsbruksenheten årli-
gen uppger i stödansökan med undantag av
trädgårdsväxtskiftena vid säkerställande av
att maximibeloppen iakttas. Det årliga be-
lopp av specialstöd som avtalsvis betalas till
jordbrukaren skall överstiga 50 euro.

Det specialstöd som betalas enligt ett av-
tal som baserar sig på en plan konstateras i
det beslut som arbetskrafts- och näringscen-
tralen fattar med anledning av ansökan om
avtal.

36 §

Beloppet av specialstöd i ett avtal om
ekologisk produktion

Till en jordbrukare som har ingått avtal
om ekologisk produktion betalas årligen föl-
jande specialstöd per hektar ekologiskt odlad
åker som avtalet omfattar:

1) 610 mark när åkern har odlats med
iakttagande av produktionsreglerna för eko-
logisk produktion i minst de två vegetations-
perioderna före avtalsperiodens början, i frå-
ga om nya områden som börjar odlas räknat
från det första odlingsåret och om åkern har
omfattats av ett avtal om ekologisk produk-
tion eller omläggning till ekologisk produk-
tion som har ingåtts 1995 enligt statsrådets
beslut om miljöstöd för jordbruket, och

2) 875 mark för åkrar som läggs om till
ekologisk produktion, om

a) åkern har odlats på något annat sätt än
med iakttagande av produktionsreglerna för
ekologisk produktion eller åkern har legat i
träda under den vegetationsperiod som före-
gått avtalsperiodens början,

b) åkern under endast den vegetationspe-
riod som föregått avtalsperiodens början har
odlats med iakttagande av produktionsregler-
na för ekologisk produktion, och

c) åkern före avtalsperiodens början har
omfattats av en förbindelse att inte odla som
har ingåtts i enlighet med lagen om avträ-
delsepension eller något motsvarande system
eller av ett avtal om att inte odla åker som
har ingåtts i enlighet med lagen om balanse-
ring av lantbruksproduktionen (1261/1989)
eller motsvarande tidigare lagstiftning.

37 §

Beloppet av specialstöd vid övergång till ett
avtal om ekologisk produktion

Om jordbrukaren har ett gällande avtal
om omläggning till ekologisk produktion
som ingåtts 1996 eller därefter i enlighet
med statsrådets beslut om miljöstöd för jord-
bruket kan det, inom ramen för de anslag
som anvisats i statsbudgeten, på en ansökan
av jordbrukaren som görs under tiden för
ansökan om avtal ändras till ett avtal om
ekologisk produktion enligt denna förord-
ning, och för de åkrar som har omfattats av
ett avtal enligt nämnda statsrådsbeslut beta-
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las årligen på basis av det avtal som ingås
specialstöd enligt följande tabell:

Övergång till
ett avtal om
ekologisk
produktion
enligt denna
förordning söks

År då det
tidigare
avtalet
har ingåtts

Beloppet av
specialstöd
(mark/hek-
tar)

År 2000 1996—1997 610
1998—1999 875

År 2001 1997—1998 610
1999 875

År 2002 1998—1999 610

Om jordbrukaren har ett gällande avtal
om ekologisk produktion som har ingåtts
1996 eller därefter i enlighet med statsrådets
beslut om miljöstöd för jordbruket kan det,
inom ramen för de anslag som anvisats i
statsbudgeten, på en ansökan av jordbruka-
ren som görs under tiden för ansökan om
avtal ändras till ett avtal om ekologisk pro-
duktion enligt denna förordning, och för de
åkrar som har omfattats av ifrågavarande av-
tal betalas årligen i specialstöd 610 mark per
hektar.

Om med jordbrukaren ingås avtal om
ekologisk produktion enligt denna förord-
ning, kan jordbrukaren inte på sin gårds-
bruksenhet samtidigt ha ett gällande avtal
om ekologisk produktion eller omläggning
till ekologisk produktion enligt statsrådets
beslut om miljöstöd för jordbruket, utan det-
ta avtal eller dessa avtal hävs i samband
med beslutet om ingående av ett sådant avtal
som avses här.

38 §

Ändring av tidigare specialstödsavtal

Om jordbrukaren har ett gällande avtal
om specialstöd enligt statsrådets beslut om
miljöstöd för jordbruket och dess giltighets-
tid fortgår efter år 2000 kan med jordbruka-
ren, inom ramen för de anslag som anvisats
i statsbudgeten, år 2000 på en ansökan som
görs under tiden för ansökan om avtal ingås
motsvarande avtal om specialstöd enligt den-
na förordning så, att dess avtalsperiod börjar
den 1 juni när det är fråga om ett avtal om
ekologisk produktion enligt 25 § eller upp-
födning av lantraser enligt 31 § och den 1
oktober för de övriga avtalen. Specialstöd
enligt det tidigare avtalet betalas enligt vill-

koren i det ifrågavarande avtalet år 2000
fastän det nya avtalet enligt denna förord-
ning börjar från den 1 oktober. I beslutet om
avtalet skall konstateras att det tidigare av-
talet har upphört att gälla.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

39 §

Betalning av kompensationsbidrag,
miljöstöd och specialstöd, sänkning av stöd
utgående från övervakning, återkrav samt
tillämpning av det integrerade systemet

På sänkning av kompensationsbidrag,
miljöstöd och specialstöd, när det är fråga
om arealskillnader som har konstaterats vid
övervakningen, tillämpas motsvarande pro-
centuella avdrag som bestäms i artikel 9 i
kommissionens förordning (EEG) nr
3887/92, vilken förordning gäller det inte-
grerade systemet. Sänkningen av stöd utgå-
ende från övervakning skall i fråga om kom-
pensationsbidrag göras så, att skiftena i re-
gionerna A—C4 behandlas separat och i fråga
om miljöstöd så, att varje stödnivågrupp en-
ligt 17 § 1 mom. behandlas separat. I fråga
om specialstöd företas sänkningen av stöd
utgående från övervakning enligt avtalstyper.

Jord- och skogsbruksministeriet be-
stämmer dessutom särskilt genom förordning
om betalning och återkrav av kompensa-
tionsbidrag, miljöstöd och specialstöd samt
om andra grunder för stödsänkning än de
som avses i 1 mom. och som orsakas av
övervakning.

40 §

Ansökan om kompensationsbidrag och
miljöstöd samt beslut om beviljande av dem

Den årliga ansökan om kompensationsbi-
drag och miljöstöd skall lämnas in till lands-
bygdsnäringsmyndigheten i den kommun
inom vilken gårdsbruksenhetens driftscen-
trum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte
har ett driftscentrum, skall ansökan lämnas
in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den
kommun inom vilken största delen av gårds-
bruksenhetens åkrar är belägna. En ansökan
som inlämnats per post anses ha inlämnats i
tid, om den har poststämplats den sista an-
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sökningsdagen under året i fråga, adresserad
till ovan nämnda behöriga myndighet, eller
tidigare.

Om ansökan inte har fyllts i fullständigt
och om inte alla uppgifter som behövs har
lämnats, kan ansökan avslås i enlighet med
det integrerade systemet. Om ansökan har
lämnats in efter den sista föreskrivna ansök-
ningsdagen, tillämpas på förseningen de på-
följder som fastställts i samband med det
integrerade systemet.

Den myndighet som avses i 1 mom. be-
slutar om beviljande av kompensationsbidrag
och miljöstöd.

41 §

Ansökan om och ingående av avtal

Avtal ingås på ansökan av jordbrukaren.
Ansökan skall lämnas in till landsbygdsav-
delningen vid den arbetskrafts- och närings-
central inom vars verksamhetsområde gårds-
bruksenhetens driftscentrum är beläget. Om
gårdsbruksenheten inte har ett driftscentrum,
lämnas ansökan in till den arbetskrafts- och
näringscentral inom vars verksamhetsområde
det område som ansökan gäller eller största
delen av det är beläget. En ansökan som
inlämnats per post anses ha inlämnats i tid,
om den har poststämplats den sista ansök-
ningsdagen som jord- och skogsbruksminis-
teriet fastställer under året i fråga, adresserad
till ovan nämnda behöriga myndighet, eller
tidigare.

Ifall ansökan om ingående av avtal är
försenad kan avtal inte ingås, utan ansökan
skall avslås. Ifall det är fråga om en årlig
ansökan om utbetalning av specialstöd enligt
8 § 1 mom., tillämpas på förseningen och på
det specialstöd som betalas ut under året i
fråga de påföljder som tillämpas i samband
med det integrerade systemet.

Avtal med jordbrukaren ingås av den ar-
betskrafts- och näringscentral till vilken an-
sökan enligt 1 mom. bör ha lämnats in.

42 §

Hävning av avtal och återkrav av
specialstöd

Arbetskrafts- och näringscentralen kan
häva ett avtal, om den jordbrukare som har
ingått det har hemlighållit omständigheter
som inverkar väsentligt på ingåendet av av-

talet eller på någon väsentlig punkt har läm-
nat oriktiga uppgifter om dem eller om han
eller gårdsbruksenhetens senare ägare, på
vilken avtalet har överförts, inte iakttar av-
talsvillkoren.

Specialstöd som har betalts till en jord-
brukare skall återkrävas, om avtalet har
hävts från statens sida eller avtalsvillkoren
inte har iakttagits.

43 §

Frånträdande av förbindelse och avtal

Om jordbrukaren skriftligt frånträder för-
bindelsen eller hela avtalet före förbindelse-
eller avtalsperiodens utgång, återkrävs det
utbetalda stödet. Om jordbrukarens förbin-
delse eller avtal emellertid har varit i kraft i
tre år och jordbrukaren lägger ned idkandet
av jordbruk helt och hållet genom att hela
lägenheten säljs eller på något annat sätt,
återkrävs stödet inte. Med frånträdande av
förbindelsen avses också en situation där en
jordbrukare som har förbundit sig vid stödet
inte ansöker om årlig utbetalning utan en
sådan grund som avses i 2 mom. Jordbruka-
ren skall höras före ett eventuellt återkrav av
stödet och innan beslut om förbindelsens
eller avtalets upphörande fattas.

Om jordbrukaren frånträder en förbindel-
se eller ett avtal på grund av oöverstigligt
hinder, återkrävs stödet inte. Som oöverstig-
ligt hinder betraktas att jordbrukaren avlider,
att jordbrukaren blir arbetsoförmögen under
en längre tid, att en avsevärd del av gårds-
bruksenheten exproprieras, om expropriatio-
nen inte kunde förutses när förbindelsen el-
ler avtalet började, att en allvarlig naturkata-
strof påverkar gårdsbruksenhetens odlade
areal i väsentlig grad, att byggnader som är
avsedda för uppfödning av djur förstörs ge-
nom olyckshändelse, att en epizooti drabbar
jordbrukarens hela djurbesättning eller en
del av den, att jordbrukaren insjuknar allvar-
ligt, att gårdsbruksenheten exproprieras eller
inlöses för allmänt behov eller att jordbruka-
ren börjar få full arbetslöshetspension eller
förtida ålderspension eller går över till syste-
met med avträdelsestöd för jordbruket. Som
oöverstigligt hinder betraktas också en situa-
tion där besittningen av ett arrenderat om-
råde går förlorad tvärt emot ett motiverat
antagande eller förmögenheten delas, t.ex.
på grund av att ett dödsbo delas eller i sam-
band med äktenskapsskillnad.
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Om jordbrukaren från ingången av den
vegetationsperiod som börjar under det
första avtalsåret har vidtagit åtgärder i enlig-
het med avtalsvillkoren för ett avtal som
börjar den 1 juni, kan han utan att special-
stödet återkrävs frånträda avtalet räknat från
början av den sista vegetationsperioden un-
der avtalsperioden, eftersom avtalsenliga
åtgärder i detta fall har vidtagits i fem år.

Jordbrukaren skall inom tio arbetsdagar
göra en skriftlig anmälan till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet om dessa om-
ständigheter i fråga om en förbindelse. I frå-
ga om ett avtal skall jordbrukaren göra mot-
svarande skriftliga anmälan till den arbets-
krafts- och näringscentral som har ingått
avtalet. I fråga om en förbindelse beslutar
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
om befrielse av jordbrukaren från iakttagan-
de av förbindelsen och i fråga om ett avtal
beslutar arbetskrafts- och näringscentralen
om giltighetstidens upphörande. I beslutet
skall konstateras att stödbetalningen dras in.

44 §

Utestängande från stödsystemet

Ifall det är fråga om en oriktig anmälan
som har gjorts till följd av en allvarlig un-
derlåtenhet, utestängs jordbrukaren från
kompensationsbidragssystemet, jordbrukets
miljöstödssystem eller vartdera stödsystemet
för året i fråga eller, ifall det är fråga om en
avsiktligt gjord oriktig anmälan, från kom-
pensationsbidragssystemet, jordbrukets mil-
jöstödssystem eller vartdera stödsystemet för
året i fråga och det efterföljande året.

Om en förbindelse enligt statsrådets be-
slut om miljöstöd för jordbruket har från-
trätts eller avtalet har frånträtts eller hävts,
kan jordbrukaren inte ingå en ny förbindelse
eller ett nytt avtal enligt denna förordning,
om det utestängande från stödsystemet som
föreskrivs i författningen i fråga fortfarande
är i kraft.

Om jordbrukaren har haft ett gällande av-
tal om ekologisk produktion eller omlägg-
ning till ekologisk produktion enligt statsrå-
dets beslut om miljöstöd för jordbruket och
han efter avtalets upphörande börjar odla sin
gårdsbruksenhet på något annat sätt än eko-
logiskt, kan med honom ingås ett avtal en-
ligt 25 § att börja tidigast två år efter början
av den vegetationsperiod då gårds-

bruksenheten har börjat odlas på något annat
sätt än ekologiskt.

45 §

Förfall för förbindelse och avtal

En förbindelse och ett avtal som jordbru-
karen har ingått förfaller och betalningen av
kompensationsbidrag samt miljöstöd och
specialstöd upphör den 31 december det år
då jordbrukaren eller en make som uppfyller
ålderskravet fyller 65 år eller, i fråga om
kompensationsbidrag, då en jordbrukare som
uppfyller kravet angående boende på gårds-
bruksenheten eller en make som uppfyller
ålderskravet fyller 65 år eller jordbrukaren
går över till systemet med avträdelsestöd
inom jordbruket och förbindelsen inte har
överförts i enlighet med 50 § och avtalet
inte har överförts i enlighet med 51 §.

Ifall det är fråga om ett avtal om anlägg-
ning och skötsel av skyddszon, ett avtal om
skötsel av vårdbiotoper, ett avtal om främ-
jande av naturens mångfald eller ett avtal
om utvecklande och vård av landskapet för-
faller avtalet inte, om inte jordbrukaren
skriftligen särskilt underrättar arbetskrafts-
och näringscentralen om att han ansöker om
frånträdande av avtalet på grund av att ål-
dersgränsen överskrids. En jordbrukare som
har fyllt 65 år skall emellertid iaktta de krav
beträffande basåtgärder som avses i 15 § 3
mom., om ett avtal som har ingåtts med ho-
nom förblir i kraft, men miljöstöd betalas
inte till honom.

46 §

Införlivande av nya områden med
förbindelsen eller avtalet och ändring av

djurantalet

Till förfogande för programmen för ut-
veckling av landsbygden står de anslag som
anvisats i statsbudgeten. Införlivandet av nya
områden med en förbindelse eller med ett
avtal enligt 25 § efter det första förbindelse-
eller avtalsåret är beroende av de anslag som
anvisats i statsbudgeten. Med nya områden
avses i fråga om kompensationsbidrag och
miljöstöd inte sådana åkerarealer som en
annan jordbrukare som har ingått en förbin-
delse har uppgett i sin årliga stödansökan
under det föregående förbindelseåret eller
som under det föregående året, i fråga om
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miljöstöd, har innehafts av en jordbrukare
som har ingått en förbindelse i enlighet med
statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket
eller, i fråga om kompensationsbi-
drag, av en jordbrukare som har ingått en
förbindelse i enlighet med statsrådets beslut
om kompensation för varaktiga naturbetinga-
de nackdelar (861/1995). Med nya områden
avses inte heller åkerarealer som en jordbru-
kare som har ingått en förbindelse kommer i
besittning av under förbindelseåret i fråga
och som överlåts av en sådan jordbrukare
som har fyllt 65 år, förutsatt att dessa om-
råden sammanlagt utgör mera än två hektar.
Om sådana områden arrenderas, skall arren-
deavtalet sträcka sig över en minst lika lång
tid som den återstående förbindelsetiden.

Till förbindelsen eller till ett avtal enligt
25 § kan på ansökan inom ramen för de an-
slag som anvisats i statsbudgeten under det
andra och tredje förbindelse- och avtalsåret
fogas områden som i det föregående årets
stödansökan inte har uppgetts i stödansökan
för den i 1 mom. avsedda jordbrukare som
har ingått en förbindelse eller som inte om-
fattas av avtalsområdet. Arealen av dessa
områden som fogas till förbindelsen eller
avtalet kan utgöra högst 50 procent av jord-
brukarens referensareal eller avtalsområde
eller högst två hektar. Om arealökningen är
större än så, kan jordbrukaren inom ramen
för de anslag som anvisats i statsbudgeten
ingå en ny förbindelse som gäller stödet i
fråga eller ett nytt ovan nämnt avtal som
gäller hela lägenheten. Om en ny förbindelse
eller ett nytt avtal inte kan ingås, skall de
nya områdena odlas i enlighet med förbin-
delse- eller avtalsvillkoren utan stöd.

Om det är fråga om ingående av ett nytt
avtal enligt 25 § för gårdsbruksenhetens hela
område i fall som avses i 2 mom., betalas
specialstödet per hektar åker för den avtals-
areal som redan omfattas av avtalet enligt
det tidigare avtalet och för den nya åkerare-
alen på basis av den tidigare odlingsseden så
som bestäms i 36 §. Om det är fråga om
fogande av ett nytt åkerområde till ett avtal
som avses i 25 §, betalas specialstödet per
hektar för den nya åkerarealen på basis av
den tidigare odlingsseden så som bestäms i
36 §. Om åkerarealen under den vegeta-
tionsperiod som föregår ingåendet av det
nya avtalet eller fogandet av åkerarealen till
avtalet har innehafts av en annan jordbruka-
re som då har haft ett avtal enligt 25 § om
ekologisk produktion, betalas specialstödet

per hektar för denna åkerareal på basis av
den tidigare odlingsseeden så som bestäms i
36 §.

Ett avtal om uppfödning av lantraser kan
ses över för djurantalets vidkommande i bör-
jan av varje avtalsår. En ökning av djuranta-
let skall sökas genom en ansökan som läm-
nas in till arbetskrafts- och näringscentralen
före ingången av varje avtalsår.

47 §

Precisering av avtal

Ifall det är fråga om ett avtal enligt
22—24 §, 27—30 § eller 33—34 §, kan de av-
talsenliga åtgärderna vid behov preciseras
under avtalets giltighetstid för att avtalets
syfte inte skall äventyras. Preciseringen kan
ske på ansökan av jordbrukaren eller på
initiativ av arbetskrafts- och näringscentralen
före ingången av följande avtalsår. Före pre-
ciseringen skall jordbrukaren och den regio-
nala miljöcentralen höras i ärendet.

48 §

Minskning av den areal som förbindelsen
omfattar

Om en jordbrukares skiften som är stöd-
berättigande med avseende på kompensa-
tionsbidraget eller miljöstödet utgår varaktigt
ur odling eller ur jordbrukarens besittning
så, att dessa minskade skiftesareal samman-
lagt utgör mer än 20 procent av referensare-
alen under förbindelseperioden och dock
över 5 hektar, skall av jordbrukaren återkrä-
vas alla stöd som under det ifrågavarande
förbindelseåret och under de föregående för-
bindelseåren har betalts för de arealer som
utgått. Minimiarealen skall dock uppfyllas
under hela avtalsperioden. I minskningen av
referensarealen inräknas inte åkrar som un-
der det ifrågavarande förbindelseåret och i
fråga om kompensationsbidrag övergår till
en jordbrukare som har förbundit sig anting-
en vid kompensationsbidraget eller i enlighet
med statsrådets beslut om kompensation för
varaktiga naturbetingade nackdelar eller, i
fråga om miljöstöd, till en jordbrukare som
har förbundit sig antingen vid miljöstödet
eller i enlighet med statsrådets beslut om
miljöstöd för jordbruket, eller om areal-
minskningen beror på ett oöverstigligt hin-
der enligt 43 § 2 mom.
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49 §

Minskning av avtalsområdet, det vill säga
frånträdande av en del av avtalet

Ett avtalsområde som omfattas av ett av-
tal som grundar sig på en plan kan under
hela avtalsperioden minska med sammanlagt
högst 20 procent, förutsatt att avtalets syfte
inte äventyras. Om en sådan minskning god-
känns, skall de specialstöd som under av-
talets giltighetstid har betalts för området i
fråga återkrävas.

En åkerareal som omfattas av ett avtal
om ekologisk produktion kan under hela av-
talsperioden minska med sammanlagt högst
20 procent. Specialstöd som under avtalets
giltighetstid har betalts för den areal som
utgår ur avtalet skall återkrävas.

En åkerareal som omfattas av ett avtal
om effektiverad stallgödselanvändning kan
under hela avtalsperioden minska med sam-
manlagt högst 20 procent. Specialstöd som
under avtalets giltighetstid eventuellt har
betalts för den areal som utgår ur avtalet
återkrävs inte.

Om den areal som avtalet omfattar mins-
kar med över 20 procent eller, i det fall som
avses i 1 mom., avtalets syfte anses bli
äventyrat, skall avtalet hävas och de utbetal-
da specialstöden återkrävas för hela avtals-
områdets del. Arbetskrafts- och näringscen-
tralen skall höra den regionala miljöcentra-
len innan beslut fattas om huruvida den are-
alminskning som avses i 1 mom. är godtag-
bar eller ej.

Om minskningen av den areal som av-
talet omfattar beror på ett oöverstigligt hin-
der enligt 43 § 2 mom., föranleds inga på-
följder enligt denna paragraf för jordbruka-
ren.

50 §

Överföring av förbindelse

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
kan på ansökan överföra en förbindelse som
gäller kompensationsbidrag och miljöstöd på
den nya ägaren eller innehavaren av hela
gårdsbruksenheten, om ägande- eller besitt-
ningsrätten till gårdsbruksenheten övergår
till en sådan jordbrukare som uppfyller de
allmänna villkor för beviljande av stödet i
fråga som anges i denna förordning, och den
som har ingått den ursprungliga förbindelsen

inte fortsätter att idka jordbruk. Om en lä-
genhet som har förbundit sig vid kompensa-
tionsbidrag och miljöstöd delas helt och hål-
let, till exempel på grund av arvskifte eller
upplösning av en sammanslutning, kan för-
bindelsen överföras på de nya ägarna eller
innehavarna av alla lägenhetsdelar som har
uppkommit på detta sätt. Vid överföring
skall den jordbrukare som fortsätter att odla
iaktta den förbindelse som gäller stödet i
fråga under den förbindelsetid som återstår
för den förbindelse som den tidigare jord-
brukaren har ingått.

En förbindelse som gäller kompensa-
tionsbidrag och miljöstöd kan överföras från
den tidigare ägaren eller innehavaren av en
gårdsbruksenhet på den nya ägaren eller in-
nehavaren, förutsatt att en skriftlig ansökan
om överföringen lämnas in till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet inom tio ar-
betsdagar från det att ägande- eller besitt-
ningsrätten har övergått. Av särskilda skäl
kan också en ansökan som inlämnas senare
godkännas.

51 §

Överföring av avtal

Arbetskrafts- och näringscentralen beslu-
tar på ansökan om överföring av ett avtal,
om ägande- eller besittningsrätten till den
gårdsbruksenhet som avtalet gäller eller till
en del av den övergår till en sådan jordbru-
kare som uppfyller de villkor angående kon-
trahenten och ingåendet av avtal som anges i
denna förordning. Ifall det är fråga om ett
avtal enligt 25 §, kan arbetskrafts- och nä-
ringscentralen på ansökan överföra avtalet
på den nya ägaren eller innehavaren av en
del av gårdsbruksenheten bara om orsaken
till ansökan om överföring är att avtalsom-
rådet delas på grund av arvskifte, avvittring
eller upplösning av en sammanslutning. Vid
överföring skall den jordbrukare som fort-
sätter att odla iaktta avtalet i fråga under den
avtalstid som återstår för det avtal som den
tidigare jordbrukaren har ingått.

Ett avtal om uppfödning av lantraser kan
överföras på den nya ägaren eller innehava-
ren av de djur som avtalet omfattar, förutsatt
att den nya ägaren eller innehavaren uppfyl-
ler de villkor angående kontrahenten och
ingåendet av avtal som anges i denna för-
ordning.

Ett avtal kan överföras från den föregående
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ägaren eller innehavaren av en gårds-
bruksenhet på den nya ägaren eller inneha-
varen eller, i ett fall som avses i 2 mom., på
den nya djurägaren eller innehavaren, förut-
satt att en skriftlig ansökan om överföringen
inom tio arbetsdagar från det att ägande-
eller besittningsrätten har övergått lämnas in
till den arbetskrafts- och näringscentral som
har ingått avtalet. Av särskilda skäl kan ock-
så en ansökan som lämnas in senare godkän-
nas.

52 §

Anmälningsskyldighet

Jordbrukaren eller hans rättsinnehavare
skall göra en anmälan om sådana föränd-
ringar i förhållandena som gäller jordbruka-
ren eller lägenheten till landsbygdsnärings-
myndigheten i den kommun som har tagit
emot jordbrukarens ansökan om kompensa-
tionsbidrag och miljöstöd. I fråga om avtal
skall motsvarande anmälan göras till den
arbetskrafts- och näringscentral som har in-
gått avtalet. Den skriftliga anmälan skall
göras inom tio arbetsdagar från förändringen
i förhållandena.

När det gäller ett avtal som avses i 31 §
tillämpas påföljder enligt det integrerade
systemet om anmälan försenas.

53 §

Kringgående av villkoren för beviljande av
stöd

Kompensationsbidrag, miljöstöd och spe-
cialstöd får inte beviljas en jordbrukare som
har vidtagit sådana åtgärder avseende änd-
ring av besittningen av åker eller motsvaran-
de åtgärder vilkas uppenbara syfte är att
kringgå de allmänna villkoren för beviljande
av kompensationsbidrag, miljöstöd och spe-
cialstöd eller att undgå att iaktta villkoren
för beviljande av stöd eller villkoren för in-
gående av specialstödsavtal.

54 §

Arkivering av dokument

De dokument, anteckningar och intyg
som hör till kompensationsbidrag och mil-
jöstöd för jordbruket skall arkiveras på går-

den under hela förbindelse- och avtalsperio-
den och tre år efter periodens slut.

55 §

Övervakning

Enligt 41 § 3 mom. lagen om finansie-
ring av landsbygdsnäringar skall vid admini-
strationen och övervakningen av kompensa-
tionsbidrag och miljöstöd för jordbruket i
tillämpliga delar iakttas rådets förordning
(EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system
för administration och kontroll av vissa stöd-
system inom gemenskapen och kommissio-
nens förordning (EEG) nr 3887/92, som ut-
färdats med stöd av den, samt lagen om
verkställighet av Europeiska gemenskapens
gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

56 §

Närmare bestämmelser

Enligt 11 § 3 mom. lagen om finansie-
ring av landsbygdsnäringar utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeri-
et närmare bestämmelser om genomförandet
av systemet för kompensationsbidrag. Enligt
4 mom. i den nämnda paragrafen utfärdar
jord- och skogsbruksministeriet närmare be-
stämmelser om genomförandet av systemet
för jordbrukets miljöstöd efter att ha hört
miljöministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet kan en-
ligt 64 § 3 mom. lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar genom förordning också
meddela närmare föreskrifter om förfarandet
vid ansökan, beviljande och betalning av
stöd samt om tekniska detaljer i lagrings-,
uppföljnings- och övervakningssystem som
ansluter sig till skötseln av stöd.

57 §

Ändringssökande

I beslut som fattas med stöd av denna
förordning får ändring sökas enligt 58 § 2
mom. lagen om finansiering av landsbygd-
snäringar så som bestäms i 10 § lagen om
förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i
fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).
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5 kap.

Ikraftträdande

58 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 juli
2000.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

59 §

Övergångsbestämmelse

En jordbrukare som har ingått en förbin-
delse som gäller kompensationsbidrag eller
miljöbasstöd för jordbruket under program-
perioden 1995—1999 kan fortsätta till ut-
gången av sin förbindelseperiod på de vill-
kor som anges i förbindelsen. Beloppet av
kompensationsbidrag enligt den tidigare
programperioden är sådant som anges i 10 §
statsrådets beslut om kompensation för var-
aktiga naturbetingade nackdelar, och belop-
pet av miljöbasstöd för jordbruket är sådant
som anges i statsrådets beslut om miljöstöd
för jordbruket.

En jordbrukare som har en gällande för-

bindelse enligt 1 mom. kan inom ramen för
de anslag som anvisats i statsbudgeten i
samband med den årliga ansökningsom-
gången för stöd gå över till de kompensa-
tionsbidrags- och miljöstödssystem som av-
ses i denna förordning, varvid den förbindel-
se som har ingåtts tidigare förfaller och en
femårig förbindelse enligt denna förordning
börjar.

Om jordbrukaren har ett gällande avtal
om specialstöd enligt statsrådets beslut om
miljöstöd för jordbruket, vars giltighetstid
fortsätter efter år 2000, och jordbrukaren år
1995 har ingått en förbindelse som gäller
miljöbasstöd för jordbruket enligt nämnda
statsrådsbeslut, skall jordbrukaren år 2000
ingå en förbindelse som gäller miljöstöd en-
ligt denna förordning, frånsett de avtalsin-
nehavare för vilka ingående av en förbindel-
se som gäller miljöbasstöd för jordbruket
inte har utgjort en förutsättning för ingående
av det tidigare avtalet.

Jordbrukaren kan vid ingången av vege-
tationsperioden 2000 utan återkrav av stöd
frånträda ett avtal om miljöspecialstöd för
jordbruket enligt statsrådets beslut om mil-
jöstöd för jordbruket eller en del av det, vars
avtalsperiod har börjat den 1 juli 1995, för
utsatt att jordbrukaren i fem vegetationspe-
rioder har vidtagit åtgärder enligt villkoren i
avtalet.

Helsingfors den 29 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Överinspektör Tiina Malm
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 645

om kompensationsbidrag

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 3 mom.
och 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar
(329/1999), sådana de lyder i lag 44/2000, samt 2 och 11 § lagen den 8 december 1994 om
verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §

Ansökan om tidigare kompensationsbidrag

En jordbrukare som 1996, 1997, 1998 el-
ler 1999 har ingått en förbindelse som gäller
kompensationsbidrag kan fram till förbindel-
seperiodens utgång fortsätta i enlighet med
de villkor som anges i den ingångna förbin-
delsen. I sådana fall skall jordbrukaren fylla
i och återsända utöver de andra blanketterna
för ansökan om arealstöd också blankett nr
157, som jord- och skogsbruksministeriet
har fastställt.

2 §

Areal som förbindelsen omfattar

Om ändringar inträffar i den åkerareal som
jordbrukaren besitter, skall landsbygdsnä-
ringsmyndigheten i den kommun där gårds-
bruksenheten är belägen underrättas om änd-
ringarna årligen. Med ändring avses också
att ett stödberättigande skifte varaktigt tas ur
odling.

3 §

Skifte som berättigar till stöd

Ett skifte som har uppgetts vara åker som

varaktigt inte odlas godkänns inte som stöd-
berättigande. Som åker som varaktigt inte
odlas betraktas åkerskiften som inte enligt
3 § statsrådets förordning om kompensa-
tionsbidrag och miljöstöd för jordbruket
(644/2000) kan anses vara åker som tillfälligt
inte odlas eller åkerskiften som inte har lagts
i träda på det sätt som bestäms i rådets för-
ordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande
av ett stödsystem för producenter av vissa
jordbruksgrödor, nedan förordningen om
jordbruksgrödor. Om ett skifte som har upp-
getts vara åker som varaktigt inte odlas bör-
jar odlas senare, kan ansökan om att det
skall vara stödberättigande göras under året i
fråga, om det fastställda anslaget i statsbud-
geten det medger. Om ett skifte som har
uppgetts vara stödberättigande under senare
år uppges vara åker som varaktigt inte odlas
eller om det vid övervakningen konstateras
vara sådan åker, är det fråga om minskning
av den areal som förbindelsen omfattar i
enlighet med 48 § statsrådets förordning om
kompensationsbidrag och miljöstöd för jord-
bruket.

Om besittningen av åker som omfattas av
en sådan förbindelse att inte odla som avses
i 10 § 2 mom. statsrådets förordning om
kompensationsbidrag och miljöstöd för jord-
bruket övergår från en person som har ingått
förbindelsen att inte odla till en sådan jord-
brukare som börjar odla området, kan jord-
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brukaren i fråga uppge åkern som stödberät-
tigande, och stöd kan betalas för den.

4 §

Minimiareal

Sådana stödberättigande skiften som under
något förbindelseår på grund av växtföljden
innehas av en annan jordbrukare som har
ingått en förbindelse kan räknas in i mini-
miarealen för den jordbrukare som huvud-
sakligen besitter skiftet. I detta fall skall
jordbrukaren separat ansöka skriftligen om
byte av skiftena hos landsbygdsnäringsmyn-
digheten i den kommun där gårdsbruksen-
heten är belägen. Landsbygdsnäringsmyndig-
heten beslutar om bytets godtagbarhet. Kom-
pensationsbidraget betalas till den som odlar
det stödberättigande skiftet.

Om villkoret beträffande minimiarealen,
frånsett det fall som nämns i 1 mom., inte
längre uppfylls upphör förbindelsen, vilket
kan leda till att redan utbetalda stöd åter-
krävs jämte ränta för hela förbindelsetiden.

5 §

Normal god jordbrukarsed

Stöd betalas inte om skörd inte bärgas.
Stöd kan emellertid betalas för sådana växter
som under det första odlingsåret inte ger
skörd, exempelvis kummin, jordgubbar, rör-
flen, bärbuskar, fruktträd eller andra fleråri-
ga trädgårdsväxter på friland. För sådana
fleråriga växter som inte gror eller inte bil-
dar något ovanjordiskt växtbestånd under
såningsåret kan stöd första gången betalas
det år då ett växtbestånd har uppkommit på
markytan.

Det krav på bärgning av skörd som ingår i
normal god jordbrukarsed uppfylls inte om
vall slås och lämnas på marken, utan skör-
den skall bärgas eller området användas som
betesmark. Kompostering av vall betraktas
inte heller som tillräcklig odling, ifall det
inte är fråga om gröngödsling som motsva-
rar förutsättningarna i 6 § 4 mom. Åker som
inte har bärgats på grund av en skördeskada
som har anmälts skriftligen till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet anses utgöra
odlad åker.

Om utvintringsskador förekommer på ett
jordbruksskifte kan det anses att skiftet be-
rättigar till kompensationsbidrag, och ingen

omsådd förutsätts, om det vid övervakningen
kan konstateras att skiftet odlas enligt nor-
mal god jordbrukarsed. Uppfyllandet av kra-
vet på bärgning av skörd i samband med
kompensationsbidrag förutsätter i detta fall
dessutom att skörd kan bärgas på största
delen av skiftet. Om det inte är möjligt att
konstatera att kravet på normal god jord-
brukarsed uppfylls eller om skörd inte alls
kan bärgas på största delen av jordbruksskif-
tet på grund av utvintringsskador, kan stöd
inte betalas för skiftet, om det inte besås på
nytt på våren.

Om stöd har sökts för ett åkerskifte där
växter som lämpar sig för honungsproduk-
tion, exempelvis facelia och rödklöver, växer
och det i omedelbar närhet av åkerskiftet
finns ett sådant antal bisamhällen tillhöriga
den jordbrukare som ansöker om stöd att
honungsproduktionen utgör en ekonomiskt
betydande näring för denne, kan det anses
att förutsättningarna för bärgning av skörd
finns och stöd kan betalas, om de övriga
förutsättningarna för stöd finns.

Normal god jordbrukarsed förutsätter att
minst 15 000 plantor av jordgubbar, åkerbär
och allåkerbär odlas per hektar. Tillämpas
beträffande de ovan nämnda växterna en
odlingsmetod där plast inte används för att
täcka markytan och där de revplantor som
uppstår får slå rot bredvid moderplantan,
kan planttätheten under den första vegeta-
tionsperioden vara mindre, dock minst
11 000 plantor per hektar. I fråga om växter
som har planterats efter den 30 juni skall
den slutliga förutsatta planttätheten då upp-
nås under den vegetationsperiod som följer
efter planteringsåret.

Vid odling av vinbär och krusbär förutsätts
2 200 plantor per hektar, vid odling av hal-
lon 2 800 plantor per hektar, vid odling av
havtorn 800 plantor per hektar, vid odling
av amerikanskt blåbär 2 250 plantor per
hektar och vid odling av fruktträd 400 plan-
tor per hektar.

Planttäthetskraven för år 2000 tillämpas
inte på växtbestånd som har anlagts före år
2000, men växtbestånden bör motsvara kän-
netecknen för yrkesmässig odling.

6 §

Betalning av stöd

Betalningen av stöd förutsätter att plante-
ring eller sådd av sådana växter för övrig
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användning som anges på jordbruksskiftes-
blankett nr 102B företas senast den 30 juni.
Med avvikelse från vad som sägs ovan kan
stöd betalas för i 33 § jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning om bas- och tilläggs-
åtgärder i samband med miljöstödet
(646/2000) avsedda trädgårdsväxter i grupp 1
som sås därefter och ger skörd under året i
fråga, om en förfrukt, exempelvis rajgräs,
sås på skiftet senast den 30 juni. Om ingen
förfrukt sås, skall landsbygdsnäringsmyndig-
heten i den kommun där gårdsbruksenheten
är belägen underrättas om detta. Då betalas
inte kompensationsbidrag för skiftet i fråga.

Den sista såningsdagen för skiften som har
uppgetts vara foderareal eller stödareal för
jordbruksgrödor (C) bestäms enligt villkoren
för stödet för jordbruksgrödor.

Enligt statsrådets förordning om kompen-
sationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
kan kompensationsbidrag betalas för åker-
areal som har lagts i träda på det sätt som
bestäms i förordningen om jordbruksgrödor.
Om jordbrukaren har lagt i träda en areal
som överstiger den maximiareal för träda
som bestäms i förordningen om jordbruks-
grödor, kan kompensationsbidrag inte bevil-
jas för den överskjutande delen. Den över-
skjutande delen skall antecknas som åker
som tillfälligt inte odlas.

Kompensationsbidrag kan betalas för ett
skifte med gröngödslingsvall vars skörd an-
vänds som ett led i växtföljden så, att skör-
den inte bärgas på hösten utan utnyttjas för
gödsling av följande års gröda. Under det år
som avses kan skörd också bärgas på skiftet.
Sådana växtföljder är exempelvis odling av
vicker som gröngödsling vid ekologisk od-
ling samt växelbruk av potatis och klöver.
Jordbrukaren skall på begäran ange växtfölj-
den. Av vikten på det frö som används till
anläggning av gröngödslingsvallar skall
minst 20 procent bestå av frö av kvävefixe-
rande växter. De frömängder som har åtgått
skall uppges på blanketten för ansökan om
stöd eller framgå av lägenhetens skiftesvisa
anteckningar. Den sammanräknade arealen
för de jordbruksskiften som uppges vara
gröngödslingsareal kan vara högst 50 pro-
cent av den sammanräknade arealen för de
stödberättigande skiftena. Samma areal kan
inte uppges som gröngödslingsareal två år i
följd, frånsett de fall där arealen i fråga un-
der det första året uppges som träda enligt
systemet med stöd för jordbruksgrödor. I
detta fall skall den kvävefixerande växten

vara en trädesväxt som är förenlig med stö-
det för jordbruksgrödor.

När mer än tre meter breda skyddsremsor
eller dikesrenor har anlagts på lägenheten
och ett separat jordbruksskifte har bildats av
dem kan kompensationsbidrag betalas för
dem, om de har skötts på det sätt som avses
i del C i bilaga 1 till jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning om bas- och tilläggs-
åtgärder i samband med miljöstödet.

Av odlingstekniska skäl kan på vändtegen
finnas ett högst tre meter brett område som
inte har besåtts och som räknas in i odlings-
arealen. Om det på vändtegen finns både en
skyddsremsa eller dikesrena och ett område
som är obesått av odlingstekniska skäl, får
dessas sammanlagda bredd inte överstiga tre
meter. Om området på vändtegen är bredare
än tre meter, skall det avskiljas till ett sepa-
rat jordbruksskifte. På ett område på vändte-
gen som avskiljs till ett separat jordbruks-
skifte kan exempelvis vall odlas, varvid
kompensationsbidrag beviljas. Bärgning av
skörd förutsätts inte i fråga om vall som od-
las på ett sådant vändtegsområde som läm-
nats av odlingstekniska skäl och avses här.
Växtbeståndet skall emellertid slås eller skö-
tas på något annat sätt för att kompensa-
tionsbidrag skall kunna betalas för det.

7 §

Överföring av förbindelse

Ansökan om överföring av en förbindelse
som gäller kompensationsbidrag skall göras
på blankett nr 160 som jord- och skogs-
bruksministeriet har fastställt.

8 §

Förfall för förbindelse

Som sådant frånträdande av förbindelse
som avses i 43 § statsrådets förordning om
kompensationsbidrag och miljöstöd för jord-
bruket anses inte en situation där en jordbru-
kare som har ingått en förbindelse säljer el-
ler arrenderar ut hela sin lägenhet till en
jordbrukare som har ingått en förbindelse
som gäller kompensationsbidrag. Sådan för-
säljning eller utarrendering kan ske också
innan tre år har förflutit sedan förbindelsen
inleddes. I ett sådant fall anses förbindelsen
ha förfallit, och utbetalt stöd återkrävs inte.
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9 §

Övervakning och påföljder

Jordbrukaren skall årligen i samband med
ansökan om arealstöd lämna in till lands-
bygdsnäringsmyndigheten i kommunen i
fråga de uppgifter och utredningar som för-
utsätts i EG-lagstiftningen och separat
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet.

Om det utgående från övervakningen kon-
stateras att jordbrukaren inte har iakttagit
förbindelsevillkoren eller att fel förekommer
i de arealer som har uppgetts i ansökan, kan
stödet till jordbrukaren minskas på det sätt
som bestäms särskilt.

Stödet kan återkrävas helt eller delvis hos
stödtagaren, om jordbrukaren har lämnat

oriktiga eller vilseledande uppgifter, om stöd
har betalts utan grund eller till ett för stort
belopp, om jordbrukaren inte iakttar förbin-
delsevillkoren, om jordbrukaren frånträder
en förbindelse som han har ingått eller om
ägande- eller besittningsrätten till lägenheten
övergår och övertagaren inte inom tio ar-
betsdagar ingår någon förbindelse att iaktta
villkoren för kompensationsbidrag.

10 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 juli
2000.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Överinspektör Mika Survonen
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 646

om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 4 mom.
och 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar
(329/1999), sådana de lyder i lag 44/2000, samt 2 och 11 § lagen den 8 december 1994 om
verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 kap.

Basåtgärder

1 §

Husdjurslägenhet

När det bedöms huruvida det är fråga om
en sådan gårdsbruksenhet enligt 15 § stats-
rådets förordning om kompensationsbidrag
och miljöstöd för jordbruket (644/2000) som
kan vidta basåtgärder för husdjurslägenheter,
beaktas endast animalieproduktionsdjur som
finns på en lägenhet som ägs av en jordbru-
kare som har ingått en förbindelse. Djuren
skall ägas direkt av jordbrukaren i fråga el-
ler dennes familjemedlemmar. Med familje-
medlem avses här en make och jordbruka-
rens barn under 18 år som avses i 3 § stats-
rådets förordning om kompensationsbidrag
och miljöstöd för jordbruket.

Med animalieproduktionsdjur avses följan-
de djur som skall omräknas till djurenheter
med hjälp av vidstående koefficienter:

Mjölkko, diko, annat nötkreatur
(över 2 år) 1
Nötkreatur (6 mån.—2 år) 0,6
Ungnöt (under 6 mån.) 0,15
Får eller get (över 1 år) 0,15
Sugga 0,4

Gödsvin, galt 0,11
Höna och unghöna 0,011
Broiler 0,002
Kalkon, gås, anka 0,005
Moderdjur av fjäderfä 0,01
Häst (över 1 år) 1
Ponny (över 1 år) 0,4

I denna förordning avses med åkerareal
summan av arealerna för de basskiften som
är stödberättigande under förbindelseåret i
fråga.

Med husdjurslägenhet avses en jordbrukare
som i enlighet med 15 § statsrådets förord-
ning om kompensationsbidrag och miljöstöd
för jordbruket har valt att iaktta basåtgärder-
na för husdjurslägenheter.

2 §

Miljöplanering och -uppföljning av odlingen

För miljöplanering och -uppföljning av od-
lingen skall jordbrukaren vidta de åtgärder
som bestäms i 3—6 §.

3 §

Odlingsplan

Jordbrukaren skall årligen före vegetation-
speriodens början, under det första förbin-
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delseåret senast den 15 juni, göra upp en
odlingsplan för vegetationsperioden i fråga. I
den skriftliga odlingsplanen skall basskiftes-
vis anges de växtarter eller växtsorter som
planeras bli odlade, den planerade gödsling-
en vad avser gödselmängderna och göd-
selslagen samt det planerade växtskyddet,
om det är möjligt att planera växtskyddet i
förväg.

4 §

Markkartering

De odlade åkrarna på lägenheten skall
markkarteras. Som odlade åkrar betraktas
här inte trädesskiften, och inte heller sådana
på åker belägna specialstödsavtalsarealer för
vilka stöd för basåtgärder inte betalas. Om
skiftet i fråga tas i odling, skall det markkar-
teras under vegetationsperioden i fråga.

Markkarteringen skall utföras åtminstone
med fem års mellanrum, och intervallet mel-
lan provtagningarna får inte överstiga fem
år. Minst ett prov per fem hektar åker skall
tas.

Markkarteringen skall vara allra minst en
så kallad grundanalys där jordarten, mullhal-
ten, surheten, ledningstalet, mängden utbyt-
bart kalcium, kalium och magnesium samt
mängden lättlöslig fosfor bestäms. Av mark-
karteringen skall framgå analysdatum eller
det datum då provet har anlänt för analy-
sering. Undersökningen skall utföras i ett
godkänt laboratorium. Som ett godkänt labo-
ratorium betraktas ett laboratorium som är
specialiserat på utförande av jordanalyser.

Lägenheten skall ha en i 1 mom. avsedd
markkartering när förbindelseperioden bör-
jar. Undantag från detta utgör de jordbrukare
som har ingått en förbindelse enligt statsrå-
dets beslut om miljöstöd för jordbruket
(760/1995) och av vilka markkartering med
sju års mellanrum har krävts. En sådan lä-
genhet skall före utgången av det första ka-
lenderåret under det första förbindelseåret ha
en markkartering som uppfyller kravet på
markkartering med fem års mellanrum. En
jordbrukare som första gången förbinder sig
vid miljöstödet skall markkartera före ut-
gången av det första kalenderåret under det
första förbindelseåret. Med en jordbrukare
som första gången förbinder sig vid miljös-
tödet avses en jordbrukare som inte har in-
gått någon förbindelse enligt statsrådets be-
slut om miljöstöd för jordbruket eller på vil-

ken ingen sådan förbindelse har överförts.
Markkarteringen av nya åkerskiften som
jordbrukaren kommer i besittning av skall
utföras så, att resultaten av den är tillgängli-
ga före ingången av följande kalenderårs
vegetationsperiod.

5 §

Skiftesvisa anteckningar

Jordbrukaren skall göra skiftesvisa anteck-
ningar ända från ingången av förbindelsepe-
rioden. Bland de skiftesvisa anteckningarna
skall ingå basuppgifter om de odlade skifte-
na på lägenheten och uppgifter om de årliga
odlingsåtgärderna.

I de skiftesvisa anteckningarna skall föl-
jande uppgifter ingå:

1) skiftets signum och areal,
2) jordart och andra markkarteringsuppgif-

ter; markkarteringsresultaten kan också upp-
bevaras som ett fristående dokument,

3) utförda kalkningar, och
4) årliga odlingsåtgärder.
Beträffande de årliga odlingsåtgärderna

skall följande uppgifter antecknas:
1) bearbetningsdatum och bearbetningsme-

tod,
2) sånings- eller planteringsdatum, växt,

sort och mängden utsäde eller plantor,
3) gödslingsdatum, slagen och mängderna

av handelsgödsel och organiska gödselme-
del, mängden kväve och fosfor samt vid be-
hov en anteckning om när fosforutjämnings-
perioden börjar och slutar,

4) en anteckning om huruvida basgöds-
lingsnivån eller den preciserade gödslingsni-
vån följs på skiftet,

5) konstaterade problem med ogräs, växt-
sjukdomar och skadegörare samt vidtagna
växtskyddsåtgärder; här antecknas datum,
det växtskyddsmedel som har använts och
dosen, samt

6) skördedatum och en uppskattning av
skördens storlek.

Om fånggrödor har såtts på skiftet efter
skörden, skall detta anges i de skiftesvisa
anteckningarna.

På en fristående karta skall lägenhetens
odlade basskiften och dessas gränser mot
bäckar, vattendrag eller utfallsdiken märkas
ut, likosm grundvattenområden och brunnar
på åkrarna. På kartan skall dessutom anges
uppgifter om specialstödsavtal som gäller
skiftet.
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6 §

Utbildning för jordbrukare

En jordbrukare som har ingått en förbin-
delse skall under förbindelsetiden delta två
gånger i sådan utbildning för jordbrukare
som varar minst en dag och som gäller de
åtgärder som miljöstödet förutsätter samt
behovet av och syftet med dessa åtgärder.
Den första utbildningsdagen skall genomgås
före utgången av det andra förbindelseåret
och den andra utbildningsdagen före utgång-
en av det tredje förbindelseåret.

Programmet för den första utbildningsda-
gen skall omfatta

1) villkoren för de basåtgärder som ingår i
systemet för jordbrukets miljöstöd,

2) odlingsplanen och de skiftesvisa anteck-
ningarna som planerings- och uppföljnings-
system för lägenheten, och

3) tilläggsåtgärderna och specialstödsavta-
len som redskap för effektiverade miljö-
vårdsåtgärder.

Programmet för den andra utbildningsda-
gen kan inriktas särskilt på villkoren för vis-
sa bas- eller tilläggsåtgärder. Den andra ut-
bildningsdagen kan också omfatta utbildning
som inriktas på avtal om specialstöd i sam-
band med miljöstödet, odlingens miljöpåver-
kan och minskning av den eller införande av
miljöanpassade odlingsmetoder och -medel.
Som sådan utbildning för jordbrukare som
avses här godkänns inte utbildningsdagar
som ingår i tilläggsåtgärderna eller utgör
villkor för specialstödsavtal enligt statsrådets
förordning om kompensationsbidrag och
miljöstöd för jordbruket.

En utbildningsdag skall vara minst sex
timmar lång, och i denna tid inräknas inte
pauser som planerats in i programmet. Som
sådan utbildning för jordbrukare som är för-
enlig med stödvillkoren kan godkännas en-
dast utbildningsdagar som arbetskrafts- och
näringscentralens landsbygdsavdelning har
godkänt i förväg på det sätt som bestäms i
34 §.

7 §

Basgödsling av åkerväxter

De maximimängder kväve och fosfor som
får användas vid basgödsling av åkerväxter
fastställs i del A i bilaga 1 för de växter
som avses där.

Gödslingarna skall införas i de skiftesvisa
anteckningarna. På begäran skall jordbruka-
ren framlägga för arbetskrafts- och närings-
centralens landsbygdsavdelning en skriftlig
utredning om de gödselmängder som har
använts och en motivering till dem.

Basgödslingen gäller inte de trädgårdsväx-
ter i grupperna 1 och 2 som avses i 33 §.

8 §

Fosforutjämning

Vid fosforgödslingen kan en högst fyra år
lång utjämningsperiod tillämpas. Utjäm-
ningsperioden skall inledas när den fosforni-
vå som basgödslingen tillåter överskrids.
Utjämningsperioden kan inledas också när
de fosfornivåer som basgödslingen tillåter
underskrids. Om fosforutjämning tillämpas
på ett skifte, skall tidpunkten för utjäm-
ningsperiodens början och slut samt den årli-
ga balansen anges i de skiftesvisa anteck-
ningarna. Om dessa inte har antecknats, an-
ses den tillåtna gödslingsnivån ha överskri-
dits.

Fosforutjämningen skall göras jordbruks-
skiftesvis. Om jordbruksskiftenas placering
på basskiftet varierar från år till år, skall
fosforutjämningsperioden följas upp på bas-
skiftesnivå. Den årliga mängd fosfor som ett
basskifte förbrukar får man fram genom att
multiplicera arealen för varje jordbruksskifte
med den högsta tillåtna fosforgivan för den
växt som odlas på jordbruksskiftet och räkna
samman dessa tal. Om en sådan trädgårds-
växt som avses i 33 § eller någon annan
växt för vilken ingen fosfornivå fastställs i 7
eller 15 § odlas på ett skifte där fosforutjäm-
ning pågår, anses skiftet inte alls förbruka
fosfor under året i fråga.

Om en jordbrukare kommer i besittning av
ett åkerskifte under en förbindelseperiod,
behöver jordbrukaren inte beakta den tidiga-
re fosforgödslingen av åkern. Detta gäller
emellertid inte fall där två jordbrukare regel-
bundet byter skiften, exempelvis för växt-
följdens skull.

9 §

Beaktande av näringsämnen i stallgödsel
och vissa andra gödselmedel

Näringsämnena i stallgödsel och vissa and-
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ra gödselmedel skall beaktas på det sätt som
bestäms i del B i bilaga 1.

10 §

Övergångsbestämmelser som gäller gödsling

Om gödslingen våren 2000 eller sommar-
gödslingen av vallar år 2000 på en lägenhet
som år 2000 ingår en förbindelse enligt
statsrådets förordning om kompensationsbi-
drag och miljöstöd för jordbruket har plane-
rats på det sätt som avses i statsrådets beslut
om miljöstöd för jordbruket och i de före-
skrifter och anvisningar som med stöd av
det har meddelats år 1999, och om den ut-
förda gödslingen motsvarar den planerade,
anses vårgödslingen år 2000 och sommar-
gödslingen av vallar år 2000 vara förenlig
med statsrådets förordning om kompensa-
tionsbidrag och miljöstöd för jordbruket och
med denna förordning.

Om fosforutjämning har tillämpats vid fos-
forgödslingen och utjämningsperioden för
skiftet pågår vid den tidpunkt då en sådan
förbindelse som avses i 7 § statsrådets för-
ordning om kompensationsbidrag och mil-
jöstöd för jordbruket ingås, skall överskrid-
ningarna av fosforgödslingen under föregå-
ende programperiod beaktas vid gödslingen.
På motsvarande sätt kan underskridningar
beaktas.

11 §

Växtskydd

Den växtskyddsspruta som används vid
spridning av växtskyddsmedel skall testas
vart femte år av en av kontrollcentralen för
växtproduktion auktoriserad testare. Med
växtskyddsspruta avses självgående och trak-
tordrivna växtskyddssprutor. En ny växt-
skyddsspruta anses testad om den uppfyller
kraven enligt standardserien pr EN 1276 och
om lantbruksteknologiska forskningsenheten
vid Lantbrukets forskningscentral eller nå-
gon annan motsvarande inrättning har utfär-
dat ett skriftligt intyg om godkännande. Ett
skriftligt intyg över testningen skall finnas.

Den som sprider växtskyddsmedel på en
gårdsbruksenhets åkrar skall vart femte år
genomgå sprutförarutbildning. Ett skriftligt
intyg över deltagandet i utbildningen skall
finnas. Som utbildning som är förenlig med
stödvillkoren godkänns endast sådana utbild-

ningsdagar som arbetskrafts- och näringscen-
tralens landsbygdsavdelning har godkänt i
förväg på det sätt som bestäms i 34 §. Som
utbildning godkänns också en sådan special-
examen gällande giftiga bekämpningsmedel
som kontrollcentralen för växtproduktion
anordnar. Eftersom specialexamen är i kraft
tio år, skall antingen sprutförarutbildning
genomgås eller specialexamen avläggas på
nytt under det sjätte giltighetsåret. Utbild-
ningen enligt ovan skall genomgås före ut-
gången av det första förbindelseåret.

En jordbrukare som första gången förbin-
der sig vid miljöstödet och en jordbrukare
på vars lägenhet växtskyddsmedel används
under den förbindelsetid som avses i 7 §
förordningen om kompensationsbidrag och
miljöstöd för jordbruket, men på vars lägen-
het växtskyddsmedel inte har använts under
den förbindelsetid som avses i statsrådets
beslut om miljöstöd för jordbruket skall låta
testa sprutan och genomgå sprutförarutbild-
ningen före utgången av det första kalender-
året under det första förbindelseåret.

En jordbrukare som har ingått en förbin-
delse som gäller miljöstöd skall för de väx-
ter som odlas på lägenheten anskaffa de
växtslagsspecifika anvisningar för balanserat
växtskydd som ges ut av Växtskyddsföre-
ningen rf. Anvisningar har gjorts upp för
följande växter: 1) korn, 2) vårvete, 3) höst-
vete, 4) havre, 5) råg, 6) rybs och raps, 7)
sockerbeta, 8) vallväxter, 9) potatis, 10) hu-
vudkål, blomkål, broccoli och kinakål, 11)
morot, selleri, palsternacka, dill och persilja,
12) rödbeta, 13) ärt, bond- och buskböna,
14) kålrot och rova, 15) lök och purjolök, 16)
frilandssallat, 17) frilandsgurka, squash
och pumpa, 18) jordgubbar, 19) hallon, 20)
äppel, 21) vinbär och krusbär. Med avseende
på de växter som inte behandlas i någon av
dessa anvisningar skall handboken Balanse-
rat växtskydd för övriga växter anskaffas.
En lägenhet som bedriver ekologisk produk-
tion skall i stället för de ovan nämnda an-
visningarna anskaffa handboken Växtskydds-
guide för ekoåkern, vars finska förlaga utgör
publikation nummer 84 i serien Tieto Tuot-
tamaan. Anvisningarna eller handboken skall
anskaffas till lägenheten före utgången av
det första kalenderåret under det första för-
bindelseåret. Om en växt odlas på lägenhe-
ten på en areal som är mindre än fem ar
eller om trädgårdsväxter odlas bara för hus-
behov på lägenheten, förutsätts inte att an-
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visningar eller handböcker anskaffas för
växterna i fråga.

Observationer som gäller ogräs, växtsjuk-
domar och skadegörare skall anges i de skif-
tesvisa anteckningarna, liksom uppgifter om
de växtskyddsmedel som har använts.

12 §

Dikesrenar och skyddsremsor

Vid anläggningen och skötseln av dikes-
renar och skyddsremsor skall det som be-
stäms i del C i bilaga 1 iakttas.

13 §

Bevarande av naturens mångfald och
landskapet

Odlingslandskapet skall bevaras öppet, och
omgivningen kring boningshus och produk-
tionsbyggnader skall hållas i prydligt och
vårdat skick. Maskiner och arbetsredskap
skall förvaras på ett ändamålsenligt sätt. Icke
odlade åkerområden skall skötas genom ex-
empelvis slåtter. Åkrar som är värdefulla i
landskapshänseende får inte beskogas. Be-
fintliga objekt på lägenheten som är viktiga
för naturens mångfald i jordbruksmiljön
skall upprätthållas. Sådana mångfaldsobjekt
är bland annat variationsrika kantzoner mel-
lan åker och skog, grupper av träd och bus-
kar på åkrar, stenrösen och solitärträd, alléer,
källor, bäckar och våtmarker. Sådana objekt
får inte äventyras genom användning av be-
kämpnings- eller gödselmedel eller genom
kalhuggning.

Vägrenar längs åker- och ägovägar på lä-
genheten får inte behandlas med bekämp-
ningsmedel. Flyghavre som har sprit sig till
vägrenar skall emellertid bekämpas i enlig-
het med lagen om bekämpning av flyghavre
(178/1976), antingen genom plockning eller
kemiskt. Vid behov kan vägrenarna slås.
Den växtlighet som slagits får användas in-
om jordbruksproduktionen.

14 §

Basåtgärden för husdjurslägenheter

Basåtgärden för husdjurslägenheter skall
vidtas, om jordbrukaren i enlighet med 15 §
statsrådets förordning om kompensationsbi-

drag och miljöstöd för jordbruket har valt att
iaktta basåtgärderna för husdjurslägenheter.

I basåtgärden för husdjurslägenheter skall
stallgödseln i huvudsak spridas under vege-
tationsperioden. Stallgödsel som sprids nå-
gon annanstans än i ett växtbestånd skall
myllas in så snart som möjligt för att ammo-
niakutsläpp skall förhindras.

På vallar får stallgödsel inte spridas efter
den 31 augusti, om den inte placeras i vallen
eller om inte åkern plöjs efter spridningen.
Om stallgödsel sprids på hösten i andra sam-
manhang än vid anläggning av ett växtbe-
stånd, skall tidpunkten vara så sen som möj-
ligt. Åkern skall då plöjas efter stallgöd-
selspridningen.

På hösten får inte mer än 30 ton nöt- eller
hästspillning spridas per hektar. Motsvaran-
de gräns för svinspillning är 20 ton per hek-
tar och för höns- eller pälsdjursspillning 10
ton per hektar.

Uppgifter om stallgödselspridningen skall
införas bland de skiftesvisa anteckningarna.

2 kap.

Tilläggsåtgärder

15 §

Preciserad gödsling

Den preciserade gödslingen skall grunda
sig på en årlig odlingsplan och på markkar-
tering som utförs tillräckligt ofta och som
uppfyller villkoren i 4 §. På gårdsbruksen-
heten skall givorna av kväve och fosfor vara
högst så stora per hektar åker som bestäms i
delarna A-D i bilaga 2 utgående från växt-
arten, förhållandena på växtplatsen och skör-
denivån och i del D i bilaga 1.

16 §

Växttäcke vintertid och reducerad
bearbetning

Åtgärden kan inte väljas av en jordbrukare
som har förbundit sig vid miljöstödsvillko-
ren för husdjurslägenheter och på vars lägen-
het nötkreatur, hästar eller får föds upp.
Som uppfödning av hästar eller får anses här
inte en situation där det på lägenheten finns
i 1 § avsedda får eller hästar som motsvarar
högst en djurenhet enligt 1 §.

I samband med tilläggsåtgärden växttäcke
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vintertid och reducerad bearbetning skall
jordbrukaren hålla 30 procent av arealen för
gårdsbruksenhetens stödberättigande åker-
skiften täckt med växter eller växtrester
utanför vegetationsperioden eller bearbetade
med godkända metoder för freducerad bear-
betning. Växttäcket skall bibehållas på skif-
tet fram till såbäddsberedningen eller mot-
svarande odlingsåtgärd.

Som växttäcke godkänns de växter och
områden som bestäms i del E i bilaga 1.

17 §

Mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten

Jordbrukaren skall delta i en två dagar
lång utbildning av rådgivningsnatur där frå-
gor som hänför sig till bevarandet och sköt-
seln av naturens mångfald gås igenom ur
gårdsbruksenhetsperspektiv. Utbildningens
minimilängd är 12 timmar. Som här avsedd
utbildning kan godkännas endast sådana ut-
bildningsdagar som arbetskrafts- och nä-
ringscentralens landsbygdsavdelning har
godkänt i förväg på det sätt som bestäms i
34 §. Vid utbildningen skall anläggningen
och skötseln av landskaps- och mångfaldsåk-
rar samt betesmarker för vilt behandlas, lik-
som också en ändamålsenlig skötsel av
mångfaldsobjekt såsom kantzoner, skogs-
dungar, solitärträd, alléer, källor, bäckar och
våtmarker.

Som en del av utbildningen skall jordbru-
karen för sin egen lägenhet göra upp en
översiktsplan över de viktiga mångfaldsob-
jekten på lägenheten och skötseln av dem. I
utbildningen kan också en småskalig in-
ventering och uppföljning av de olika arter-
na ingå. Ett skriftligt intyg över deltagandet
i utbildningen skall finnas. Utbildningen
skall genomgås före utgången av det andra
förbindelseåret.

Vid anläggningen och skötseln av mång-
faldsobjekt på gårdsbruksenheten skall det
som bestäms i del F i bilaga 1 iakttas.

18 §

Minskade ammoniakutsläpp från
gödselstaden

Vid minskningen av ammoniakutsläpp från
gödselstaden skall det som bestäms i del G i
bilaga 1 iakttas.

Om åtgärden förutsätter investeringar skall

dessa genomföras under det första förbindel-
seåret.

19 §

Tillvaratagande av gödselgaser

Gaser som uppkommer i en maskinell
kompostbehållare eller vid luftning av flyt-
gödsel och urin skall antingen tas till vara
eller renas. För ändamålet kan olika filter,
exempelvis torv- eller zeolitfilter, eller re-
ningsmetoder användas. Gaserna kan tas till
vara också i biogasanläggningar som samägs
av flera jordbrukare. Om åtgärden förutsätter
investeringar skall dessa genomföras under
det första förbindelseåret.

20 §

Främjande av animalieproduktionsdjurens
välbefinnande

En lägenhet som vidtar åtgärden får ha
högst 2,3 djurenheter betesdjur per hektar
vall och annan betesmark på gårdsbruksen-
heten. Skogsbeten och motsvarande för be-
tesgång lämpliga områden som är i lägen-
hetens besittning kan räknas in i den övriga
betesmarken. Med vall avses här inte arealer
som används för utsädesproduktion av vall-
växter.

Djur som kan gå på bete skall släppas ut
på bete eller i en rastgård. Betesdjur är mjölk-
och dikor, kvigor, får, getter och hästar.
Vid skötseln av rastgården skall skyddet av yt-
och grundvatten beaktas. Slitage av betes-
markerna skall förhindras genom tillräcklig
betesrotation. Om det finns risk för ett allt-
för lågt betestryck, skall betesmarken slås i
syfte att förhindra att området förbuskas.
Betesgången och rastningen skall ske under
sommaren. En byggnadslösning av lösdrift-
styp utan rastgård eller utan bete på somma-
ren uppfyller inte kravet. Gödsvin och sug-
gor skall födas upp i fållor utomhus åtmin-
stone från maj till oktober, det vill säga åt-
minstone under tiden 31.5—30.9. Hönor och
broilrar skall födas upp i golvanläggningar.
Om flera djurarter föds upp på lägenheten,
skall uppfödningsförhållandena för samtliga
uppfylla kraven i denna paragraf.

För animalieproduktionsdjuren på lägen-
heten skall en näringsbalans som gäller ut-
fodringen göras upp. Den skall göras upp
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under det första förbindelseåret. De resultat
som fås vid uträkningen av näringsbalansen
kan utnyttjas när näringsämnena i stallgöd-
seln beräknas på det sätt som anges i del B
bilaga 1.

Jordbrukaren skall delta i en endagskurs
som gäller animalieproduktionsdjurens väl-
befinnande. Utbildningen skall genomgås
under det första förbindelseåret. Ett skriftligt
intyg över utbildningen skall finnas. Som
här avsedd utbildning kan godkännas endast
sådana utbildningsdagar som arbetskrafts-
och näringscentralens landsbygdsavdelning
har godkänt i förväg på det sätt som bestäms
i 34 §.

21 §

Behandling av tvättvatten från mjölkrum

Vid behandlingen av tvättvatten från mjölk-
rum skall det som bestäms i del H i bilaga 1
iakttas.

Åtgärden skall vidtas före utgången av det
tredje förbindelseåret. Stöd betalas första
gången för det förbindelseår då kravet upp-
fylls.

22 §

Tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter

Ett villkor för betalningen av stöd för till-
läggsåtgärder för trädgårdslägenheter är att
jordbrukaren vidtar en av följande åtgärder:

— preciserad uppföljning av näringsäm-
nen,

— preciserad kvävegödsling genom mät-
ning av lösligt kväve, eller

— användning av täckmaterial vid ogräs-
bekämpning i fleråriga trädgårdsväxter.

Stöd betalas för skiften med trädgårdsväx-
ter i den grupp som åtgärden gäller. Precise-
rad kvävegödsling genom mätning av lösligt
kväve kan tillämpas endast på odlingsarea-
lerna för trädgårdsväxter i grupp 1 som av-
ses i 33 §. Användning av täckmaterial vid
ogräsbekämpning i fleråriga trädgårdsväxter
kan tillämpas endast på odlingsarealerna för
trädgårdsväxter i grupp 2 som avses i 33 §.

23 §

Preciserad uppföljning av näringsämnen

Vid preciserad uppföljning av näringsäm-

nen skall markkartering utföras åtminstone
med tre års mellanrum på de skiften där
trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 som avses i
33 § odlas. När gödslingen vid anläggning
av fleråriga växter planeras får resultat av en
markkartering som är äldre än två år inte
användas. Minst ett prov per hektar åker
skall tas. Lägenheten skall före utgången av
det första kalenderåret under det första för-
bindelseåret ha en markkartering som upp-
fyller de ovan nämnda villkoren.

24 §

Preciserad kvävegödsling genom mätning av
lösligt kväve

För vidtagande av tillägsgåtgärden skall
mängden lösligt kväve mätas på våren före
vårgödslingen och under vegetationsperioden
före tilläggsgödslingen beträffande de åker-
skiften där trädgårdsväxter i grupp 1 som
avses i 33 § odlas. Genom mätningen skall
den mängd ammonium- och nitratkväve som
finns i löslig form i jorden utredas.

På våren skall proven tas basskiftesvis så,
att minst ett prov per fem hektar tas. Vid
mätningar som utförs före tilläggsgödsling
skall minst ett prov per jordbruksskifte tas.

Jordbrukaren kan utföra eller låta utföra en
snabbestämning av mängden lösligt kväve
genom att använda en snabbestämningsme-
tod där jordprovet urlakas i exempelvis ka-
liumklorid eller kaliumsulfat och mängden
lösligt kväve fastställs utifrån en färgjämför-
else. Jordbrukaren kan också låta utföra en
laboratorieanalys av mängden lösligt kväve,
förutsatt att resultaten är tillgängliga före
kvävegödslingen.

Mätresultaten skall bokföras eller anges i
de skiftesvisa anteckningarna. Mätresultaten
skall beaktas när kvävegödslingen planeras.

25 §

Användning av täckmaterial vid
ogräsbekämpning i fleråriga trädgårdsväxter

När täckmaterial används vid ogräsbe-
kämpning i fleråriga trädgårdsväxter skall
det som bestäms i del I i bilaga 1 iakttas.
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3 kap.

Särskilda bestämmelser

26 §

Minimiareal

Sådana stödberättigande skiften som under
något förbindelseår på grund av växtföljden
innehas av en annan jordbrukare som har
ingått en förbindelse kan räknas in i mini-
miarealen för den jordbrukare som huvud-
sakligen besitter skiftet. I detta fall skall by-
te av skiftena sökas skriftligen hos lands-
bygdsnäringsmyndigheten i den kommun där
gårdsbruksenheten är belägen. Landsbygd-
snäringsmyndigheten beslutar om bytets
godtagbarhet. Miljöstödet betalas till den som
odlar det stödberättigande skiftet.

Om villkoret beträffande minimiarealen,
frånsett det fall som nämns i 1 mom., inte
längre uppfylls upphör förbindelsen, vilket
kan leda till att redan utbetalda stöd åter-
krävs jämte ränta för hela förbindelsetiden.

27 §

Areal som förbindelsen omfattar

Om ändringar inträffar i den åkerareal som
jordbrukaren besitter, skall landsbygdsnä-
ringsmyndigheten i den kommun där gårds-
bruksenheten är belägen underrättas om änd-
ringarna årligen. Med ändring avses också
att ett stödberättigande skifte tas ur odling.

28 §

Stödberättigande skifte

Ett skifte som har uppgetts vara åker som
varaktigt inte odlas godkänns inte som stöd-
berättigande. Som åker som varaktigt inte
odlas betraktas åkerskiften som inte enligt 3
§ statsrådets förordning om kompensations-
bidrag och miljöstöd för jordbruket kan an-
ses vara åker som tillfälligt inte odlas eller
åkerskiften som inte har lagts i träda på det
sätt som bestäms i rådets förordning (EG) nr
1251/1999 om upprättande av ett stödsystem
för producenter av vissa jordbruksgrödor,
nedan förordningen om jordbruksgrödor. Om
ett skifte som har uppgetts vara åker som
varaktigt inte odlas börjar odlas senare, kan
en ansökan om att det skall vara stödberätti-

gande göras under året i fråga, inom ramen
för de anslag som anvisats i statsbudgeten.
Om ett stödberättigande skifte under senare
år uppges vara åker som varaktigt inte odlas
eller om det vid övervakningen konstateras
vara sådan åker, är det fråga om minskning
av den areal som förbindelsen omfattar i
enlighet med 48 § statsrådets förordning om
kompensationsbidrag och miljöstöd för jord-
bruket.

Om besittningen av åker som omfattas av
en sådan förbindelse att inte odla som avses
i 10 § 2 mom. statsrådets förordning om
kompensationsbidrag och miljöstöd för jord-
bruket övergår från en person som har ingått
förbindelsen att inte odla till en sådan jord-
brukare som börjar odla området, kan jord-
brukaren i fråga uppge åkern som stödberät-
tigande, och stöd kan betalas för den.

29 §

Förfall för förbindelse

Som sådant frånträdande av förbindelse
som avses i 43 § statsrådets förordning om
kompensationsbidrag och miljöstöd för jord-
bruket anses inte en situation där en jordbru-
kare som har ingått en förbindelse säljer el-
ler arrenderar ut hela sin lägenhet till en
jordbrukare som har ingått en förbindelse
som gäller miljöstöd. Sådan försäljning eller
utarrendering kan ske också innan tre år har
förflutit sedan förbindelsen inleddes. I ett
sådant fall anses förbindelsen ha förfallit,
och utbetalt stöd återkrävs inte.

30 §

Överföring av förbindelse

Ansökan om överföring av en förbindelse
som gäller miljöstöd skall göras på blankett
nr 160 som jord- och skogsbruksministeriet
har fastställt.

31 §

Normal god jordbrukarsed

I fråga om normal god jordbrukarsed skall
det som bestäms i del J i bilaga 1 iakttas.

På en lägenhet som har ingått en förbin-
delse som gäller miljöstöd kan stallgödsel i
enlighet med statsrådets beslut om begräns-
ning av utsläpp i vattnen av nitrater från
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jordbruket (219/1998, ändr. 907/1999) lagras
i en gödselstack som har anlagts och täckts
ändamålsenligt på en plats som är säker med
avseende på vattenskyddet. Tillstånd till an-
läggande av gödselstackar skall sökas skrift-
ligen på blankett nr 247 hos landsbygdsnä-
ringsmyndigheten i den kommun där gårds-
bruksenhteten är belagen

32 §

Betalning av stöd

Betalningen av stöd förutsätter att plante-
ring eller sådd av sådana växter som anges
på jordbruksskiftesblankett nr 102B för öv-
rig användning företas senast den 30 juni.
Med avvikelse från vad som sägs ovan kan
stöd betalas för i 33 § avsedda trädgårdsväx-
ter i grupp 1 som sås därefter och ger skörd
under året i fråga, om en förfrukt sås på
skiftet senast den 30 juni. Om ingen förfrukt
sås, skall landsbygdsnäringsmyndigheten i
den kommun där gårdsbruksenheten är be-
lägen underrättas om detta. Då betalas inte
stöd för bas- och tilläggsåtgärder för skiftet i
fråga. Den sista såningsdagen för skiften
som har uppgetts vara foderareal eller stöda-
real för jordbruksgrödor (C) bestäms enligt
villkoren för stödet för jordbruksgrödor.

Miljöstöd kan betalas för ett skifte med
gröngödslingsvall vars skörd används som
ett led i växtföljden så, att skörden inte bär-
gas på hösten utan utnyttjas för gödsling av
följande års gröda. Sådana växtföljder är
exempelvis odling av vicker som gröngöds-
ling vid ekologisk odling samt växelbruk av
potatis och klöver. Jordbrukaren skall på
begäran ange växtföljden. Av vikten på det
frö som används till anläggning av grön-
gödslingsvallar skall minst 20 procent bestå
av frö av kvävefixerande växter. De frö-
mängder som har åtgått skall uppges på
blanketten för ansökan om stöd eller framgå
av lägenhetens skiftesvisa anteckningar. Den
sammanräknade arealen för de jordbruksskif-
ten som uppges vara gröngödslingsareal kan
vara högst 50 procent av den sammanräkna-
de arealen för de stödberättigande skiftena.
Samma areal kan inte uppges som gröngöds-
lingsareal två år i följd, frånsett de fall där
arealen i fråga under det första året uppges
som träda enligt förordningen om jordbruks-
grödor. I detta fall skall den kvävefixerande
växten vara en trädesväxt som är förenlig
med förordnigen om jordbruksgrödor.

När mer än tre meter breda skyddsremsor
eller dikesrenar har anlagts på lägenheten
och ett separat jordbruksskifte har bildats av
dem kan miljöstöd betalas för dem, om de
har skötts på det sätt som avses i del C i bi-
laga 1.

Av odlingstekniska skäl kan på vändtegen
finnas ett högst tre meter brett område som
inte har besåtts och som räknas in i odlings-
arealen. Om det på vändtegen finns både en
skyddsremsa eller dikesren och ett område
som är obesått av odlingstekniska skäl, får
dessas sammanlagda bredd inte överstiga tre
meter. Om området på vändtegen är bredare
än tre meter, skall det avskiljas till ett sepa-
rat jordbruksskifte. På ett område på vändte-
gen som avskiljs till ett separat jordbruks-
skifte kan exempelvis vall odlas, varvid mil-
jöstöd kan beviljas. Bärgning av skörd förut-
sätts inte i fråga om vall som odlas på ett
sådant vändtegsområde som lämnats av od-
lingstekniska skäl och avses här. Växtbe-
ståndet skall emellertid slås eller skötas på
något annat sätt för att miljöstöd skall kunna
betalas för det.

33 §

Trädgårdsväxter i grupperna 1 och 2

Till trädgårdsväxter i grupp 1 hänförs de
jordbruksskiften där prydnadsväxter, grön-
saker, frökryddor, krydd- och medicinalväx-
ter odlas. Med prydnadsväxter avses här ett-
och fleråriga prydnadsväxter som odlas på
friland för att användas som snittblommor
eller eterneller. Till grönsakerna hänförs
också bland annat dill, persilja och pepparrot
samt fleråriga grönsaker såsom jordärts-
kocka, rabarber och sparris. Till frökryddor
hänförs bland annat koriander, kummin och
senapsväxter. Till krydd- eller medicinalväx-
terna kan hänföras bland annat basilika, slåt-
tergubbe, nattljus, isop, kamomill, backtim-
jam, ringblomma, gullgentiana, sommarkyn-
del, kattmynta, äktamalört, gullris, libbstic-
ka, maralrot, stor rödmalva, dansk körvel,
mejram, mynta, äkta mannablod, mannablod,
kungsmynta, brunört, nässla, inte dock fiber
nässla, rudbeckia, gurkört, dragon, kämpar,
mattram, vallört, fingerborgsblomma, läke-
vänderot, kryddsalvia, spansk körvel, röllika,
citronmeliss, kardborre, kryddtimjam, turkisk
drakblomma, läkekungsljus, vallmo, oljevall-
mo, grekisk fingerborgsblomma, kvanne,
anisört och medicinalvide. I fråga om medi-
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cinalvide förutsätts avtal med en läkemedels-
fabrik.

Till trädgårdsväxter i grupp 2 hänförs de
jordbruksskiften där bär- och fruktväxter
och plantskoleväxter odlas. Till bär- och
fruktväxterna hänförs bland annat äppel,
plommon, krikon, körsbär, päron, söta rönn-
bär, jordgubbe, svarta vinbär, röda vinbär,
vita vinbär, gröna vinbär, krusbär, hallon,
åkerbärshallon, björnbär, åkerbär och allå-
kerbär, havtorn, amerikanskt blåbär, bäraro-
nia, ros för produktion av nypon, rosenkvit-
ten, häggmispel och lingon. Med plantskole-
växter avses plantproduktion av fleråriga
prydnadsväxter, det vill säga perenner, bus-
kar och träd, samt plantproduktion av bär-
och fruktväxter, till vilken hänförs också
produktion av gatu- eller parkträdodlingar.
Plantskoleproduktionsarealen omfattar också
produktion av sticklingar och krukplantor
under täckmaterial på jordbruksskiften, t.ex.
i plasthus av lätt konstruktion. Miljöstöd
betalas inte för produktion av plantmaterial
av skogsträd eller odling av julträd.

34 §

Godkännande av utbildningar som hänför
sig till miljöstödsvillkor

Utbildning för jordbrukare kan arrangeras
av enskilda, företag, föreningar, sammanslut-
ningar, läroanstalter, rådgivningsorganisa-
tioner eller motsvarande. Den som arrange-
rar utbildning för jordbrukare skall till ar-
betskrafts- och näringscentralens landsbygd-
savdelning minst 30 arbetsdagar före utbild-
ningsdagen lämna in programmet för dagen
jämte tidsschema och uppgift om utbildarna.
Arbetskrafts- och näringscentralens lands-
bygdsavdelningen skall underrättas om utbil-
darnas utbildning och förtrogenhet med mil-
jöstödssystemet. För utbildningsdagen skall
namnges en huvudansvarig utbildare som
skall vara förtrogen med systemet för jord-
brukets miljöstöd. De andra utbildarna kan
vara sakkunniga inom ett visst ämnes-
område. Alla utbildare skall ha utbildning på
minst institutnivå eller yrkeshögskolenivå
inom naturbruk eller miljöbranschen eller
någon annan utbildning som arbetskrafts-
och näringscentralens landsbygdsavdelning
godkänner som tillräcklig med hänsyn till
det ämne som skall behandlas. Sådan utbild-
ning för jordbrukare som hör till tilläggsåt-
gärden mångfaldsobjekt på gårdsbruksenhe-

ten kan emellertid arrangeras bara av någon
som har deltagit i sådan utbildarutbildning
som jord- och skogsbruksministeriet har
godkänt och sprutförarutbildning kan ges
endast av utbildare som bemyndigats av
kontrollcentralen för växtproduktion.

En myndighet som beslutar om beviljande
av sådant stöd som avses här eller deltar i
utbetalningen av stödet i fråga kan inte i
egenskap av myndighet arrangera sådan ut-
bildning som avses i denna förordning eller
utgöra huvudutbildare under den.

Arbetskrafts- och näringscentralens lands-
bygdsavdelning skall senast tio arbetsdagar
före utbildningstidpunkten underrätta utbild-
ningsarrangören om huruvida den godkänner
utbildningsdagen som sådan utbildning för
jordbrukare som är förenlig med miljöstöds-
systemet. Utbildningen skall godkännas, om
den kan konstateras uppfylla de villkor för
utbildning som anges i denna förordning.
Vid behov, om de ovan nämnda villkoren
inte uppfylls, kan arbetskrafts- och närings-
centralens landsbygdsavdelning för utbild-
ningsprogrammets eller utbildarnas del före-
slå ändringar som utgör villkor för godkän-
nande av utbildningsdagen som sådan ut-
bildning som är förenlig med miljöstödssy-
stemet.

Arbetskrafts- och näringscentralens lands-
bygdsavdelning skall inom sitt område över-
vaka utbildningsdagarnas kvalitet samt iakt-
tagandet av det i förväg godkända utbild-
ningsprogrammet.

Utbildningsarrangören skall inom tio ar-
betsdagar efter det att utbildningen har slut-
förts underrätta arbetskrafts- och näringscen-
tralens landsbygdsavdelning om vilka jord-
brukare som har deltagit i utbildningen och
ange deras lägenhetssignum. Detta skriftliga
dokument skall innehålla de berörda jord-
brukarnas namnteckningar, genom vilka
jordbrukarna bekräftar sitt deltagande. Dess-
utom skall till arbetskrafts- och näringscen-
tralens landsbygdsavdelning sändas deltagar-
nas namn och lägenhetssignum i elektronisk
form.

Utbildningsarrangören skall ge jordbruka-
ren ett intyg över deltagandet i utbildningen.
Av intyget skall framgå datum för utbild-
ningsdagen, utbildningsdagens innehåll samt
uppgift om att det har varit fråga om sådan
utbildning som utgör ett villkor för miljös-
töd och som arbetskrafts- och näringscentra-
lens landsbygdsavdelning har godkänt.

1699Nr 646
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35 §

Övervakning och påföljder

Jordbrukaren skall årligen i samband med
ansökan om arealstöd lämna in till lands-
bygdsnäringsmyndigheten i kommunen i
fråga de uppgifter och utredningar som för-
utsätts i EG-lagstiftningen och separat
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet.

Arbetskrafts- och näringscentralens lands-
bygdsavdelning har rätt att utan förhands-
meddelande utföra inspektioner i anslutning
till beviljandet och betalningen av stöd.
Stödtagaren är skyldig att utan ersättning
framlägga alla räkenskapshandlingar och allt
annat material som behövs samt att bistå vid
inspektionen även i övrigt.

Om det utgående från övervakningen kon-
stateras att jordbrukaren inte har iakttagit
förbindelsevillkoren eller att fel förekommer
i de arealer som har uppgetts i ansökan, kan
stödet till jordbrukaren minskas på det sätt
som bestäms särskilt i jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning gällande övervak-
ning.

Stödet kan återkrävas helt eller delvis hos
stödtagaren, om jordbrukaren har lämnat
oriktiga eller vilseledande uppgifter, om stöd
har betalts utan grund eller till ett för stort
belopp, om jordbrukaren inte iakttar förbin-
delsevillkoren, om jordbrukaren frånträder
en förbindelse som han har ingått eller om
ägande- eller besittningsrätten till lägenheten
övergår och övertagaren inte inom tio ar-
betsdagar ingår någon förbindelse att iaktta
villkoren för bas- och tilläggsåtgärder. För
tiden mellan betalningen av miljöstöd och
återbetalningen av det belopp som har be-
talats utan grund uppbärs ränta.

36 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 juli
2000.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Överinspektör Tarja Taipale
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Nr 646 1707

Bilaga 2
Del A
Preciserad gödsling
Högsta tillåtna kvävegödslingsnivåer för spannmål och oljeväxter då den
uppnådda skördenivånför spannmål är 4000 kg/ha och oljeväxter 2000 kg/ha.

 Kvävegödsling högst kg/ha
Södra Finland Mellersta Finland Norra Finland

Spannmål och oljeväxter Odlingszon 1 och 2 Odlingszon 3 och 4 bördigaste delar Odlingszon 4 och 5
Ler och

mjäljordar
Grova

mineral-
jordar

Organogena
jordar

Ler och
mjäljordar

Grova
mineral-
jordar

Organogena
jordar

Ler och
mjäljordar

Grova
mineral-
jordar

Organogena
jordar

KORN
Maud,Tofta,Video,Mentor,Barke,
Scarlett,Inari,Prisma,Kymppi,Mette 110 100 60 100 90
Tyra,Saana,Viivi,Kustaa,Kinnan,
Filippa,Ida 110 100 60 100 90
Rolfi,Arve,Artturi 100 80 50 90 80 60 90 80 70
Thule,Jyvä,Erkki,Pohto 100 80 50 90 80 60
Botnia,Hjan Pokko 90 70 40 80 70 60
Loviisa,Arra 90 70 40 80 70 60 80 70 60
MALTKORN
Ölmalt
Inari,Prisma 90 80 60
Saana,Scarlett,Kustaa,Kymppi 90 80 60 90 80
Enzymmalt
Hjan Pokko 90 80 40 90 70
Kilta 90 70 40 80 70
HAVRE
Salo,Katri,Belinda,Virma,
Kolbu,Roope 110 90 60 110 90 70
Freja,Suomi,Lisbeth,Puhti,Yty 100 90 50 100 90 70
Aslak,Aarre,Sisko,Veli,Leila 100 90 50 100 90 70 80 80 70
VÅRVETE
Bastian,Tjalve,Vinjett,Dragon,
Mahti 120 110 70
Luja,Manu,Heta,Satu 120 110 70 110 100
Reno,Runar 110 90 50 90 80
Kadett 110 90 50
VÅRRYBS

Kulta,Tuli,Harmoni,Valo 120 100 70 110 100 70

VÅRRAPS

Sponsor,Ebony,Kunto,Hyola 38 130 110

ÄRT OCH BONDBÖNA

Karita 50 50 50

Övriga sorter utan stödväxt 30-40 30-40 30-40 30-40

Övriga sorter med stödväxt 40-60 40-60 40-60 40-60

RÅG PÅ HÖSTEN 30 30 20 30 30 20 30 30

Långtidsverkande gödsel** 40 40 30 40 40 30 40 40

RÅG PÅ VÅREN

Mader,Espritt 120 100 40

Amilo 110 90 40 100 80

Akusti,Kartano,Riihi 110 90 40 80 70 40

Ponsi 100 80 40

Anna 100 80 40 80 60

Hjan Jussi,Voima 100 80 40 80 60 40 50 50

Sampo 80 60 30 60 50 30 40 40

Ensi 60 50 30 40 40



Nr 6461708

Spannmål och oljeväxter

Södra Finland
Odlingszon 1 och 2

Mellersta Finland
Odlingszon 3 och 4 bördigaste delar

Norra Finland
Odlingszon 4 och 5

Ler och
mjäljordar

Grova
mineral-
jordar

Organogena
jordar

Ler och
mjäljordar

Grova
mineral-
jordar

Organogena
jordar

Ler och
mjäljordar

Grova
mineral-
jordar

Organogena
jordar

HÖSTVETE PÅ HÖSTEN 30 30

Långtidsverkande gödsel** 40 40

HÖSTVETE PÅ VÅREN
Tarso,Gunbo,Tryggve,Urho,Folke,
Kosack,Ramiro 130 110
Hjan Ilves,Pitko,Aura,Otso 120 100

RÅGVETE PÅ HÖSTEN 30 30 20 30 30

Långtidsverkande gödsel** 40 40 30 40 40

RÅGVETE PÅ VÅREN

Pinokio, Prego,Ulrika,Moreno 130 110 40 120 100

**Med långtidsverkande gödsling menas gödselmedel där kvävet behandlats så att det frigörs långsamt.
Vid användning av långtidsverkande gödsling på hösten skall kväve minskas med 10 kg/ha på våren.

Om halmen från förfrukten plöjts ner är den tillåtna kvävemängden 10 kg högre än vad som angetts i tabellen.



Nr 646 1709

Del B
Preciserad gödsling
Högsta tillåtna kvävegödslingsnivåer på vall och motsvarande

Kvävegödsling högst kg/ha          
Södra och Mellersta Finland Norra FinlandGröda Spridningstid

Ler
och

mjäljor
dar

Grova
mineraljordar

Organogena
jordar

Ler och
mjäljordar

Grova
mineraljordar

Organogena
jordar

Slåttervall
Hövallar på våren 100 100 100 100 100 100

på återväxten 80 80 80 80 80 80
Klöverhaltiga vallar på våren 80 80 80 80 80 80

på återväxten 50 50 50 50 50 50
Klöverdominerade vallar på våren 60 60 60 60 60 60

på återväxten 40 40 40 40 40 40
Ensilage och grönfoderväxter
Fleråriga valler på våren 100 100 100 100 100 100

på 2:a skörden 100 100 100 100 100 100
på 3:e skörden 50 50 40 50 50 40

Fleråriga klöverhaltiga vallar på våren 80 80 80 80 80 80
på 2:a skörden 50 50 50 50 50 50

Fleråriga klöverdominerade vallar på våren 60 60 60 60 60 60
på 2:a skörden 40 40 40 40 40 40

Ettårigt rajgräs på våren 100 100 90 90 90 90
på 2:a skörden 100 100 90 90 90 90
på våren 50 50 50 50 50 50

Grönfoderspannmål på våren 100 100 100 100 100 100
Grönfoderspannmål + rajgräs på våren 100 100 90 90 90 90
eller annan vallväxt på 2:a skörden 100 100 90 80 80 80

på 3:e skörden 50 50 50 40 40 40
Grönfoderspannmål + raps på våren 120 120 120 100 100 100
Grönfoderspannmål + vicker på våren 60 60 50 60 60 50
Helsäd: korn på våren 120 100 90 100 90 80
Helsäd: vårvete Kevätlevitys 130 110 100 110 100
Helsäd: höstvete, rågvete på hösten 30 30

på våren 130 110
Bete
Fleråriga vallar, 3 spridningar på våren 90 90 80 80 80 80

på 2:a skörden 80 80 70 70 70 70
på 3:e skörden 50 50 40 40 40 40

Fleråriga vallar, 4 spridningar på våren 80 80
på 2:a skörden 70 70
på 3:e skörden 40 40
på 4:e skörden 30 30

Vallanläggning
Skyddssäd, till mognad på våren Från den sortvisa kvävemängden i del A avdras minst 10 kg/ha
Skyddssäd, till helsäd på våren Från kvävemängden för helsäd i denna tabell avdras minst 10 kg/ha
Grönfoder på våren 100 100 80 80 80 80
Som skyddssäd, ettårigt rajgräss på våren 100 100 80 80 80 80

på 2:a skörden 100 100 80 80 80 80
på 3:e skörden 50 50 50 40 40 40

Utan skyddväxt på våren 80 80 70 80 80 70
på 2:a skörden 30 30 30 30 30 30

Vallanläggning på sommaren vid anläggning 60 60 50 60 60 50
Vallanläggning på hösten vid anläggning (före 1.9) 30 30 30 30 30 30
Tilläggsgödsling på vallbrodden På brodden sommartid
(tas med i N-givan för skyddssäd) eller i början av augusti 30 30 30
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Södra och Mellersta Finland Norra Finland
Gröda Spridningstid Ler och

mjäljordar
Grova

mineraljordar
Organogena

jordar
Ler och

mjäljordar
Grova

mineraljordar
Organogena

jordar

Utsädesodling
Timotej på våren 100 90 60 90 80 40
Ängsvingel på våren 120 110
Hundäxing på våren 100 90
Westerwoldiskt rajgräs på våren 100 100

Med klöverhaltiga vallar menas vallar som innehåller klöver

Med klöverdominerade vallar menas vallar med där andelen klöver i beståndet är över 50%

Fördelningen mellan spridningarna är riktgivande, den totala mäångden får inte överskridas

Del C
Preciserad gödsling
Högsta tillåtna fofsforgivor
        
Fosforgödsling högst kg/ha/år
GRÖDA BÖRDIGHETSKLASS

Dålig Rätt dålig Försvarlig Tillfredsställande God Hög Betänkligt
hög

Råg, vete, oljeväxter, baljväxter 40 30 25 15 10 - -
Korn, vallfröodling 43 33 28 18 13 - -
Havre 35 25 20 10 5 - -
Korn/havre blandsäd 39 29 24 14 9 - -
Helsädsensilage 50 40 30 20 15 - -
Skydssäd för vall* 65 55 45 35 25 - -
Vall anlagt på sommaren eller hösten, 55 45 35 25 15 - -
vall anlagd på våren utan skyddssäd
Vall på våren (skörd bärgas) 20 15 10 5 - - -
innan sommaranläggning
Ettåriga fodervallar 50 40 30 20 15 - -
Flerårig vall**
- bete 40 30 20 10 - - -
- övriga fodervallar*** 50 40 30 20 10 - -
Potatis 75 75 75 55 35 20 -
Sockerbeta
- blasten nerplöjt i åkern 70 70 70 50 30 10 -
- blasten bärgad 80 80 80 60 40 20 -
* med skyddssäd menas här spannmål eller annan växt som används som skyddsgröda för vall och som bärgas vid mognad,
som grönfoder eller son helsäd       
** det rekommenderas att hela fosforgivan ges vid första spridningen
*** ensilage- och grönfodervallar, hö och återväxt (slåtter 2-3 gånger per år)

Basen för gödslingsnivån i tabellen är skördenivån 4000 kg/ha för spannmål och oljeväxter och baljväxter 2000 kg/ha       
Om skörden är 25% lägre (spannmål 3000 kg/ha, olje- och baljväxter 1 500 kg/ha), bör man minska tabellvärdena med 3 kg/ha.       
Om skörden är 25% högre (spannmål 5000 kg/ha, olje- och baljväxter 2 500 kg/ha), kan man öka tabellvärdena med 3 kg/ha.       
Om skörden är 50% högre (spannmål 6000 kg/ha, olje- och baljväxter 3 000 kg/ha), kan man öka tabellvärdena med 6 kg/ha.       
För potatis, sockerbeta och gödsling av vallar gör man inte justeringar på basen av skördenivå       
Man kan inte göra justeringar på basen av skördenivån om det inte i tabellen finns ett värde för fosforn.       
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Del D
Justering av kvävegivan för preciserad gödsling på basen av skörden

Om den uppnådda skördenivån för spannmålens del avviker från 4000 kg/ha och för olje- eller baljväxter
från nivån  2000 kg/ha skall gödslingen (kg N/ha) justeras som följer (om skördenivån är lägre skallgödslingen minskas, om den
från nivån  2000 kg/haär högre kan gödslingen ökas):

Skördenivå, kg/ha 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
Spannmål -20 -10 0 10 20 30 40
Olje- eller baljväxter -20 0 20 40

Mängden kväve får inte överskrida den maximinmängt som avses i statsrådets beslut (209/1998, ändr. 907/1999)
utfärdad om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket. 



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 647

om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 4 mom.
och 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar
(329/1999), sådana de lyder i lag 44/2000, samt 2 och 11 § lagen den 8 december 1994 om
verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §

Ansökan om avtal

Ansökan skall göras på jord- och skogs-
bruksministeriets blankett för avtalet i fråga.
De bilagor som ingåendet av avtal förutsät-
ter skall lämnas in till arbetskrafts- och nä-
ringscentralen, nedan TE-centralen, före av-
talsperiodens början. Till ansökningar som
grundar sig på planer skall fogas en sådan
plan som uppfyller de krav som anges i 2 §
samt de tillstånd som behövs enligt den öv-
riga lagstiftningen.

Om avtal har sökts för en del av ett bas-
skifte, skall ett separat basskifte bildas av
avtalsområdet efter det att avtalet har ingåtts,
frånsett avtal enligt 14 § och 26—28 §.

2 §

Planer som skall fogas till ansökan

En plan som fogas till ansökan skall uppta
åtminstone följande uppgifter:

1) en allmän presentation av det planerade
projektet och projektmålen,

2) en karta över planeområdet där de bas-
skiften som ansökan gäller skall märkas ut;
om de basskiften som avtalet önskas gälla är
befintliga basskiften används digitaliserade
basskifteskartor som karta över planeområ-

det; när det är fråga om avtal enligt
21—23 § skall planen uppta en lägeskarta,
en planekarta och en planbeskrivning; som
lägeskarta kan användas exempelvis en ko-
pia av en grundkarta där objektets exakta
läge skall märkas ut,

3) specificerade anläggnings- och skötsel-
åtgärder och andra åtgärder samt en tidta-
bell för vidtagandet av dem årligen,

4) en kalkyl över kostnaderna för åtgärder-
na och den ekonomiska nytta som eventuellt
fås genom användningen av området samt
en uppskattning av inkomstbortfallet, samt

5) en uppskattning av projektets inverkan
på miljön eller landskapet.

De handlingar som avses i 1 mom. skall
märkas med lägenhetssignumet för
sökandens lägenhet.

3 §

Godtagbara kostnader och inkomstbortfall

Eftersom foder eller skörd på ett avtalsom-
råde som grundar sig på en plan kan bärgas
och användas skall den ekonomiska nytta
som fås genom användning av området an-
ges i kalkylen. Denna nytta skall beaktas i
beloppet av det specialstöd som betalas på
basis av svtalet.

Som jämförelsegrund vid beräkningen av
inkomstbortfall tillämpas sådan användning
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av föremålet för åtgärden som sker enligt
normal god jordbrukarsed.

Skäliga planeringskostnader och kostnader
för förande av skötseldagbok kan ingå i to-
talkostnaderna för projektet.

4 §

Tilläggsutredningar som behövs

TE-centralen skall höra sökanden när ett
avtal som grundar sig på en plan söks och
ändring av planevillkoren skulle komma att
utgöra ett villkor för ingående av avtalet.
TE-centralen skall också inhämta de tilläggs-
utredningar som eventuellt behövs för fat-
tande av beslut om avtalet.

Om åtgärder som anges i en plan som fo-
gats till en jordbrukares ansökan ändras, el-
ler om den kostnadsnivå för åtgärderna som
anges i en ansökan om avtal avviker från
vad som skulle kunna godkännas, skall jord-
brukaren höras innan avtal ingås.

5 §

Utlåtanden om ansökan

En kopia av ett utlåtande som den regiona-
la miljöcentralen har avgett skall fogas till
ett beslut som TE-centralen fattar med an-
ledning av en ansökan om specialstöd och
som sänds till jordbrukaren.

6 §

Avtalsperiodens ingång

Avtalet träder i kraft när avtalsperioden
börjar. Avtalet har ingåtts när TE-centralen
har godkänt ansökan genom ett separat be-
slut. Ansökan och det separata beslut som
TE-centralen fattar utgör ett godkänt avtal.

7 §

Förande av skötseldagbok

När det är fråga om avtal enligt 12—13 §
och 21—23 § skall skötseldagbok föras över
de åtgärder som vidtas på avtalsområdet. I
skötseldagboken skall antecknas allra minst
skiftets namn, signum och areal samt de år-
liga åtgärderna, tidpunkten för vidtagande av
dem och deras inverkan på miljön.

8 §

Förändringar i förhållandena

Förändringar i förhållandena avser exem-
pelvis att hela lägenheten eller den del som
avtalet om specialstöd gäller säljs eller ar-
renderas ut till en annan jordbrukare eller, i
fråga om ett avtal om uppfödning av lantra-
ser, att djurantalet minskar.

Om jordbrukaren har ett avtal om effekti-
verad stallgödselanvändning och någon som
överlåter stallgödsel byts eller antalet över-
låtare ökar eller minskar under avtalsperioden,
skall jordbrukaren underrätta TE-centra-
lens landsbygdsavdelning om detta i sam-
band med den årliga anmälan. I detta sam-
manhang skall kopior av de nya avtalen om
överlåtelse av stallgödsel lämnas in till TE-
centralens landsbygdsavdelning.

Om jordbrukaren har ett avtal om uppföd-
ning av lantraser, skall ett ersättande djur
som uppges i anmälan om förändringar upp-
fylla kraven på avtalsdjur.

9 §

Ansökan om årlig utbetalning av specialstöd
och betalning av specialstöd

Utbetalning av specialstöd skall sökas årli-
gen räknat från det år som följer efter det år
då avtalet om specialstöd har ingåtts. An-
sökan skall göras i den årliga ansökan som
gäller arealstöd. Om jordbrukaren inte ansö-
ker om sådana stöd som avses i ansökan om
arealstöd, skall utbetalning sökas separat
genom en skriftlig ansökan som lämnas in
till TE-centralens landsbygdsavdelning. Jord-
brukaren skall lämna in en sådan separat
ansökan som avses här till TE-centralen se-
nast den sista dagen för inlämnande av den
årliga ansökan om arealstöd.

Om jordbrukaren har ett avtal om ekolo-
gisk produktion, kan specialstöd betalas årli-
gen efter det att den årliga produktionskon-
troll enligt jord- och skogsbruksministeriets
förordning om anordnande av övervakningen
av ekologiskt producerade jordbruksproduk-
ter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000)
har utförts på gårdsbruksenheten.

Om jordbrukaren har ett avtal om effekti-
verad stallgödselanvändning, skall han ge-
nom en ansökan om utbetalning som görs
senast den 15 september årligen uppge av-
talsskiftesvis hur mycket stallgödsel av olika
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slag som har spritts på vart och ett jord-
bruksskifte under den vegetationsperiod som
går mot sitt slut. Om stallgödsel sprids en-
dast på en del av ett basskifte som avtalet
omfattar och utbetalning av specialstöd söks
för arealen i fråga, skall ett separat jord-
bruksskifte bildas av basskiftesdelen för att
specialstödet kan betalas.

Specialstöd kan betalas under det första
avtalsåret för ett sådant åkerskifte där stall-
gödsel har spritts tidigast den 1 juni. Om
lägenheten har omfattats av ett avtal om ef-
fektiverad stallgödselanvändning enligt stats-
rådets beslut om miljöstöd för jordbruket
(760/1995) och det avtal som avses i denna
förordning och som börjar den 1 juni ersät-
ter det tidigare avtalet, kan specialstöd beta-
las också för ett åkerskifte där stallgödsel
har spritts under kalenderåret i fråga före
avtalsperiodens början.

Om jordbrukaren har ett avtal om uppföd-
ning av lantraser, skall de födelseidentifika-
tioner som uppges i ansökan om utbetalning
vara desamma som de i avtalet fastställda
födelseidentifikationerna för de djur som
avtalet omfattar. I fråga om ett djur som har
ersatts på det sätt som förutsätts i bestäm-
melserna kan specialstöd emellertid betalas.

Utgående från uppgifterna i ansökan om
arealstöd, uppgifterna i den anmälan som
avses i 3 mom. och, i fråga om lägenheter
som TE-centralens landsbygdsavdelning
övervakar, övervakningsuppgifterna konsta-
teras den årliga areal som berättigar till stöd.
Specialstöd kan betalas årligen tidigast den
31 augusti efter det att eventuella övervak-
ningar har utförts på lägenheten och villko-
ren i specialstödsavtalet i fråga har iaktta-
gits.

Om avtalsperioden börjar den 1 oktober,
betalas specialstödet första gången tidigast i
september följande år.

10 §

Övervakning och inspektioner

TE-centralen har rätt att utan förhandsan-
mälan utföra inspektioner i anslutning till
beviljandet och betalningen av specialstöd.
En mottagare av specialstöd är skyldig att
utan ersättning framlägga alla räkenskaps-
handlingar och allt annat material som be-
hövs samt att bistå vid inspektionen även i
övrigt.

I 44 § lagen om finansering av lands-

bygdsnäringar (329/1999) bestäms om rät-
ten för de regionala miljöcentralerna att låta
utföra inspektioner i fråga om sådana speci-
alstödsavtal som grundar sig på planer.

11 §

Minskning av specialstödet på basis av
övervakning

Om det på basis av övervakningen konsta-
teras att jordbrukaren inte har iakttagit av-
talsvillkoren, att det sätt på vilket ett skifte har
odlats inte uppfyller villkoren för basåt-
gärder eller normal god jordbrukarsed enligt
statsrådets förordning (644/2000) om kompen-
sationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
eller att fel förekommer i de arealer som an-
ges i avtalet, kan det specialstöd som betalas
till jordbrukaren minskas på det sätt som be-
stäms särskilt i jord- och skogsbruksministe-
riets förordning gällande övervakning.

12 §

Avtal om anläggning och skötsel av
skyddszon

När avtal som gäller skyddszoner ingås
ges förtur åt områden för vilka en över-
siktsplan som gäller skyddszoner eller mot-
svarande utredning har gjorts upp. Förtur har
också avrinningsområdena för åar och älvar
som rinner ut i Finska viken, Skärgårdshavet
och Bottenhavet, objekt som hänför sig till
sådana skyddszoner som har genomförts ti-
digare, andra odlingsområden som är särskilt
utsatta för erosion samt tyngdpunktsområden
för vattenvården och viktiga grundvattenom-
råden.

En skyddszon får inte gödslas eller be-
handlas med bekämpningsmedel. Vid av-
lägsnandet av besvärliga ogräs skall meka-
niska metoder tillgripas i första hand, och
punktvis behandling är möjlig bara av allde-
les särskilda skäl. TE-centralen skall under-
rättas om punktvis behandling innan åtgär-
den vidtas. I ett sådant fall skall målet vid
åstadkommandet av ny växtlighet vara att ett
växttäcke uppkommer så snabbt som möj-
ligt. Växtbeståndet skall slås årligen eller så
ofta som anges i planen. Den växtlighet som
slagits skall föras bort från skyddszonen och
den får användas inom jordbruksproduk-
tionen. Djur får gå på bete i skyddszonen
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enligt planen, om inga vattenvårdshinder
föreligger.

I skyddszonen kan det förekomma buskar
eller lövträd i naturliga grupper som växer
på området även annars. Vid anläggningen
och skötseln av en skyddszon skall naturens
mångfald beaktas, och om möjligt skall så-
dana åtgärder gynnas som är gynnsamma för
vilda växter, djur och andra organismer.

Ett strandområde som avtalet omfattar kan
vara högst ca 20 meter brett, om det inte
finns särskilda skäl att godkänna ett bredare
område. Skötselåtgärderna kan vara exem-
pelvis slåtter eller gallring eller röjning av
trädbestånd eller buskage.

En sådan skyddsremsa som utgör ett vill-
kor för en basåtgärd i samband med miljös-
tödet för jordbruk behövs inte, om en
skyddszon som avses här finns vid en bäck
eller något annat vattendrag.

13 §

Avtal om anläggning och skötsel av
våtmark och sedimenteringsbassäng

När avtal om anläggning och skötsel av
våtmark och sedimenteringsbassäng ingås
ges förtur åt avrinningsområdena för åar och
älvar som rinner ut i Finska viken, Skär-
gårdshavet och Bottenhavet och avrinnings-
områdena för sådana sjöar där det genom
åtgärderna är möjligt att avsevärt minska
belastningen på vattendragen, öka naturens
mångfald i jordbruksområdena samt främja
vilt- och fiskerihushållningen.

Våtmarker skall anläggas så att i dem in-
går också en del där fasta partiklar i avrin-
ningsvatten sedimenteras, och i sedimente-
ringsbassänger skall det på motsvarande sätt
finnas växtlighet som tar till vara näringsäm-
nen i avrinningsvatten. En våtmark och en
sedimenteringsbassäng skall anläggas på den
plats som är effektivast i hydrologiskt hän-
seende och med avseende på vattenvården.

Avtal kan ingås endast på sådana områden
där jordbruksområdena belastar vattendraget
i fråga betydligt, det vill säga åkrar utgör en
avsevärd del av avrinningsområdet för vat-
tendraget eller diket i fråga. Sedimenterings-
bassänger kan anläggas endast i avrinnings-
områdena för sådana vattendrag där jordar-
ten på åkrarna är mjäla eller en jordart som
är grövre än mjäla och där man genom
uppehållstiden i bassängen kan säkerställa
att jordpartiklarna sedimenteras.

Till en våtmark eller sedimenteringsbas-
säng hör alltid också tillräckliga skyddsrem-
sor eller skyddszoner. Växtlighet som bärgas
i samband med skötselåtgärder kan använ-
das, eller så kan skötselåtgärder vidtas ge-
nom betesgång, om inga vattenvårdshinder
föreligger och åtgärden ingår i en plan.

I ett avtal om skötsel av våtmark eller se-
dimenteringsbassäng kan åtgärderna vara
exempelvis avlägsnande av fasta partiklar
och växtlighet eller slåtter av kantområdena.

14 §

Avtal om reglerbar dränering, reglerbar
underbevattning och återanvändning av

avrinningsvatten

Reglerbar dränering skall genomföras i
form av täckdikning vars dräneringskapacitet
kan regleras. Reglermekanismen skall i all-
mänhet finnas i en reglerbrunn vid uppsam-
lingsdiket. Reglerbar underbevattning skall
genomföras i form av ett kombinerat bevatt-
nings- och dräneringssystem där öppna di-
ken och täckdiken utnyttjas. Till det område
där metoden tillämpas fås bevattningsvatten
från naturliga vatten genom pumpning eller
med hjälp av tyngdkraften. Bevattningsvatt-
net skall dämmas upp i dikessystemet med
hjälp av reglerdammar eller reglerbrunnar,
och det leds in på åkrarna efter behov. Med
återanvändning av avrinningsvatten avses
här lagring av det avrinningsvatten som
kommer från åkerområdet under våren och
vid häftiga regn i en fristående bassäng, där-
ifrån vattnet leds tillbaka till åkern som be-
vattningsvatten vid torka. Avrinningsvattnet
kan ledas till åkerområdet med hjälp av reg-
lerbar dränering eller reglerbar underbevatt-
ning.

Reglerbar dränering kan tillämpas på sand-
och mohaltiga åkerjordar samt på grynleror
där lutningen är högst 2 procent. Vid regler-
bar underbevattning och återanvändning av
avrinningsvatten skall jordarten vara fin eller
grov mo, sand, grov sand eller grynlera, och
lutningen skall vara under 1 procent.

På ett åkerskifte kan endast en av de åt-
gärder som avses här vidtas och stödjas. Ett
här avsett avtal kan inte ingås ifall ett spe-
cialstödsavtal om kontrollerad dränering en-
ligt statsrådets beslut om miljöstöd för jord-
bruket har omfattat skiftet.
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Avtal om ekologisk produktion

15 §

Förutsättningar som gäller jordbrukaren

Jordbrukaren skall ha tillräcklig yrkes-
skicklighet i fråga om ekologisk produktion.
Han skall vara insatt i grunderna för ekolo-
gisk jordbruksproduktion och redo att kom-
plettera sin kännedom om och sina färdig-
heter i odlingsmetoden. Jordbrukaren skall
personligen genomgå en minst fem dagar
lång grundkurs i ekologisk odling eller an-
nars ha motsvarande kunskaper om bedri-
vande av ekologisk jordbruksproduktion.
Ifall det är fråga om gårdsbruk som bedrivs
i form av en sammanslutning, skall den som
svarar för gårdsbruksenhetens skötsel upp-
fylla utbildningskravet i fråga.

Ingåendet av avtal om ekologisk produk-
tion förutsätter att jordbrukaren före av-
talsperiodens början lämnar in en skriftlig
utredning om sin utbildning eller yrkesskick-
lighet i ekologisk jordbruksproduktion. Om
jordbrukaren har ett gällande avtal om eko-
logisk produktion eller omläggning till eko-
logisk produktion enligt statsrådets beslut
om miljöstöd för jordbruket, förutsätts inget
intyg.

Avtal om ekologisk produktion kan ingås,
förutsatt att jordbrukaren ansluter sig till det
kontrollsystem för ekologisk växtproduktion
som avses i jord- och skogsbruksministeriets
förordning om anordnande av övervakningen
av ekologiskt producerade jordbruksproduk-
ter, livsmedel och alkoholprodukter eller
fortfarande omfattas av kontrollsystemet.
När jordbrukaren har lämnat in ansökan om
det avtal som avses här till TE-centralen
skall han samtidigt, på en blankett som
kontrollcentralen för växtproduktion, nedan
KTTK, har fastställt lämna in till TE-centra-
len en separat ansökan om anslutning till det
ovan nämnda kontrollsystemet, om han inte
redan omfattas av systemet.

16 §

Förutsättningar som gäller brukningsenheten

Avtal om ekologisk produktion kan ingås
för huvuddelen av gårdsbruksenhetens åkera-
real, när de åkerområden som lämnas utan-
för avtalet är små och det på grund av deras
beskaffenhet eller läge inte är ändamålsen-

ligt att bedriva ekologisk produktion på
dem. Som sådana åkerområden kan betraktas
bland annat uppodlade kärr som ligger långt
borta från driftscentrumet eller åkrar som
annars lämpar sig illa för ekologisk odling,
exempelvis mångfaldsobjekt på gårdsbruks-
enheten som utgör en tilläggsåtgärd i sam-
band med miljöstödet.

Omläggningen till ekologisk produktion
skall normalt ske så, att varje basskifte läggs
om i sin helhet på en enda gång. Mångåriga
odlingsarealer för trädgårdsväxter och area-
ler som omfattas av avtal om produktion av frö
av fleråriga vallväxter kan läggas om ett
jordbruksskifte i sänder under de två första
avtalsåren. Betesskiften på lägenheter med
nötkreatur, hästar, får eller getter kan läggas
om ett jordbruksskifte i sänder under de tre
första avtalsåren. I dessa fall skall jordbruka-
ren på den kartbilaga som fogas till ansökan
märka ut dessa områden som läggs om ett
jordbruksskifte i sänder och ange arealerna
för dem.

Vid växthusodling skall de produktions-
regler för ekologisk växtproduktion som
fastställs i rådets förordning (EEG) nr
2092/91 om ekologisk produktion av jord-
bruksprodukter och uppgifter därom på jord-
bruksprodukter och livsmedel iakttas. Speci-
alstöd betalas emellertid inte för växthusare-
al.

17 §

Odlingsförutsättningar

Till en ansökan genom vilken avtal om
ekologisk produktion söks skall fogas en
kartbilaga som upptar gårdsbruksenhetens
odlade åkerområden och en skriftlig växt-
följdsplan, där det skall fastställas vilka
växtarter eller grupper av arter som årligen
kommer att odlas på vart och ett skifte. Som
kartbilaga kan kopior av digitaliserade bas-
skifteskartor användas, och om sådana inte
är tillgängliga kan skiftena anges på ortokar-
tor i skala 1:5 000 eller grundkartor i skala
1:10 000. Gårdsbruksenhetens växtföljd skall
vara ändamålsenlig med avseende på den
ekologiska produktionen. Växtföljdsplanen
kan ändras under avtalsperioden, förutsatt att
produktionsreglerna i rådets förordning
(EEG) nr 2092/91 följs. Växtföljdsplanen
och ändringarna i den kan göras antingen av
jordbrukaren själv eller av jordbrukaren och
en konsulent gemensamt. Växtföljdsplanen
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granskas av en kontrollör som TE-centralen
har auktoriserat med stöd av jord- och
skogsbruksministeriets förordning om anord-
nande av övervakningen av ekologiskt pro-
ducerade jordbruksprodukter, livsmedel och
alkoholdrycker.

På en växtodlingslägenhet som genom ett
avtal om ekologisk produktion har förbundit
sig att lägga om åkrarna till ekologisk pro-
duktion skall under det fjärde och femte av-
talsåret odlas spannmål, potatis, socker- eller
foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, grönsaker
inklusive örter, bär eller frukt på samman-
lagt minst 30 procent av den åkerareal där
ekologisk produktion bedrivs. I undantags-
fall kan emellertid godkännas att den årliga
andelen under det fjärde och femte avtalsåret
är i genomsnitt 30 procent, om det kan mo-
tiveras med avseende på de enskilda skifte-
nas arealer och växtföljdsplanen. På en växt-
odlingslägenhet på vars åkrar ekologisk pro-
duktion redan bedrivs skall under varje av-
talsår odlas spannmål, potatis, socker- eller
foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, grönsaker
inklusive örter, bär eller frukt på samman-
lagt i genomsnitt minst 30 procent av den
åkerareal där ekologisk produktion bedrivs.

Vall som odlas på ett avtalsskifte för vil-
ket specialstöd betalas får inte vara äldre än
fyra skördeår, frånsett betes-, blålusern- och
getrutearealer, för vilkas del också äldre val-
lar kan godkännas, om de fortfarande är i
gott skick. Hela avtalsområdet kan bestå av
vall bara på husdjurslägenheter, om skörden
främst används som foder för de egna dju-
ren. I växtföljden för åkerväxter får högst 50
procent bestå av ett enda spannmålsslag,
potatis eller ettåriga specialväxter som hör
till samma växtsläkte, exempelvis rybs och
raps.

Användning av skörden till gödsling av
skiftet, det vill säga så kallad gröngödslings-
vall, godkänns i högst två på varandra fö-
ljande år och bara om gröngödslingen har
antecknats separat i växtföljdsplanen. Då
uppges gröngödslingsvallen första året som
träda enligt stödet för jordbruksgrödor och
andra året som gröngödslingsareal. Minst 20
procent, dock högst 40 procent, av vikten
hos det frö som används till anläggning av
växtbeståndet skall vara frö av sådana kvä-
vefixerande växter som godkänns som trä-
desväxter enligt stödet för jordbruksgrödor.
Sådana skiften kan godkännas i fråga om en
areal som är högst lika stor som arealen för
de andra jordbruksskiften som ingår i växt-

följden. Skörd får inte bärgas på trädesareal
som är förenlig med stödet för jordbruksgrö-
dor.

18 §

Begränsningar som gäller trädning och
gödsling

På en gårdsbruksenhet som har ett avtal
om ekologisk produktion kan svartträda god-
kännas bara om det, i syfte att säkerställa
växttäcket under vintern efter vegetationspe-
rioden i fråga, på arealen efter svartträdning-
en sås höstsäd eller en sådan gröda som ef-
fektivt utnyttjar den lösliga fosforn och kvä-
vet i bearbetningsskiktet, exempelvis ettårigt
rajgräs.

På en gårdsbruksenhet som har ett avtal
om ekologisk produktion och där träaska
används som gödselmedel kan högst 2 500
kg träaska användas per hektar åker under
hela avtalsperioden.

19 §

Avtal om effektiverad stallgödselanvändning

När avtal ingås ges förtur åt objekt som
har omfattats av ett specialstödsavtal om
effektiverad stallgödselanvändning enligt
statsrådets beslut om miljöstöd för jord-
bruket.

På ansökningsblanketten skall uppgifter
om dem som överlåter stallgödsel lämnas.
För varje överlåtare skall namnet, lägenhets-
signumet, adressen samt de gödselslag och
gödselmängder som tas emot anges. Dess-
utom skall transportsträckan för stallgödseln
anges. Till ansökan skall fogas kopior av
alla avtal om överlåtelse av stallgödsel. Av
avtalen skall framgå vem som överlåter
stallgödseln samt de mängder av olika göd-
selslag som överlåts årligen.

När avtalet ingås skall TE-centralens
landsbygdsavdelning beakta att transport-
sträckan mellan den överlåtande lägenheten
och den mottagande lägenheten är skälig och
att den mängd stallgödsel som tas emot årli-
gen är sådan att det är möjligt att använda
den till gödsling av lägenhetens åkrar i en-
lighet med miljöstödsvillkoren. Specialstöd
betalas för åker där minst 10 m3 emottagen
stallgödsel har spritts per hektar. I fråga om
pälsdjursspillning går gränsen vid 5 m3 per
hektar.
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Jordbrukaren skall iaktta föreskrifterna om
lagring och användning av stallgödsel. Den
emottagna stallgödseln skall spridas på åk-
rarna som näring för växterna i enlighet med
miljöstödsvillkoren. Spridningsmängderna
skall införas i de skiftesvisa anteckningarna.
Om stallgödsel tas emot från en gemensam
gödselstad, skall kvävet och fosforn i stall-
gödseln räknas in i näringsmängderna utifrån
en stallgödselanalys.

Den jordbrukare som har ingått avtalet får
inte överlåta stallgödsel som har uppkommit
på den egna lägenheten för användning utan-
för lägenheten, och en jordbrukare som
överlåter stallgödsel kan inte ingå avtal om
effektiverad stallgödselanvändning. Om jord-
brukaren själv levererar stallgödsel till en
gemensam gödselstad, kan han inte ingå av-
tal om mottagning av stallgödsel från göd-
selstaden i fråga. Om jordbrukaren är del-
ägare till exempel i ett aktiebolag, kan han
inte ingå avtal om effektiverad stallgödselan-
vändning i fråga om den stallgödsel som
aktiebolaget överlåter.

Med gårdsbruksenhet avses i samman-
hanget en helhet som består av en eller flera
produktionsenheter och som en enskild jord-
brukare eller flera jordbrukare besitter, till
exempel i egenskap av ägare.

20 §

Avtal om åkerodling på
grundvattenområden

När avtal ingås ges förtur åt objekt som
har omfattats av ett avtal om extensifierad
jordbruksproduktion enligt statsrådets beslut
om miljöstöd för jordbruket, objekt som har
en vattentäkt samt objekt som kan anses ha
ett särskilt behov av att skydda grundvattnet.
Avtal kan inte ingås och ersättning kan inte
betalas för åtgärder för vilka jordbrukaren
har fått ersättning genom beslut av vatten-
domstolen.

I planen skall de årliga odlingsåtgärderna
specificeras, liksom de begränsningar som
jordbrukaren förbinder sig vid genom sin
ansökan och de specificerade kostnader som
de ovan nämnda begränsningarna medför.
Begränsningarna kan gälla åkerbearbetning,
gödsling och användning av stallgödsel, an-
vändning av växtskyddsmedel, trädning och
betesgång. Planen skall innehålla en beskriv-
ning av på vilket sätt åtgärderna främjar

uppnåendet av målen för det avtal som avses
i denna paragraf.

Dessutom skall på en karta som fogas till
ansökan anges var på grundvattenområdet
den åker som avtalet önskas gälla är belä-
gen.

I avtalet skall fastställas de begränsningar
som gäller odlingen och de åtgärder som
skall vidtas och som är beroende av förhål-
landena på grundvattenområdet och det om-
råde som avtalet önskas gälla.

Användningen av näringsämnen och de
andra odlingsåtgärderna på avtalsområdet
skall införas avtalsskiftesvis i de skiftesvisa
anteckningarna.

21 §

Avtal om skötsel av vårdbiotoper

När avtal ingås ges förtur åt sådana vård-
biotoper som har klassificerats som värdeful-
la och sådana som ingår i nätverket Natura
samt objekt som har omfattats av ett special-
stödsavtal om skötsel av naturliga slåtter-
och betesmarker enligt statsrådets beslut om
miljöstöd för jordbruket. Utöver dessa ges
förtur vid ingåendet av avtal också åt restau-
rerbara objekt som finns i närheten av vär-
defulla områden samt åt sådana områden
som är lokalt värdefulla.

Skogsbeten kan omfattas av avtalet när ett
skogsbete som avtalet önskas gälla motsva-
rar någon av följande förutsättningar:

1) i skogen finns gläntor,
2) det finns mera rikligt av gräs som drar

nytta av betesgång än i sådan skogsväxtlig-
het som inte betas,

3) i skogen finns olika trädslag och murk-
na träd och trädbeståndet är av olika ålder,
eller

4) i skogen finns en riklig svampflora.
Skötselåtgärderna kan vara exempelvis

slåtter, hopsamling och bortförsel av slåtte-
ravfall, lövtäkt, betesgång, uppförande och
iståndsättning av stängsel, ordnande med
dricksvatten för betesdjur, transport och
övervakning av betesdjur, röjning eller gall-
ring av träd och buskar, avbränning samt
iståndsättning av konstruktioner som hör
samman med kreatursskötseln. Vårdbiotoper
får inte bearbetas, gödslas, behandlas med
bekämpningsmedel, dikas eller beskogas.

Den växtlighet som slagits skall föras bort,
om inte den godkända planen förutsätter nå-
got annat. Betesgången skall ske så att den
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inte medför skadlig gödning av växtligheten
i området eller erosion. Antalet djur på en
viss betesareal skall vara sådant att djuren i
huvudsak klarar sig på betet utan tillskotts-
foder, eller så skall betesrotationen ordnas så
att när ett område är avbetat flyttas djuren
till ett annat. En vårdbiotop där djur går på
bete skall i regel avskiljas med stängsel från
andra betesområden, och den skall inte an-
vändas som betesmark endast nattetid. När
skötselåtgärderna planeras skall förekomsten
av eventuella hotade arter och tryggandet av
deras överlevnad beaktas.

22 §

Avtal om främjande av naturens mångfald

Avtalsområdet kan bestå av åker eller av
ett annat område i omedelbar närhet av åke-
rområden. Dessutom kan områden som inte
längre används till odling eller kreaturssköt-
sel omfattas av avtalet, om tecken på tidiga-
re betesdrift eller annan användning för jord-
bruksändamål kan ses där. Avtalet kan om-
fatta kantzoner vid skogen i omedelbar när-
het av åker och iståndsättning och skötsel av
dem, men i annat fall kan avtalet inte omfat-
ta skogsområden.

När avtal ingås ges förtur åt sådana natu-
robjekt i jordbruksområden som har klassifi-
cerats som nationellt värdefulla och objekt
som ingår i nätverket Natura samt objekt
som har omfattats av ett specialstödsavtal
om främjande av den biologiska mångfalden
enligt statsrådets beslut om miljöstöd för
jordbruket.

Jordbrukaren skall i enlighet med en sepa-
rat plan restaurera eller sköta eller både res-
taurera och sköta sådana objekt i jord-
bruksmiljön som har bedömts vara viktiga
med avseende på naturens mångfald. Sådana
är bland annat platser där hotade arter före-
kommer, befintliga översvämmade ängar,
små våtmarker och öppna diken, åkerholmar
och olika kantzoner mellan åker och skog
samt sådana vilo- och rastplatser för fåglar
och andra djur som finns på åkerområden.
Projektet kan omfatta också exempelvis ett
fågeltorn och anläggning av stigar dit på
avtalsområdet.

Planen skall i regel vara en naturvårdsplan
som omfattar hela lägenheten eller en avse-
värd del av den och där de värdefulla och
restaurerbara objekt som finns i området
samt sätten att sköta dem utreds.

Avtalsområdet får inte beskogas, gödslas
eller behandlas med bekämpningsmedel. Be-
tesgång tillåts från fall till fall och bör ge-
nomföras så, att den inte medför skadlig
gödning av växtligheten i området eller ero-
sion. De växtarter som används skall vara
vilda växter som är typiska för området.

En kantzon mellan åker och skog får vara
högst 20 meter bred. En åkerholme får vara
högst 0,5 hektar stor.

23 §

Avtal om utvecklande och vård av
landskapet

Avtalsområdet kan vara åker eller ett annat
område i omedelbar närhet av åkerområden.
Dessutom kan områden som inte längre an-
vänds till odling eller kreatursskötsel omfat-
tas av avtalet, om tecken på tidigare betes-
drift eller annan användning för jordbruksän-
damål kan ses där. Avtalet kan omfatta kant-
zoner vid skogen i omedelbar närhet av åker
och iståndsättning och skötsel av dem, men i
annat fall kan avtalet inte omfatta skogsom-
råden.

När avtal ingås ges förtur åt sådana objekt
som ligger i landskapsområden som är na-
tionellt eller regionalt värdefulla samt objekt
som har omfattats av ett specialstödsavtal
om utvecklande och vård av landskapet en-
ligt statsrådets beslut om miljöstöd för jord-
bruket. Förtur vid ingåendet av avtal ges
också åt objekt som ligger nära tätorter, nära
rutter som är viktiga för turismen samt nära
trafikleder.

Till åtgärderna kan höra bland annat gall-
ring eller avlägsnande av träd och buskar i
syfte att göra landskapet öppnare, anlägg-
ning och skötsel av små våtmarker, skötsel
av solitärträd, anläggning och föryngring av
alléer, reparation av skador i landskapet,
skötsel av kantzoner mellan åker och skog,
odling av landskapsväxter, restaurering av
traditionella jordbrukskonstruktioner eller
småskaliga planteringar. Från fall till fall
kan också betesgång ingå i skötselåtgärderna
utöver de andra åtgärder som skall vidtas.
Åtgärderna skall grunda sig på de lokala
naturliga förutsättningarna, och vid genom-
förandet skall uppmärksamhet ägnas åt re-
gionala särdrag, landskapet och kulturtradi-
tioner. När konstruktioner restaureras skall
lokala typlösningar bibehållas. Konstruktio-
nerna skall restaureras så, att ursprungliga
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material och arbetsmetoder används i så stor
utsträckning som möjligt.

24 §

Avtal om uppfödning av lantraser

Avtalsdjuren skall vara numrerade, det vill
säga identifierade. Ett nötkreatur som avtalet
önskas gälla skall ingå i det djuridentifika-
tionsregister som Lantbrukets Datacentral
för. Nötkreaturen skall vara försedda med
officiella öronmärken och en aktuell hand-
ling med överskriften Förteckning över nöt-
kreatur skall framläggas beträffande dem.
Får kan märkas genom öronklipp eller med
öronmärken av metall eller plast.

Avtalsdjuren skall omfattas av åtminstone
ett tillförlitligt kontroll- eller registersystem,
av vilket djurens härstamning framgår. God-
tagbara register är fårkontrollregistret, ko-
kontrollregistret, stamboksregistret och gen-
banksregistret.

Över avtalsdjuren förs bok i enlighet med
det valda kontroll- eller registersystemet,
och av bokföringen skall framgå djurens
kön, födelseidentifikation, födelsetid och
rasbeteckning eller fadern och morfadern
samt dessutom uppgifter om användning av
djuret för fortplantning av rasen. Om djuret
har köpts från på en annan lägenhet, skall
det anges vilken lägenhet djuret har kommit
från. Bland härstamningsuppgifterna anges
djurets födelseidentifikation eller motsvaran-
de identifikation, födelsetiden och rasbeteck-
ningen eller fadern och morfadern, vilka
skall vara av den ras som angetts i ansökan.

I avtalet förbinder sig jordbrukaren att
upprätthålla arvsmassan hos den lantras som
avtalet gäller så, att endast djurmaterial av
lantrasen i fråga används när rasen fortplan-
tas. Stöd betalas för både han- och hondjur.
När sökanden ingår avtalet förbinder han sig
att hålla det antal djur som nämns i avtalet
till avtalsperiodens slut. Antalet avtalsdjur
får inte minska under avtalsperioden. I stäl-
let för djur som utmönstras skall utan dröjs-
mål tas djur av samma lantras som uppfyller
stödvillkoren. Identifieringsuppgifter som
gäller de ersättande djuren skall utan dröjs-
mål sändas till TE-centralen.

Om djurantalet ändå förändras av skäl som
inte beror på jordbrukaren, kan avtalet juste-
ras till denna del. Om ett djur dör, kan det
ersättas med ett annat djur som uppfyller
stödvillkoren. Om det inte är möjligt att er-

sätta ett djur, kan det djurantal som avtalet
gäller minskas.

Vid omräkningen av djur till djurenheter
används följande koefficienter:

— Nötkreatur, minst ett år 1,00 de
— Får, minst ett år 0,15 de

Avtal i fråga om får kan ingås när antalet
får som är minst ett år är minst två och i
fråga om nötkreatur när antalet nötkreatur
som är minst ett år är minst ett. Ett avtal
kan omfatta bara djur av en enda lantras.

Avtalet kan justeras med avseende på djur-
antalet från avtalsårets ingång, det vill säga
räknat från den 1 juni, varvid de djur som
godkänns i avtalet skall vara minst ett år
gamla. Ansökan om ökning av djurantalet
skall göras separat hos TE-centralen före
nämnda datum.

25 §

Tidigare avtal om uppfödning av lantraser

Om jordbrukaren har ett avtal om uppföd-
ning av lantraser enligt statsrådets beslut om
miljöstöd för jordbruket, och jordbrukaren år
2000 har ansökt om ett avtal beträffande
djur av lantras enligt 24 §, vilka djur inte
kan omfattas av det nämnda avtalet, kan den
här avsedda ansökan om ingående av avtal
som jordbrukaren har lämnat in år 2000 an-
ses vara en årlig ansökan om utbetalning
och en ansökan om ökning av djurantalet i
avtalet.

26 §

Avtal om odling av ursprungssorter

Ingåendet av avtal om odling av ur-
sprungssorter förutsätter att det är fråga om
en registrerad lantsort som skiljer sig från
andra sorter till sina yttre egenskaper eller
en registrerad hotad gammal handelssort.
Särskiljbarheten skall konstateras vid en
sortundersökning. Sorten skall först registre-
ras, och jordbrukaren skall ingå avtal om
bibehållande med KTTK. Först därefter är
det möjligt att ingå specialstödsavtal med
jordbrukaren. I avtalet förbinder sig jordbru-
karen att på ett avtalsområde som utgör en
hektar odla den sort som nämns i avtalet på
de i ansökan fastställda basskiftena under
hela avtalsperioden.
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Under vegetationsperioden skall jordbruka-
ren göra skiftesvisa anteckningar i enlighet
med miljöstödssystemet om odlingen av
lantsorten eller den gamla sorten och sända
ett utdrag ur anteckningarna till KTTK efter
vegetationsperiodens slut. Bibehållandeod-
lingen följs dels genom årsanmälan, dels
genom odlingsgranskningar och fältförsöks-
kontroller. Under avtalsperioden företar
KTTK minst en odlingsgranskning på lägen-
heten, i fråga om vallväxter i regel det år då
jordbrukaren ämnar bärga ett nytt parti för
bibehållande. Vid odlingsgranskningen kon-
stateras sortäktheten genom undersökning av
om växtbeståndet motsvarar beskrivningen.
Dessutom kontrolleras om det på odlingen
förekommer främmande sorter i menlig ut-
sträckning eller andra menliga kulturväxter
samt om isoleringsavstånden iakttas. Också
lagersituationen kontrolleras. Jordbrukaren
skall själv senast den 22 maj det år då
granskningen önskas bli utförd begära hos
KTTK:s frökontrollavdelning att en odlings-
granskning utförs.

En gång under avtalsperioden undersöks
bevarandet av stammens äkthet och eventu-
ella förändringar i stammens fenotyp genom
en fältförsökskontroll. Jordbrukaren skall
sända ett officiellt prov av det nya partiet
för bibehållande till KTTK senast den 15
april det fjärde avtalsåret. Om detta inte är
möjligt på odlingar där vallväxter bibehålls
och avsikten är att avtalet skall förlängas,
kan provet också sändas in före den 15 april
det sista avtalsåret.

Utöver det en hektar stora avtalsområdet
får jordbrukaren bedriva produktion av annat
marknadsdugligt utsäde av samma sort på
avtalslägenheten på högst 15 hektar årligen,
men den areal som får odlas för användning
som exempelvis foder och brödsäd begrän-
sas inte. På lägenheten skall lagras minst en
sådan mängd utsäde av avtalssorten som är
minst två gånger så stor som den mängd
som behövs för sådd av arealen för bibehål-
lande, alltså 1 hektar. I fråga om spannmål
är denna dubbla såningsmängd 500 kg.

Spannmålsväxter skall i regel förökas varje
år. I fråga om vallväxter behöver bibehållan-
deodlingen inte anläggas varje år, men ändå
så att det nya partiet för bibehållande bärgas
enligt lägenhetens normala praxis, exempel-
vis det andra eller tredje året efter det att
växtbeståndet anlades. Av vall kan efter an-
läggningsåret bärgas antingen foder- eller

fröskörd för marknadsföring. Åldern hos en
enskild bibehållandeodling av vallväxter kan
vara högst tre år efter anläggningsåret. Bibe-
hållandet skall ske med hjälp av metoder
som jordbrukaren använder i vanliga fall och
som antecknas vid den odlingsgranskning
som företas innan avtalet ingås.

På arealen för bibehållande skall det för-
hindras att sorten sammanblandas eller kor-
sas med andra sorter av samma art. Dess-
utom skall jordbrukaren ägna uppmärksam-
het åt förfrukterna samt, i fråga om korspol-
linerade arter, åt tillräckliga isoleringsav-
stånd.

Beträffande spannmål och gräsväxter skall
två år och beträffande vallbaljväxter tre år
ha förflutit sedan det på skiftet senast har
odlats en annan sort av samma växtart eller
ett sådant parti av samma sort vars äkthet varit
okänd.

På skiftena skall följande isoleringsavstånd
iakttas i förhållande till sådana växtbestånd
med vilka icke önskad korsning är möjlig: i
fråga om råg 300 meter samt i fråga om
vallgräs och vallbaljväxter 200 meter.

Utsädesodlingar av korn, havre och vete
får inte vara belägna så nära en annan od-
ling av samma art att risk för sammanbland-
ning finns, exempelvis i samband med bärg-
ningen.

27 §

Avtal om effektiverad kalkning av åkrar

Ingåendet av avtal förutsätter att jordmå-
nens surhet på ett djup av cirka 0,5 meter är
under pH 4,5 och att jordarten är mo eller
sorterad mineraljord som är finare än mo. På
mulljordar tillämpas jordartskravet på det
jordskikt som finns på cirka en halv meters
djup, på andra jordar tillämpas det på bear-
betningsskiktet.

Vid effektiverad kalkning av åkrar skall
åkrarna kalkas med minst 25 ton per hektar
under fem år. Något skifte på avtalsområdet
skall kalkas varje år. Stöd betalas för den
del som överstiger grundkalkning (10 ton
per hektar). Till kalkningen skall användas
kalkningsämnen som till sin löslighet och
finhetsgrad är tillräckligt effektiva och rena.
Effektiverad kalkning av åkrar skall genom-
föras som områdeshelheter som lämpar sig
för uppföljning.
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28 §

Avtal om kalkfilterdikning

Ingåendet av avtal förutsätter att jordmå-
nens surhet på ett djup av cirka 0,5 meter är
under pH 4,5 och att jordarten är mo eller
sorterad mineraljord som är finare än mo. På
mulljordar tillämpas jordartskravet på det
jordskikt som finns på cirka en halv meters
djup, på andra jordar tillämpas det på bear-
betningsskiktet.

Vid kalkfilterdikning fylls det dike där
dräneringsröret läggs ned med fylljord som
har blandats med bränd kalk. Projektet kan
också genomföras så att kalk blandas i fyll-
jorden och blandningen får täcka rören i ett
litet utfallsdike. På lerjord är den kalkmängd
som behövs i genomsnitt 5 procent av jor-
dens våtvikt. Särskild uppmärksamhet skall
ägnas åt det tekniska genomförandet av

kalkfilterdikningen och jordartens egenska-
per, när projektet genomförs på sur sulfat-
jord i syfte att motverka surhet. Kalkfilter-
dikningen skall genomföras som områ-
deshelheter som lämpar sig för uppföljning.

Om skiftet har omfattats av ett special-
stödsavtal om kalkfilterdikning enligt statsrå-
dets beslut om miljöstöd för jordbruket, kan
ett här avsett avtal om kalkfilterdikning inte
ingås.

29 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 juli
2000.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Överinspektör Tarja Haaranen
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