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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 246

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder
i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket

Given i Helsingfors den 17 april 2009

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 26 april 2007 om bas- och

tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket (503/2007)
2 § 1 mom., rubriken för 2 kap., 5—9 §, 14 §, 17 § 2 mom., 18 § 2 mom., 23 §, 25 § 3 mom.,
26 § 2 och 3 mom., 27 § 2 och 3 mom., 28 § 2 och 3 mom., 29 § 1 och 3 mom., 32 § 4 mom.,
34 § 3 och 4 mom., 38 § 4 mom., 41, 42 och 48 §, 49 c § 1 mom., tabellerna 3 och 4 i bilaga
1 samt bilaga 2,
av dem 2 § 1 mom., 49 c § 1 mom. och tabellerna 3 och 4 i bilaga 1 sådana de lyder i
förordning 339/2008, 23 § sådan den lyder i förordning 157/2008 och 32 § 4 mom. sådant det
lyder i förordning 662/2007, som följer:

2 §

Markkartering

Jordbrukaren ska med tanke på planering
och uppföljning av odlingen göra en mark-
kartering av de åkrar på lägenheten som od-
las. Markkartering behöver inte göras i fråga
om åkrar som inte odlas och icke odlade
åkrar som sköts och som inte gödslas. Mark-
kartering behöver inte göras i fråga om så-

dana på åker belägna specialstödsavtalsarea-
ler för vilka stöd för basåtgärder inte betalas.
Prov måste dock tas av icke odlade åkrar och
nya åkrar som kommer i jordbrukarens besitt-
ning och som saknar gällande markkartering
under den vegetationsperiod då odlingen in-
leds. En ny markkartering måste göras när
fem år har förflutit sedan föregående provtag-
ning.
— — — — — — — — — — — — —
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2 kap.

Naturvårdsåkrar

5 §

Anläggning av fleråriga vallåkrar

Växtbeståndet på fleråriga vallåkrar ska
anläggas senast den 30 juni genom sådd av
utsäde av fleråriga vall- eller gräsväxter. Ut-
sädesblandningen får innehålla högst 20 pro-
cent frön av kvävefixerande växter.
Växtbeståndet kan anläggas redan året
innan med skyddssäd eller någon annan
skyddsväxt eller genom insådd i stubben.
Fleråriga vallåkrar kan också vara tidigare
anlagd flerårig vall. En sparsam gödsling i
enlighet med 3 kap. i samband med anlägg-
ningen av växtbeståndet är möjlig i syfte att
åstadkomma ett täckande växtbestånd. Fler-
åriga vallåkrar ska bevaras minst två vegeta-
tionsperioder på samma skifte.

6 §

Skötsel av fleråriga vallåkrar

Årlig slåtter av växtbeståndet på fleråriga
vallåkrar är inte obligatorisk. Slåtter ska dock
utföras åtminstone vart tredje år. Dessutom
ska buskar och träd hindras att växa på områ-
det. Om växtbeståndet slås, ska de vilda ar-
ternas levnadsförhållanden beaktas vid tid-
punkten för och utförandet av slåttern, och
därför ska slåttern utföras så att fåglarnas
häckning och däggdjurens ungar inte störs.
Slåtter får inte utföras så att man går runt
skiftet från kanterna in mot centrum. Slåtter-
resterna får bärgas och utnyttjas ekonomiskt.
Betesgång är tillåten om åkerns yta förblir
gräs- och vallbevuxen året om.
På fleråriga vallåkrar får växtskyddsmedel
inte användas. Fleråriga vallåkrar får inte be-
arbetas annat än i samband med anläggning
eller brytande av växtbeståndet. Fleråriga
vallåkrar får brytas efter det andra året från
och med den 31 augusti eller den 15 juli, om
växtbeståndet på fleråriga vallåkrar bryts med
sådd av höstsådda grödor. Brytandet av växt-
beståndet ska på hösten göras mekaniskt, ge-
nom plöjning eller bearbetning. Om nytt
växtbestånd inte sås på hösten, ska bearbet-

ningen göras så sent som möjligt på hösten.
Det rekommenderas att växtbeståndet bryts
först följande vår.

7 §

Anläggning av mångfaldsåkrar

Mångfaldsåkrar ska anläggas genom sådd
av utsädesblandningar av ängsväxter, viltväx-
ter eller landskapsväxter senast den 30 juni.
Viltväxter och landskapsväxter ska sås varje
år. Växtbeståndet på mångfaldsåkrar får inte
anläggas det första året genom direktsådd i
föregående års vall. Sådd i stubb och använd-
ning av inhemskt utsäde rekommenderas.
Utsädesblandningar av ängsväxter ska

innehålla frön av rödven eller av fårsvingel
och frön av minst en flerårig ängsväxt. Ängs-
växterna kan vara ängsklocka, vitblära, röd-
klint, färgkulla, backnejlika, tjärblomster,
ängsglim, ängsvädd, skogslyst, prästkrage,
åkervädd, fyrkantig johannesört eller någon
annan motsvarande ängsväxt. I blandningen
kan dessutom finnas frön av ettåriga växter
såsom luddvicker eller honungsfacelia. I ut-
sädesblandningar av landskapsväxter ska
ingå frön av åtminstone två följande växter:
solros, honungsfacelia, blålusern, luktklöver,
gullupin, luddvicker, blåklint, malva, ring-
blomma, kornvallmo, vit och gul sötväppling.
I fröblandningar av viltväxter ska ingå frön
av åtminstone två följande växter: spannmål,
bovete, solros, oljelin, ärt, rybs, raps, senap,
foderkål, foderraps, oljerättika, foderbetor
(fodersockerbeta, rova eller turnips), höväx-
ter och klöver. I en fröblandning av viltväxter
bestående av höväxter och klöver ska alltid
även ingå frö av någon ettårig växt som inte
är en höväxt eller en klöver. Mångfaldsåkrar
som har anlagts med utsädesblandningar av
viltväxter får inte anläggas intill livligt trafi-
kerade vägar.
En sparsam gödsling av mångfaldsåkrarna

i enlighet med 3 kap. i samband med anlägg-
ningen av växtbeståndet är möjlig i syfte att
åstadkomma ett täckande växtbestånd. Land-
skaps- och viltväxter kan odlas på samma
skifte under en eller flera växtperioder. Land-
skaps- och viltväxter ska bevaras på skiftet
åtminstone till följande vår efter sådden.
Ängsväxter ska bevaras minst två vegeta-
tionsperioder på samma skifte.
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8 §

Skötsel av mångfaldsåkrar

Slåtter av växtbeståndet på mångfaldsåkrar
är inte obligatorisk. Buskar och träd ska hin-
dras att växa på området. Om växtbeståndet
slås, ska de vilda arternas levnadsförhållan-
den beaktas vid tidpunkten för och utförandet
av slåttern, och därför får slåttern inte påbör-
jas före den 1 augusti. För att naturens mång-
fald ska beaktas ska slåttern utföras så att
fåglarnas häckning och däggdjurens ungar
inte störs. Slåtter får inte utföras så att man
går runt skiftet från kanterna in mot centrum.
Slåtterresterna får bärgas och utnyttjas eko-
nomiskt. Växtbeståndet på åkrar som besåtts
med viltväxter ska användas för utfodring av
vilt.
På mångfaldsåkrar får växtskyddsmedel
inte användas. Mångfaldsåkrar får inte bear-
betas annat än i samband med anläggning
eller brytande av växtbeståndet. Växtbestånd
bestående av landskaps- och viltgrödor får
brytas följande vår efter sådden, växtbestånd
bestående av utsäde av ängsväxter får brytas
efter det andra året från och med den 31
augusti eller den 15 juli, om växtbeståndet
bryts med sådd av höstsådda grödor. Brytan-
det av växtbeståndet ska göras mekaniskt,
genom plöjning eller bearbetning. Om nytt
växtbestånd inte sås på hösten, ska bearbet-
ningen göras så sent som möjligt på hösten.
Det rekommenderas att växtbeståndet bryts
först följande vår.

9 §

Föremål för åtgärder

Jordbrukaren ska iaktta vad som i detta
kapitel föreskrivs om gödsling som avser
jordbruksgrödor och andra åkerskiften som
inte odlas. I fråga om permanenta grödor och
ett- eller fleråriga trädgårdsväxter gäller vad
som föreskrivs i 4 kap.

14 §

Gödsling av trädesåker

Det är förbjudet att gödsla svartträda,
stubbträda, ettårig grönträda och icke odlad

åker. Om en trädesåker besås med höstsäd
eller andra grödor som ska sås eller planteras
på hösten och sedan skördas, kan skiftet i
samband med sådden gödslas i enlighet med
tabellerna 1, 2, 3 och 4 i bilagan.

17 §

Åkerrenar

— — — — — — — — — — — — —
Åkerrenen behöver inte slås. Om den hotar

växa igen med sly, måste den dock alltid slås.
Med hjälp av slåtter kan även spridningen av
ogräs bekämpas. Om växtligheten på en åker-
ren slås får slåtterresterna utnyttjas ekono-
miskt.
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Skyddsremsor

— — — — — — — — — — — — —
Det rekommenderas att skyddsremsan slås

en gång under vegetationsperioden. Om
skyddsremsan hotar växa igen med sly, måste
den dock alltid slås. Med hjälp av slåtter kan
även spridningen av ogräs bekämpas. Slåtter-
resterna bör helst föras bort från skyddsrem-
san och de får utnyttjas ekonomiskt.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Kartläggning av mångfaldsobjekt

Före utgången av det andra förbindelseåret
måste jordbrukaren utföra en kartläggning av
mångfaldsobjekten på gården. Kartlägg-
ningen utförs genom att Landsbygdsverkets
blankett för ändamålet fylls i. På blanketten
antecknas ur mångfaldssynpunkt viktiga ob-
jekt i närheten av gårdens produktionsbygg-
nader samt på och kring åkrar som innehas av
jordbrukaren, t.ex. artrika ängar, åkerkanter
och åkerrenar, vägrenar, kantzoner mellan
åker och skog, bäckar, källor, våtmarker,
gamla stengärdsgårdar, lador och alléer på
åkermarker samt sådana områden som är vik-
tiga för vilt och andra organismer som exem-
pelvis permanenta betesmarker, icke odlade
åkrar som sköts och icke odlade åkrar med
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artrik flora och fauna. På kartläggningsblan-
ketten antecknas också gårdsbruksenhetens
specialstödsavtal för främjande av naturens
mångfald och omfattningen av dessa avtal.
Kartläggningsobjekten ska förutom på blan-
ketten också märkas ut på en karta, exempel-
vis på en basskifteskarta. Kartläggningen
sparas på gården och visas på begäran upp
för de myndigheter som övervakar stödet.

25 §

Preciserad kvävegödsling av jordbruks-
grödor

— — — — — — — — — — — — —
Proven för analys ska i första hand tas från
de jordbruksskiften på vilka stallgödsel har
spridits föregående höst eller sådana skiften
där förgrödan har varit vall, gröngödslings-
vall eller baljväxter och som har plöjts eller
bearbetats hösten innan. Om kravet på 30
procent av arealen inte uppfylls med detta,
kan jordbrukaren ta prov från vilka skiften
han vill. Det rekommenderas då att mängden
lösligt kväve utreds på t.ex. de skiften där
föregående års skörd blev mycket mindre än
planerat med den genomförda gödslingen, el-
ler om skörden på grund av väta lämnades
obärgad helt och hållet, eller om det på skiftet
har odlats en växt som eventuellt fått mar-
kens kväveinnehåll att stiga över det normala.
Proven ska tas från de jordbruksskiften där
mätning förutsätts, dock så att minst ett prov
per fem hektar tas. Varje prov ska bestå av
15—25 delprov.
— — — — — — — — — — — — —

26 §

Växttäcke vintertid och reducerad bearbet-
ning

— — — — — — — — — — — — —
Följande skiften uppfyller villkoret vad
gäller växttäcke:
1) flerårig odlad vall och rörflen samt
gröngödslingsvall som inte bearbetas på hös-
ten,
2) på åker anlagda arealer med avtal enligt
40, 54 a eller 54 c § i statsrådets förordning
om kompensationsbidrag och miljöstöd för
jordbruket åren 2007—2013 (366/2007),

3) naturvårdsåkrar, vars växtbestånd bryts
på våren,
4) fleråriga trädgårdsväxter såsom fleråriga

bärväxter och fruktträd, havtorn och bäraro-
nia samt fleråriga plantskoleväxter, prydnads-
växter, kryddväxter, medicinalväxter, frö-
kryddor och snittgrönt,
5) odling av botten- och fånggrödor om

skiftet plöjs eller bearbetas först följande vår,
6) stubb av spannmål, oljeväxter, frökryd-

dor och spånadslin samt stubbträda, dock inte
om höstråg, rågvete, höstvete eller speltvete,
höstrybs eller höstraps har såtts i stubben
eller på stubbträdan på hösten,
7) lin och hampa som bärgas på våren, och
8) icke odlad åker som sköts enligt sy-

stemet med gårdsstöd, om åkern får behålla
sitt växttäcke över vintern.
Som växttäcke godkänns inte ett vallskifte

eller icke odlad åker som sköts där växtbe-
ståndet har förstörts på kemisk väg, och inte
spannmåls- och oljeväxtskiften vars halm och
stubb har bränts.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Växttäcke vintertid

— — — — — — — — — — — — —
Följande skiften uppfyller villkoret vad

gäller växttäcke:
1) flerårig odlad vall och rörflen samt

gröngödslingsvall som inte bearbetas på hös-
ten,
2) på åker anlagda arealer med avtal enligt

40, 54 a eller 54 c § i statsrådets förordning
om kompensationsbidrag och miljöstöd för
jordbruket åren 2007—2013,
3) naturvårdsåkrar, vars växtbestånd bryts

på våren,
4) fleråriga trädgårdsväxter såsom fleråriga

bärväxter och fruktträd, havtorn och bäraro-
nia samt fleråriga plantskoleväxter, prydnads-
växter, kryddväxter, medicinalväxter, frö-
kryddor och snittgrönt,
5) stubb av spannmål, oljeväxter, frökryd-

dor och spånadslin samt stubbträda, dock inte
om höstråg, rågvete, höstvete eller speltvete,
höstrybs eller höstraps har såtts i stubben
eller på stubbträdan på hösten,
6) lin och hampa som bärgas på våren, och
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7) icke odlad åker som sköts enligt sy-
stemet med gårdsstöd, om åkern får behålla
sitt växttäcke över vintern.
Som växttäcke godkänns inte ett vallskifte
eller icke odlad åker som sköts där växtbe-
ståndet har förstörts på kemisk väg, och inte
spannmåls- och oljeväxtskiften vars halm och
stubb har bränts.

28 §

Effektiverat växttäcke vintertid

— — — — — — — — — — — — —
Följande skiften uppfyller villkoret vad
gäller växttäcke:
1) flerårig odlad vall och rörflen samt
gröngödslingsvall som inte bearbetas på hös-
ten,
2) på åker anlagda arealer med avtal enligt
40, 54 a eller 54 c § i statsrådets förordning
om kompensationsbidrag och miljöstöd för
jordbruket åren 2007—2013,
3) naturvårdsåkrar, vars växtbestånd bryts
på våren,
4) fleråriga trädgårdsväxter såsom fleråriga
bärväxter och fruktträd, havtorn och bäraro-
nia samt plantskoleväxter, prydnadsväxter,
kryddväxter, medicinalväxter, frökryddor och
snittgrönt,
5) stubb av spannmål, oljeväxter, frökryd-
dor och spånadslin samt stubbträda, dock inte
om höstråg, rågvete, höstvete eller speltvete,
höstrybs eller höstraps har såtts i stubben
eller på stubbträdan på hösten,
6) lin och hampa som bärgas på våren, och
7) icke odlad åker som sköts enligt sy-
stemet med gårdsstöd, om åkern får behålla
sitt växttäcke över vintern.
Som växttäcke godkänns inte ett vallskifte
eller icke odlad åker som sköts där växtbe-
ståndet har förstörts på kemisk väg, och inte
spannmåls- och oljeväxtskiften vars halm och
stubb har bränts.

29 §

Mångsidigare odling

Minst 10 procent av gårdsbruksenhetens
miljöstödsberättigande åkerareal ska årligen
bestå av vall eller gräsbevuxna områden.

Med dessa avses odlade vallar, gröngöds-
lingsvallar, gräsbevuxna icke odlade åkrar
som sköts samt områden med avtal som av-
ses i 40 och 54 a § i statsrådets förordning
om kompensationsbidrag och miljöstöd för
jordbruket åren 2007—2013. Vallarealen om
10 procent kan finnas på samma skifte under
hela förbindelseperioden. Naturvårdsåkrar
och arealer med avtal om skyddszon samt
åkrar som omfattas av avtal som avses i
54 a § i statsrådets förordning om kompensa-
tionsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren
2007—2013 kan dock tillsammans med ovan
nämnda vallar sammanlagt finnas på samma
skifte under hela förbindelseperioden i en
omfattning av högst 15 procent av den miljö-
stödsberättigande arealen.
— — — — — — — — — — — — —
Inom ramen för denna tilläggsåtgärd räk-

nas som skilda växtarter bland annat höst-
vete, vårvete, speltvete, rågvete, vårråg, höst-
råg, korn, havre, bovete, majs, sockermajs,
vårrybs, höstrybs, vårraps, höstraps, solros,
sojaböna, oljelin, ärt, bondböna, sötlupin,
vicker, rörflen, potatis, sockerbeta, foderkål,
lin, hampa, humle, tobak, nässla, oljedådra,
kummin, senap, ett- eller flerårig vall samt
beten, gröngödslingsvall och icke odlad åker
som sköts. I fråga om frilandsgrönsaker, bär-
växter, fruktväxter, kryddväxter, prydnads-
växter och medicinalväxter samt snittgrönt
räknas varje botanisk art som en separat växt-
art.
— — — — — — — — — — — — —

32 §

Näringsbalans

— — — — — — — — — — — — —
Näringsbalansen räknas ut för åkergrödor

men inte för trädgårdsväxter eller frökryddor.
För naturvårdsåkrar och andra improduktiva
åkrar görs årlig näringsbalans inte upp.

34 §

Odling av fånggrödor

— — — — — — — — — — — — —
Som fånggröda kan sås korn, havre, rajgräs

eller andra gräs- och vallväxter, foderraps,
rybs, honungsfacelia, vitsenap, oljerättika,
calientesenap, tagetes eller klöver eller utsä-
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desblandningar av dessa. Fånggrödan ska sås
efter skörden av den egentliga odlingsväxten
och senast den 15 augusti. Fånggrödan ska
sparas på skiftet fram till vegetationsperio-
dens utgång, dock senast till den 1 oktober,
varefter skiftet får bearbetas eller plöjas.
En bottengröda eller fånggröda får inte
användas för att anlägga flerårig vall, grön-
gödslingsvall eller vall som ingår i icke od-
lade åkrar som sköts.

38 §

Anläggning och skötsel av skyddszon

— — — — — — — — — — — — —
Vid förnyandet av växtligheten på skydds-
zoner ska målet vara att ett växttäcke upp-
kommer så snabbt som möjligt. Vid avlägs-
nandet av besvärliga ogräs ska mekaniska
metoder tillgripas i första hand. Punktvis be-
handling kan tillåtas av särskilda skäl. TE-
centralen ska underrättas om punktvis be-
handling innan åtgärden vidtas. I ett sådant
fall ska målet vid åstadkommandet av ny
växtlighet vara att ett växttäcke uppkommer
så snabbt som möjligt.
— — — — — — — — — — — — —

41 §

Förutsättningar för odling vid ekologisk
produktion

Till en ansökan om avtal som gäller ekolo-
gisk produktion ska fogas växtföljdsplanen
för den ekologiska produktionen. Planen ska
grunda sig på kraven i artikel 63 i kommis-
sionens förordning (EG) nr 889/2008 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion
och märkning av ekologiska produkter med
avseende på ekologisk produktion, märkning
och kontroll. Växtföljdsplanen kan ändras
under avtalsperioden under förutsättning att
förordningen om ekologiskt jordbruk iakttas.

42 §

Begränsningar som gäller trädning och
gödsling vid ekologisk produktion

På en gårdsbruksenhet som har ett avtal
om ekologisk produktion eller ett avtal om

ekologisk produktion och ekologisk husdjurs-
produktion är svartträda tillåten endast om
det, i syfte att säkerställa växttäcket under
vintern efter vegetationsperioden i fråga, på
arealen efter svartträdningen sås höstsäd eller
en sådan gröda som bildar ett tillräckligt
växtbestånd och effektivt utnyttjar den lösliga
fosforn och kvävet i bearbetningsskiktet, ex-
empelvis gräs eller vårsäd.

48 §

Uppfödning av lantraser

Instanser som för sådana tillförlitliga kon-
troll- eller registersystem som avses i 52 §
1 mom. i statsrådets förordning om kompen-
sationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
åren 2007—2013 är Faba Jalostus i fråga om
öst-, väst- och nordfinsk boskap, ProAgria-
centralerna i fråga om får av finsk lantras
eller kajanalandsfår, ProAgria-centralerna
och Föreningen Ålandsfår rf i fråga om
ålandsfår, Finlands Hippos i fråga om finska
hästar och Forskningscentralen för jordbruk
och livsmedelsekonomi i fråga om höns av
lantras. Endast de ovan nämnda registerfö-
rarna får ge ett sådant intyg som avses i
bilaga 2 till förordningen över att en lantras
är rasren. I fråga om getter av finsk lantras
godkänns en anmälan från jordbrukaren.

49 c §

Långvarig vallodling på torvåkrar

På avtalsområdet ska vall- och gräsväxter
odlas under hela avtalsperioden. Vall- eller
gräsväxtlighet kan anläggas med eller utan
skyddsväxt under den växtperiod som föregår
ingåendet av avtalet eller så kan den anläggas
under det första avtalsåret. Växtligheten får
inte förnyas genom bearbetning under avtals-
perioden. Vallväxtligheten kan dock förnyas
utan bearbetning, genom direktsådd. Täck-
dikning är tillåten på avtalsområdet. Områ-
den med växtlighet som skadats eller för-
störts i samband med täckdikning ska genast
efter dikningen besås med vall- eller gräsväx-
ter.
— — — — — — — — — — — — —
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Denna förordning träder i kraft den 22
april 2009.

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

Helsingfors den 17 april 2009

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare Suvi Ruuska
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Bilaga 1 
 
 
 
Tabell 3. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till vallar och andra grödor  
 
                                                                           Södra och Mellersta Finland  Norra Finland 
 Spridningstid Ler och 

mjäljor-
dar 

Grova min-
eraljordar 

Organo-
gena jor-
dar 

Ler och 
mjäljor-
dar 

Grova min-
eraljordar 

Organo-
gena jor-
dar 

Vallar 
       

Fleråriga vallar, ett-
årigt rajgräs, grön-
foderspannmål och 
rajgräs eller övrig 
vallväxt 

Vid bärgande av 
två skördar 
Vid bärgande av 
tre eller flera 
skördar 

200 
 
240 

200 
 
230 

160 
 
190 

200 
 
230 

200 
 
230 

160 
 
190 

Bete: Fler- eller ett-
åriga betesvallar 

 200 200 170 170 170 150 

Grönfoderspannmål, 
helsäd 

På våren 120 100   90 100   90   80 

Helsäd: höstvete 
och rågvete 

På hösten 
På våren 

  30 
140 

  30 
130 

  20 
  70 

   

Övriga vallar  120 100   90 100   90   80 
Anläggning av 
vall 

       

Anläggning på 
våren 

       

Anläggning med 
skyddsväxt 

Till skyddsväx-
ten högst kväve-
mängden i den 
sortvisa tabellen 
(1)  

      

Anlägging utan 
skyddsväxt 

På våren 
2:a spridningen 

  80 
  30 

  80 
  30 

  70 
  30 

  80 
  30 

  80 
  30 

  70 
  30 

Anläggning på 
sommaren 

Vid anläggning   60   60   50   60   60   40 

Anläggning på 
hösten 

På hösten före 
10.9. 

  30   30   30   30   30   30 

Anläggning av na-
turvårdsåker, grön-
gödslingsåker och 
flerårig grönträda 

    50    50    40    50    50    40 

Utsädesvall På våren 110 110   60   90   80   40 

Rörflen för 
energibruk 

       

Anläggningsåret På våren   60   60   40   60   50   40 
Skördeåren    90   80   60   80   80   60 
Knöl- och rot-
växter 

       

Sockerbeta På våren 140 140 120    
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Potatis        
Stärkelsepotatis, 
skördenivå  
35 ton/ha 

På våren 105 105   70 105 105   70 

Stärkelsepotatis, 
skördenivå  
40 ton/ha 

På våren 120 120   80 120 120   80 

Tidig potatis På våren   60   60   60   60   60   60 
Tidig potatis + fång-
gröda 

På våren   80   80   80   80   80   80 

Övrig potatis, skör-
denivå 35 ton/ha 

På våren   85   85   60   85   85   60 

Övrig potatis, skör-
denivå 40 ton/ha 

På våren 100 100   70 100 100   70 

Övriga 
åkerväxter 

 110 100   60 100   90   60 
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Tabell 4. Maximigivor av fosfor (kg/ha/år) på basis av bördighetsklass 
 
Gröda    Bördighets-

klass 
   

 Dålig Rätt dålig Försvarlig Tillfreds-
ställande 

God Hög Betänkligt 
hög 

Råg, vete, oljeväxter, 
baljväxter 

   32    24    20    12      8      -      - 

Korn    34    26    22    14    10      -      - 
Havre, vallfröodling    28    20    16      8      4      -      - 
Korn/havre/vete 
blandsäd 

   31    23    19    11      7      -      - 

Helsädensilage    40    32    24    16    12      -      - 
Vallanläggning med 
skyddsväxt  

   52    44    36    28    20      -      - 

Vallanläggning: på vå-
ren utan skyddssäd, på 
sommaren eller hösten 

   36    32    28    24    15   

Vall på våren innan 
sommaranläggning 

   16    12      8      4      -      -      - 

Ettåriga fodervallar    40    32    24    16    12      -      - 
Flerårig vall 
- bete 
- övriga fodervallar 

 
   32 
   40 

 
   24 
   32 

 
   16 
   24 

 
     8 
   16 

 
     - 
     8 

 
     - 
     - 

 
     - 
     - 

Potatis    70    70    70    55    35    20      - 
Sockerbeta    63    63    60    43    26    14      - 
Spånadslin    32    24    20    12      8      -      - 
Rörflen, anläggnings-
året 

   50    40    30    20    10      -      - 

Rörflen, under skörde-
åren 

   30    20    15    10      5      -      - 

Anläggning av natur-
vårdsåker, grön-
gödlingsvall och fler-
årig grönträda 

   28    20    16      8      4      -      - 

Övriga växter    30    20    15    10      5      -      - 
 
Man kan inte göra justeringar på basis av skördenivån om det inte i tabellen finns ett värde för 
fosforn. 
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Bilaga 2 
 
Intyg över renrashet 
 
 
Ras  Intyget ufärdas av Intyg över renrashet/anteck-
  ningar i intyget som bevisar 
  renrasheten 
Öst-, väst- och  
nordfinsk boskap  Faba Jalostus  1) Stambok eller  
  2) Besättningsintyg/S 
 
Får av finsk lantras  ProAgria-centralerna 1) Förteckning över stöd för lant-
  raser/SS1 eller 2) Släktintyg/SS1 
 
Kajanalandsfår  ProAgria-centralerna 1) Förteckning över stöd för 
  lantraser/SS1 färgkod Y (obero-
  ende av om koden följs av preci-
  serande nummer), KK 1, K eller 
  2) Släktintyg/SS1 färgkod Y 
  (oberoende av om koden följs av 
  preciserande nummer), KK1, K 
 
 
Ålandsfår ProAgria-centralerna  1) Förteckning över stöd för lant-
  raser/AA1  
  2) Släktintyg/AA1 eller 
 eller 
 
 Föreningen Ålandsfår rf 1) Besättningsblankett eller 
  2) Stambokskort 
 
Finsk lantrasget  Jordbrukaren egen anmälan Blnr 218L, föräldrar eller  
  far/morföräldrar ska vara finska 
  lantrasgetter 
 
Häst av finsk ras  Finlands Hippos  Registreringsbevis eller hästpass 
  för finsk häst 
 
Hönor av finsk lantras Forskningscentralen för Registreringsbevis för program-
 jordbruk och livsmedels- met för bevarande av lantrashöns 
 ekonomi (MTT) 
 
 



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 247

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefin-
nande åren 2008—2013

Given i Helsingfors den 17 april 2009

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 29 februari 2008 om stöd för
djurens välbefinnande åren 2008—2013 (133/2008) 4 §, 5 § 1 och 3 mom., 7 § 2 mom., 12 §
och 14 § 1 mom. som följer:

4 §

Hälsovårdskrav som gäller sjukdomsskyddet

Gårdar med nötkreatur ska vara fria från
salmonella- och BVD-infektioner och sådana
gårdar som säljer livdjur ska dessutom vara
fria ringormsinfektioner. I fråga om ring-
ormsinfektioner gäller kravet dock inte går-
dar där slutuppfödning av kalvar till köttnöt
sker. Gårdar med svin ska vara fria från
salmonella, grishosta, nyssjuka, dysenteri och
skabb. En infektion som konstateras på går-
den före förbindelseperioden inleds hindrar
inte förbindelse till stödet, men infektionen
ska börja saneras bort utan dröjsmål.
Om någon av de ovan nämnda infektio-
nerna konstateras på gården under förbindel-
seperioden, ska jordbrukaren sanera bort den
eller i övrigt handla i enlighet med de gårds-
specifika anvisningar som veterinären har
meddelat gården i syfte att hindra att infektio-
nen sprids.
På gårdar med svin ska läkemedel mot
skabb inte användas. Suggorna på gården ska
vaccineras mot rödsjuka två gånger per år
eller i enlighet med veterinärens anvisningar.
Suggorna ska behandlas mot endoparasiter i
enlighet med veterinärens anvisningar.
Gården ska bekämpa fekala sjukdomsalst-
rare genom god utfodrings- och foderhygien
samt genom att se till att det finns strö och att
djuren hålls rena enligt produktionsinrikt-
ning.

5 §

Import av foder och djurmaterial

Importerade foder och foderråvaror som
används på gården ska införskaffas från före-
tag som finns med på positivlistan eller de
ska på något annat sätt ha undersökts med
avseende på salmonella i Finland. Med posi-
tivlistan avses den av Föreningen för be-
kämpning av djursjukdomar upprätthållna
lista, som ges ut på riksnivå, över företag i
foderbranschen som i sin verksamhet frivil-
ligt visar att de behärskar riskbekämpning
gällande salmonella. Jordbrukaren ska i sam-
band med ett sådant hälsovårdsbesök som
avses i 6 § i statsrådets förordning om stöd
för djurens välbefinnande åren 2008—2013
(130/2008) för veterinären visa upp en redo-
görelse för att de importerade foder och fo-
derråvaror som används på gården har under-
sökts med avseende på salmonella, om dessa
foder och foderråvaror har införskaffats från
något annat ställe än från de företag som
finns på positivlistan. En motsvarande redo-
görelse ska vid behov visas upp för en myn-
dighet som avses i 16 § i axel 2-lagen.
— — — — — — — — — — — — —
Avelsdjur som köps eller flyttas till en

gård med nötkreatur ska vara undersökta med
avseende på salmonella i enlighet med veteri-
närens anvisningar. Undersökningen ska vara
utförd högst två månader före flyttningen till
gården. På gårdar med uppfödning av kalvar,
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vilka säljer uppköpta djur för vidareuppföd-
ning, ska salmonellaundersökning årligen gö-
ras avdelningsvis i enlighet med veterinärens
anvisningar.

7 §

Djurens skötsel

— — — — — — — — — — — — —
Vattenflödet ska mätas i samband med det
hälsovårdsbesök som avses i 6 § i statsrådets
förordning om stöd för djurens välbefinnande
åren 2008-2013, minst en gång per år av en
veterinär eller av en annan person som är
förtrogen därmed under ett skilt besök. Om
mätningen har utförts av någon annan än en
veterinär före ovan nämnda hälsovårdsbesök,
ska veterinären anteckna iakttagelser angå-
ende vattnets tillräcklighet i hälsovårdspla-
nen.

12 §

Främjande av de förhållanden under vilka
minst sex månader gamla nötkreatur hålls

För varje nötkreatur som är minst sex må-
nader gammalt ska det finnas en ströad och
mjuk liggplats med helt golv. I en och samma
box får det inte hållas nötkreatur som är av
olika kön, frånsett avelstjurar och tjurar, eller
som befinner sig långt från varandra på den
sociala rangskalan.

14 §

Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för
nötkreatur

För ett sjukt eller skadat nötkreatur ska det
finnas ett separat utrymme där djuret kan
återhämta sig. För varje påbörjat tiotal av
mjölk- eller dikor ska det finnas tillgång till
åtminstone en fristående box eller motsva-
rande utrymme. I fråga om köttnöt ska det
finnas fristående sjukboxutrymme av åtmins-
tone 10 m² för varje påbörjat hundratal djur.
För kalvande nötkreatur ska det finnas en
kalvningsbox dit djuret förflyttas under hög-
dräktigheten och där det är möjligt att hålla
uppsikt över hur kalvningen fortskrider. Nöt-
kreatur som går på bete kan också kalva på
betesmark, men vid behov ska djuret kunna
förflyttas till en kalvningsbox. Storleken på
en kalvningsbox för en mjölk- eller diko är
minst 10 m² och dess kortaste sida ska vara
minst 3 meter. De ovan nämnda boxarna kan
konstrueras för användning av flera djur ge-
mensamt, men det bör finnas beredskap att
ingärda något djur för sig.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 22
april 2009.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 april 2009

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare Suvi Ruuska
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 248

om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2009

Given i Helsingfors den 17 april 2009

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den
28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt
13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om
landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning ingår närmare bestäm-
melser om de krav som ställs på sökanden,
definition av åker som lämpar sig för odling,
besittningstid, odlingssätt med beaktande av
produktionsförhållandena på orten samt pro-
duktionssätt i fråga om olika djurslag, jour-
nalföring, definitioner av stödberättigande
djur, överföringar av enskilda skiften eller en
hel gård samt andra motsvarande omständig-
heter i de stödsystem som föreskrivs i föl-
jande förordningar av statsrådet:
1) statsrådets förordning om nationellt stöd
till södra Finland 2009 (40/2009), nedan för-
ordningen om nationellt stöd till södra Fin-
land,
2) statsrådets förordning om nordligt stöd
2009 (41/2009), nedan förordningen om
nordligt stöd,
3) statsrådets förordning om nationellt stöd
för potatisproduktion 2009 (44/2009), nedan
förordningen om nationellt stöd för potatis-
produktion,
4) statsrådets förordning om nationellt stöd
för sockerbeta 2009 (45/2009) samt
5) statsrådets förordning om nationellt stöd
för biodling som utbetalas enligt antalet bi-
samhällen för 2009 (166/2009).

Denna förordnings tillämpas till olika djur-
gruppens produktionssätt, bokförande samt
definitioner och besittning av djur när de
används i situation där det uppskattas om en
gårdsbruksenhet uppfyller krav för husdjurs-
lägenhet inom den nationella tilläggsdelen till
kompensationsbidraget för 2010.
På stöd till trädgårdsodlingen som betalas

enligt 5 kap. i förordningen om nationellt
stöd till södra Finland och 4 kap. i förord-
ningen om nordligt stöd tillämpas endast 3 § i
denna förordning. På hektarstöd för husdjurs-
lägenhet enligt 6—9 § i förordningen om na-
tionellt stöd till södra Finland tillämpas en-
dast 5 och 25 § i denna förordning.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med:
1) åker som tillfälligt inte odlas sådan åker
som utgör växtföljdsträda eller som inte odlas
på grund av en gödselstack eller av någon
motsvarande tillfällig orsak, dock inte områ-
den som ännu inte har använts till odling eller
som varaktigt har tagits ur produktion,
2) icke odlad åker som sköts åkrar som inte
används för produktion, som kan vara natur-
vårdsåkrar eller trädesåkrar,
3) naturvårdsåker icke odlad åker som
sköts som kan vara fleråriga vallåkrar eller
mångfaldsåkrar som har besåtts med frön till
vilt- eller landskapsväxter eller vall som med
stödansökan har anmälts som naturvårdsåker

3014



enligt utvecklingsprogrammet för Fastlands-
finland,
4) trädesåker icke odlad åker som sköts
som kan bestå av grönträda, stubbträda eller
svartträda,
5) naturängar och naturbeten samt öppna
hagmarker arealer där det växer ängshö,
vilka under vegetationsperioden 2009 utnytt-
jas som betesmark eller används till produk-
tion av foder för sökandens husdjur och på
vilka inga andra årliga odlingsåtgärder vidtas,
6) köttras nötraser som inte nämns i bilaga

1 till statsrådets förordning om produktions-
bidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkrea-
tur som betalas för 2009 (97/2009),
7) diko ett nötkreatur som blivit till av kött
ras eller genom korsning med sådan ras,
minst 50 procent kött ras, som har kalvat
minst en gång, som används enbart till pro-
duktion av kalvar och vars kalvar föds upp
för köttproduktion eller för att utöka dikopro-
duktionen och som i nötdjursregistret har an-
tecknats som diko,
8) mjölkko ett nötkreatur som används för
mjölkproduktion och som har kalvat minst en
gång,
9) tjur och stut ett minst sex månader
gammalt nötkreatur av hankön,
10) slaktad tjur och stut en tjur eller stut
som slaktats 2009, vars slaktvikt är minst 220
kilogram och som har fötts upp inom stöd-
område C3 eller C4 samt som har varit i
sökandens besittning minst 60 dygn i sträck
under de 90 sista dygnen före slakten,
11) kviga ett minst sex månader gammalt

nötkreatur som inte har kalvat,
12) dikokviga ett minst åtta månader gam-
malt nötkreatur som inte har kalvat och som
uppfyller kraven på ras enligt 6 punkten och
är ämnat som diko, som i nötdjursregistret
har antecknats som diko,
13) slaktad kviga ett nötkreatur av honkön
som slaktats 2009, vars slaktvikt är minst 170
kilogram och som inte kalvat, samt som har
varit i sökandens besittning minst 60 dygn i
sträck under de 90 sista dygnen före slakten,
14) nötkreatur ett nötkreatur som avses i

7—13 punkten och som har märkts med ett
av jord- och skogsbruksministeriet godkänt
öronmärke och införts i nötdjursregistret i
enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1760/2000 om upprät-

tande av ett system för identifiering och re-
gistrering av nötkreatur samt märkning av
nötkött och nötköttsprodukter och om upphä-
vande av rådets förordning (EG) nr 820/97
och jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning om märkning och registrering av nöt-
kreatur (1391/2006),
15) kalvning kalvning som sker efter den
normala dräktighetstiden eller kastning som
sker efter en minst sju månader lång dräktig-
hetstid,
16) sugga ett svin som senast på räknings-

dagen har grisat minst en gång eller ett minst
åtta månader gammalt svin som inte grisat
men som är ämnat som sugga,
17) galt ett svin av hankön som senast på
räkningsdagen är minst åtta månader gam-
malt,
18) slaktsvin ett svin som slaktats 2009

och vars slaktvikt är minst 61 kilogram, dock
inte en sugga som har grisat eller en galt som
har flåtts i samband med slakten,
19) ungt avelssvin ett svin av hankön som
vid minst tre men under åtta månaders ålder
har sålts för avel under 2009 eller ett minst
tre månader gammalt svin av honkön som
inte har grisat och som har sålts för avel
under 2009,
20) annan svin en svin som är 3—8 måna-
der gammat, dock inte vildsvin eller minigri-
sar som hålls som sällskapsdjur,
21) höna en minst 16 veckor gammal höna

vars äggproduktion används för konsumtion
eller för produktion av kycklingar,
22) moderdjur av anka en minst 25 veckor

gammal anka vars äggproduktion används för
produktion av ankungar,
23) broilermoder en minst 18 veckor gam-
mal höna vars äggproduktion används för
produktion av kycklingar,
24) moderdjur av gås en minst 30 veckor
gammal gås vars äggproduktion används för
produktion av gåsungar,
25) moderdjur av kalkon en minst 29
veckor gammal kalkon vars äggproduktion
används för produktion av kalkonungar,
26) hägnat moderdjur av fasan en minst

26 veckor gammal fasan vars äggproduktion
används för produktion av fasanungar,
27) hägnat moderdjur av and en minst 26

veckor gammal and vars äggproduktion an-
vänds för produktion av andungar,
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28) broiler en kyckling som har förädlats
för köttproduktion och som slaktas vid om-
kring 40 dagars ålder vid konventionell pro-
duktion, eller som slaktas vid minst 81 dagars
ålder vid produktion som bedrivs enligt rå-
dets förordning (EG) nr 1804/1999 om kom-
plettering av förordning (EEG) nr 2092/91
om ekologisk produktion av jordbrukspro-
dukter och uppgifter därom på jordbrukspro-
dukter och livsmedel så att den även omfattar
animalieproduktion,
29) köttfjäderfä ankor, gäss, kalkoner samt

hägnade fasaner och änder som har slaktats
2009,
30) tacka ett får som senast den 7 juni
2009 har lammat minst en gång eller som inte
har lammat och är vid samma tidpunkt minst
ett år gammalt,
31) get en get av honkön som är avsedd för
mjölkproduktion och som senast den 1 maj
2009 har fått killingar minst en gång eller
som inte har fått killingar och är vid samma
tidpunkt minst ett år gammal,
32) häst för avel avsedda häst- och pon-

nyston, finska hästar som är minst 1 år gamla
samt andra hästar och ponnyer som är 1—3
år gamla,
33) avelssto en häst eller ponny som har
betäckts eller fölat under föregående år,
34) minst ett år gammal finsk häst en finsk
häst som inte är ett avelssto,
35) dagsgamla broilerkycklingar kyck-

lingar som vid mindre än tre dygns ålder har
sänts från ett broilerkläckeri till en gård för
att födas upp till broilrar,
36) slakteri ett slakteri som har godkänts

av Livsmedelssäkerhetsverket eller en slakt-
plats som har godkänts av den kommunala
livsmedelstillsynsmyndigheten,
37) överföring av besittningsrätten till hela
gården generationsväxling, köp, försäljning,
ändring av bolagsform eller uppgörande av
arrendeavtal som gäller hela gården samt så-
dana fall där besittningsrätten till en gård på
grund av äktenskap eller dödsfall övergår
antingen till en helt ny sökande eller till en
annan sökande som redan tidigare ansökt om
stöd som gäller en annan gård,
38) utdrag ur nötdjursregistret ett brev
som levereras till varje hållare av nötkreatur
med två månaders mellanrum och som inne-
håller en följesida, en nötkreatursförteckning,

ett utdrag över händelserna, en förteckning
över slaktat nötkreatur samt eventuellt en
kontrollista,
39) alias ett namn som antecknats i det

register som avses i 3 § i hästhushållningsla-
gen (796/1993) och som anger hästens ägar-
förhållanden.

3 §

Jordbruk eller trädgårdsodling som idkas
tillsammans

Om jordbruk eller trädgårdsodling idkas på
det sätt som avses i 3 § 2 mom. 2 punkten i
lagen om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödla-
gen, ska en jordbrukare, bolagsman, medlem
eller delägare uppfylla de villkor som före-
skrivs i 3 § 2 mom. 1 punkten i stödlagen
samt idka jordbruk eller trädgårdsodling så,
att
1) han eller hon personligen deltar i idkan-

det av jordbruk eller trädgårdsodling genom
att själv delta i arbetet, och
2) han eller hon personligen är skattean-

svarig för verksamheten på det sätt som före-
skrivs i 9 § i inkomstskattelagen (1535/1992)
och i fråga om sammanslutningar samt döds-
bon dessutom på det sätt som föreskrivs i
15—17 § i den nämnda lagen.

2 kap.

Ansökan om stöd

4 §

Sökandens minderåriga barn

Som sökandens minderåriga barn enligt
3 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om na-
tionellt stöd till södra Finland och 2 § 1 mom.
15 punkten i förordningen om nordligt stöd
betraktas en person som den 31 december
2008 ännu inte har fyllt 18 år.

5 §

Återtagande av ansökan om stöd

Återtagande av ansökan om stöd ska med-
delas skriftligen till kommunens lands-
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bygdsnäringsmyndighet eller i fråga om stöd
för biodling som utbetalas enligt antalet bi-
samhällen till arbets- och näringscentral. Om
sökanden av stöd redan har underrättats om
övervakning och övervakningen föranleder
påföljder kan stödansökan inte återtas. I öv-
riga fall ska återtagandet ske före den första
utbetalningen enligt ansökan i fråga.
Återtagandet kan gälla hela stödansökan
eller en del av ansökan. När det gäller stöd
som söks i flera omgångar kan sökanden
återta en ansökningsomgång under de be-
gränsningar som nämns i 1 mom.
Ansökningar om stöd för växtproduktion
kan inte återtas efter det att den kommunala
landsbygdsnäringsmyndighetens registre-
ringsanmälan har skickats, om det i registre-
ringsanmälan har antecknats att ett eller flera
skiften strider mot reglerna och felet är så-
dant att det leder till påföljd.
Stöd för växtproduktion som avses i de
förordningar som nämns ovan i 1 § 1 mom.
1—4 punkten kan också återtas enligt skifte.

3 kap.

Stöd för växtproduktion

6 §

Skiften

Bas- och jordbruksskiftenas odlade och
icke odlade arealer ska uppges i hektar med
två decimalers noggrannhet.

7 §

Åker som lämpar sig för odling

Till åker som lämpar sig för odling och
som avses i 9 § 2 mom. 1 punkten samt 10 §
2 mom. 1 punkten stödlagen räknas:
1) odlingsareal för jordbruks- och träd-
gårdsväxter och åkerenergigrödor som är i
användning,
2) icke odlad åker som sköts,
3) jordbruksmark som uppgetts som tillfäl-
ligt icke odlad,
4) trädgårdsland, samt
5) i fråga om husdjursstöden naturäng och
naturbete samt öppen hagmark som är i an-
vändning.

En åker som avses i 1 mom. ska under
vegetationsperioden 2009 vara i sökandens
besittning. Sökanden kan besitta åkern i
egenskap av ägare, arrendator enligt jordle-
golagen (258/1966), med stöd av ett annat
besittningsavtal än arrendeavtal eller med
stöd av nyttjanderätt som grundar sig på tes-
tamente eller en annan åtkomsthandling.
Åkern ska dock senast den 15 juni 2009 vara
i sökandens besittning.
Såsom i 1 mom. avsedd åker betraktas inte

åker som tagits ur produktion med stöd av
förbindelser som avses i 6 § 2 mom. 3 punk-
ten lagen om avträdelsepension (16/1974) el-
ler 9 § lagen om avträdelseersättning för lant-
bruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen
om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/1994), sådan den sistnämnda paragra-
fen lydde när lag 1326/1999 trädde i kraft.
Till sådan åkerareal på en halv hektar där

trädgårdsväxter odlas räknas odlingsarealerna
för frilandsgrönsaker, bär, frukter, frökrydd-
växter, medicinalväxter, prydnadsväxter och
örtkryddor samt plantskolor och arealer som
uppgetts som trädgårdsland.

8 §

Produktionssätt med beaktande av produk-
tionsförhållandena på orten

Med produktionssätt med beaktande av
produktionsförhållandena på orten enligt 9 §
2 mom. 2 punkten i stödlagen avses att
1) åkern bearbetas och gödslas på ända-

målsenligt sätt,
2) sådden eller planteringen sker senast

den 30 juni på ett sätt som möjliggör jämn
groning,
3) det vid odlingen används växtarter och

sorter som lämpar sig för området,
4) det vid odlingen används en utsädes-

eller plantmängd som är tillräcklig till sin
omfattning och beskaffenhet,
5) växtskyddet har ombesörjts på ända-

målsenligt sätt och flyghavre har bekämpats,
6) skiftets kulturtillstånd möjliggör pro-

duktion av en bärgnings- och marknadsdug-
lig skörd, och att
7) skörden bärgas på vederbörligt sätt.
Skörd som blivit obärgad på grund av en

skördeskada enligt lagen om ersättande av
skördeskador (1214/2000) eller av motsva-
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rande orsak utgör inget hinder för betal-
ningen av stöd, om de andra åtgärder som
ingår i produktionssättet med beaktande av
produktionsförhållandena på orten har ombe-
sörjts som sig bör. En skriftlig anmälan om
skördeskadan eller motsvarande ska dock
omedelbart efter skadans uppkomst avfattas
på en av Landsbygdsverket fastställd blankett
och inlämnas till landsbygdsnäringsmyndig-
heten i den kommun där gårdsbruksenheten
ligger. I anmälan ska orsaken till skördeska-
dan eller motsvarande och orsaken till att
skörden blivit obärgad specificeras. I fråga
om jordbruksskiften som drabbats av utvint-
ringsskador kan stöd betalas, om det på
största delen av skiftesarealen finns ett växt-
bestånd som möjliggör produktion av en
bärgnings- och marknadsduglig skörd.
Avvikande från vad som bestäms i 1 mom.
2 punkten berättigar frilandsgrönsaker som
såtts eller planterats efter den 30 juni 2009
och som ger skörd till stöd, om dagen för
sådd eller plantering av dem har anmälts till
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet se-
nast den 31 december 2009.

9 §

Bärgning av skörd

Utöver vad som bestäms i 8 § förutsätter
betalningen av stöd för vete, råg och malt-
korn att kärnskörd bärgas genom tröskning.
Att växtbeståndet slås och lämnas på mar-
ken, komposteras eller förstörs på annat mot-
svarande sätt anses inte vara sådant bärgande
av skörd vilken i huvudsak består av vall som
uppfyller kraven på produktionssätt med be-
aktande av produktionsförhållandena på or-
ten.
I fråga om de växter för vilka odlingssättet
innefattar odlingstekniska vändtegar krävs
inte att skörd bärgas eller djur går på bete på
vändtegsskiftet, om växtbeståndet sköts.

4 kap.

Husdjursstöd

10 §

Besittning och skötsel av husdjur

Med husdjur som är i producentens besitt-
ning avses djur som producenten äger samt

djur som med hyres- eller leasingavtal över-
förts till producentens besittning.
Överföring av besittning av djur från en

producent till en annan bör kunna bevisas
med ett skriftligt avtal mellan parterna samt
med tillhörande kvitton.
Den producent som har djuren i sin besitt-

ning är ekonomiskt ansvarig för de djur som
omfattas av avtalet. Producenten är även an-
svarig för journalföringen över de djur som
tagits i besittning.
Om producenten åtar sig att mot ersättning

sköta om djur som är i annan producents
besittning, bör ett skriftligt avtal göras upp
om djurens skötsel. Avtalet ska visa att den
producent som mottagit djuren endast sköter
om dem, och inte bär det ekonomiska ansva-
ret för de djur som omfattas av avtalet.
Den producent som äger eller annars besit-

ter djuren är ansvarig för journalföringen
över de djur han sköter. Nötkreatur, getter,
tackor och hästar som ska föras in i djurre-
gistren registreras på den gård som besitter
dem.

11 §

Ansökan om och fastställande av produk-
tionskopplat husdjursstöd

Produktionskopplat husdjursstöd söks för
husdjur i sökandens besittning. Husdjursstöd
betalas inte åt djurskötaren för djur som är i
hans skötsel.
De djurgrupper som avses i förordningen

om nationellt stöd till södra Finland och för-
ordningen om nordligt stöd definieras i 2 §
1 mom. 7—14 och 16—34 punkten i denna
förordning.
Det genomsnittliga antalet husdjur som av-

ses i 17 § i förordningen om nationellt stöd
till södra Finland och i 20 § i förordningen
om nordligt stöd beräknas med en decimals
noggrannhet.

12 §

Gängse produktionssätt

En förutsättning för utbetalning av hus-
djursstöd är att det på gården bedrivs hus-
djursskötsel i enlighet med det gängse pro-
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duktionssättet för varje djurslag som ligger
till grund för stödet. Husdjur kan hänföras till
gårdens djurantal inom den nationella
tilläggsdelen till kompensationsbidraget eller
då det uppskattas om kraven för husdjursgård
uppfylls, om djuren sköts i enlighet med
gängse produktionssätt.
Med gängse produktionssätt avses i första
hand att till exempel dikor hålls för produk-
tion av kalvar som föds upp för köttproduk-
tion, suggor hålls för produktion av smågrisar
och tackor hålls för produktion av lamm som
föds upp på gården för köttproduktion. Pro-
duktionen, till exempel antalet smågrisar per
sugga eller antalet lamm per tacka, ska ligga
på normal nivå i förhållande till djurantalet.
Stödår 2010 gängse produktionssätt för
fårhushållning avses vara sådan produktion
där antalet lamm är i genomsnitt 1,0 lamm
per tacka. Som ett lamm tas i beaktande
lammen som är födda efter den normala dräk-
tighetstiden eller som fötts döda till följd av
kastning som sker efter en minst fyra måna-
der lång dräktighetstid.
Stöd kan också betalas för djur som hålls
på gården i syfte att förvärva inkomster på
grund av olika slag av nya verksamheter
inom husdjursproduktionen. Vid behov ska
en utredning över verksamheten och dess ka-
raktär av förvärvsverksamhet tillställas kom-
munens landsbygdsnäringsmyndighet. En så-
dan utredning är till exempel ett intyg över
att sökanden är införd i förskottsuppbördsre-
gistret för den aktuella verksamhetens del.

13 §

Uträknandet av djurens ålder

Husdjurens ålder räknas ut så att djuret
uppnår en ålder av ett visst antal månader
samma dag i månaden som det har fötts. När
åldern på tjurar, stutar, kvigor, svin förutom
slaktsvin samt tackor och getter räknas ut
anses en månad bestå av 30 dagar.
Om ett djur har fötts den 31 i månaden
räknas dess ålder på samma sätt som för ett
djur som fötts den 30 i månaden.
Om ett djur har fötts den 29, 30 eller 31 i
månaden och det i februari skulle uppnå en
ålder som berättigar till stöd, anses djuret den
28 februari uppnå denna ålder uttryckt i må-
nader.

Åldern på fjäderfä räknas enligt kalender-
veckor.
Den ålder som används vid beräkningen av

stöd för hästar fastställs så att hästen är år
2009
1) ett år gammal om den är född mellan

den 1 januari 2008 och den 31 december
2008, de nämnda dagarna inberäknade,
2) två år gammal om den är född mellan

den 1 januari 2007 och den 31 december
2007, de nämnda dagarna inberäknade, och
3) tre år gammal om den är född mellan

den 1 januari 2006 och den 31 december
2006, de nämnda dagarna inberäknade.

14 §

Dikor, dikokvigor, mjölkkor, tjurar, stutar,
kvigor samt slaktade tjurar, stutar och kvigor

Sökanden av stöd ska kontrollera uppgif-
terna om nötkreaturen i det utdrag ur nöt-
djursregistret som skickas till sökanden och
göra behövliga korrigeringar i nötdjursregist-
ret.
Eventuella korrigeringar av uppgifterna i

utdraget ur nötdjursregistret ska göras senast
det datum som har skrivits ut på kontrollistan
till utdraget ur nötdjursregistret.

15 §

Fastställande av stödberättigande dagar för
nötkreatur

I fråga om dikor, dikokvigor, mjölkkor,
tjurar, stutar och kvigor avses med den första
stödberättigande dagen den dag då djuret bör-
jar omfattas av stödet. Det kan vara den
första dagen i perioden för fastställande av
stöd, den dag då djuret uppnår erforderlig
ålder, den dag som följer efter kalvningsda-
gen eller den dag som följer efter dagen då
djuret köpts.
Med den sista stödberättigande dagen för

djuret avses den dag då djuret slutar omfattas
av stödet. Det kan vara den dag då djuret
avlägsnas, den dag som föregår dagen då
djuret övergår till en annan åldersgrupp, den
sista dagen i perioden för fastställande av
stöd eller dagen då en kviga kalvar.
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16 §

Getters mjölkproduktion

Som grund för fastställandet av stödet för
getter godkänns en mjölkmängd som har:
1) levererats till ett mejeri,
2) sålts direkt från gården,
3) använts till framställning av ost för för-
säljning eller för eget bruk,
4) använts till framställning av andra pro-
dukter för försäljning, eller
5) använts i sökandens eget hushåll.
Den mjölkmängd som används som föda
för djur eller vid testning av framställningen
av produkter tillverkade av getmjölk räknas
inte in i den mjölkmängd som godkänns som
grund för fastställandet av stöd.
Den godkända mjölkmängd som kan an-
vändas i sökandens hushåll är 1,0 liter per
person och dag. Som personer i sökandens
hushåll räknas de som har samma i befolk-
ningsdatalagen (507/1993) avsedda bonings-
ort som den som söker stöd.

17 §

Hästar

Hästar ska i regel senast den 1 maj 2009 ha
registrerats i det register som avses i 3 § i
hästhushållningslagen (796/1993). Sökanden
ska se till att de uppgifter som anmälts till
registret är uppdaterade.
Om en häst är delägd ska en fullmakt där
de övriga ägarna ger sitt samtycke till ansö-
kan om stöd fogas till ansökan om husdjurs-
stöd. Eventuellt alias som hänför sig till del-
ägandet ska nämnas i fullmakten.
Ston ska ha betäckts med en hingst som
har godkänts för avel. Ponnyston ska vara
renrasiga och de hingstar som används för
betäckning ska vara av samma ras, om pon-
nystona inte har betäckts i överensstämmelse
med de ridponnyprogram som avses i avels-
reglementet för varmblodiga ridhästar, pon-
nyer, islandshästar och fjordhästar i enlighet
med 4 § i jord- och skogsbruksministeriets
beslut om anordnande av hästavelsverksam-
heten (45/1994).
Ston av finska hästar och varmblodiga
travhästston kan även betäckas med egna

hingstar. Om ett sto har betäckts med en egen
hingst som inte har en stambok, ska sökanden
före utbetalningen av stödet till den kommu-
nala landsbygdsnäringsmyndigheten sända en
styrkt kopia av intyget över fölningen eller ett
intyg av en veterinär om att stoet kastat fölet
efter en dräktighetstid på minst 12 veckor.
Om en stödberättige häst avlägsnas från

gården under den besittningstid som avses i
7 § 1 mom. 5 punkten i förordningen om na-
tionellt stöd till södra Finland och 14 §
1 mom. 5 punkten i förordningen om nordligt
stöd och som inleds den 1 mars 2009 och
avslutas den 8 juni 2009, nämnda dagar in-
räknade, ska avlägsnandet anmälas skriftligt
till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
inom tio arbetsdagar.

18 §

Avlägsnande av tacka under djurhållningstid

Om en stödberättigande tacka avlägsnas
från gården under den djurhållningstid som
avses i 7 § 1 mom. 5 punkten i förordningen
om nationellt stöd till södra Finland och 14 §
1 mom. 5 punkten i förordningen om nordligt
stöd och som inleds den 28 februari 2009 och
avslutas den 7 juni 2009, nämnda dagar in-
räknade, ska avlägsnandet anmälas skriftligt
till kommunens landsbygdsnäringsmyndig-
het.
En anmälan om avlägsnande av tacka från

gården under djurhållningstiden kan dock
inte göras efter det att den sökande har under-
rättats om övervakning.

5 kap.

Bokföring över djur och getmjölk

19 §

Nötkreatur

Över nötkreaturen ska föras en uppdaterad
nötkreatursförteckning som föreskrivs i 10 § i
jord- och skogsbruksministeriets förordning
om märkning och registrering av nötkreatur
(1391/2006).
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20 §

Svin

Över svinen ska föras uppdaterad bok på
det sätt som föreskrivs i 11 § i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om märk-
ning och registrering av svin (1296/2001).

21 §

Fjäderfä

Över fjäderfä ska föras uppdaterad bok
varav framgår ökningar och minskningar av
djurantalet på djurgruppsnivå samt över-
gångar till en annan åldersgrupp. Som ök-
ningar ska i bokföringen antecknas djur som
fötts och djur som köpts och som minsk-
ningar djur som sålts till livs, djur som sålts
till slakt och djur som dött.

22 §

Tackor, getter och hästar

Det ska föras uppdaterad bok över tackor
och getter i enlighet med 10 § i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om märk-
ning och registrering av får och getter
(469/2005).
Över hästar ska föras uppdaterad bok
varav på individnivå framgår hästens namn,
registernummer eller annan identifikation,
besittningstid och den plats där hästarna vis-
tas under besittningstiden med undantag av
kortvarig frånvaro. Vidare antecknas datum
då djuren fötts eller köpts samt djur som sålts
till livs, djur som sålts till slakt och djur som
dött.

23 §

Bokföring av getternas mjölkproduktion

Getternas mjölkproduktion som avses i
16 § ska bokföras på en av Landsbygdsverket
fastställd blankett.
I den dagliga blankettbokföringen enligt
1 mom. antecknas i liter per månad:

1) den mjölkmängd som levererats till ett
mejeri,
2) den mjölkmängd som sålts vid direkt-

försäljning,
3) den mjölkmängd som använts för fram-

ställning av ost för försäljning och för an-
vändning i sökandens eget hushåll, samt
4) den mjölkmängd som har använts i sö-

kandens hushåll enligt 16 § 3 mom.
Den mängd ost i kilogram som har fram-

ställts under en månad ska uppges enligt ost-
typ.
Dessutom ska en daglig förteckning föras

över köparna av direktförsäljningsmjölk. För-
teckningen lämnas på begäran in till lands-
bygdsnäringsmyndigheten.
Om det av getmjölken framställs andra

produkter för försäljning än ost ska separat,
produktspecifik bok över mjölkanvändningen
föras varje månad. I den ska dessutom an-
tecknas den mängd produkter som har fram-
ställts för försäljning under var och en må-
nad.

24 §

Inlämnande av bokföringen över getternas
mjölkproduktion till den kommunala lands-

bygdsnäringsmyndigheten

Sökanden ska till den kommunala lands-
bygdsnäringsmyndigheten sända en blankett
eller motsvarande datautskrift som avses i
23 § 1 mom. över den mängd getmjölk som
har producerats mellan den 1 september 2008
och den 31 augusti 2009, de nämnda dagarna
inberäknade, och som godkänns som grund
för fastställandet av stöd.
En sökande som börjar hålla getter ska till

den kommunala landsbygdsnäringsmyndig-
heten sända en blankett eller motsvarande
datautskrift som avses i 23 § 1 mom. över
den mängd getmjölk som har producerats
mellan den 1 maj 2009 och den 31 augusti
2009, de nämnda dagarna inberäknade, och
som godkänns som grund för fastställandet
av stöd.
Sökande som framställer andra produkter

än ost ska till den kommunala landsbygdsnä-
ringsmyndigheten sända en separat månatlig
och produktspecifik bokföring enligt 23 §
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5 mom. som gäller de perioder som anges i 1
och 2 mom.

6 kap.

Överföringar av besittningsrätten

25 §

Stöd för växtproduktion

Vid överföringar av besittningen till ett
enskilt jordbruksskifte ska besittningsrätten
till skiftet vara överförd till den nya inneha-
varen senast den 15 juni 2009. Överföring av
besittningen förutsätter att ett skriftligt köpe-
brev, arrendeavtal eller annat avtal om över-
föring av besittningen, en ändringsblankett
för basskiften och en av Landsbygdsverket
fastställd blankett för anmälan av såningsa-
realer lämnas in till den kommunala lands-
bygdsnäringsmyndigheten senast den 15 juni
2009.
Om besittningen av en hel gård har över-
förts före ansökan om stöd för växtproduk-
tion, ansöker gårdens nya innehavare om stö-
den för växtproduktion.
Om besittningen av en hel gård har över-
förts efter ansökan om stöd för växtproduk-
tion, dock senast den 31 augusti 2009, kan
gårdens nya innehavare antecknas som sö-
kande i ansökan om stöden för växtproduk-
tion.
Den nya innehavaren ska påvisa överfö-
ringen av besittningen av hela gården genom
att senast den 11 september 2009 till den
kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten
lämna in en av Landsbygdsverket fastställd
blankett för anmälan om överföring av besitt-
ningen av en hel gård. Till blanketten ska
fogas nödvändiga kopior av köpebrevet, ar-
rendeavtalet och andra motsvarande utred-
ningar.
Stöd till unga jordbrukare kan betalas till
en övertagare som uppfyller kraven för bevil-
jande av stöd, om generationsväxlingen sker
efter avslutad ansökningstid, dock senast den
31 augusti 2009, förutsatt att gårdens förra
innehavare har lämnat in en godkänd ansökan
om stöd till unga jordbrukare på en blankett
för ansökan om stöd som Landsbygdsverket
har fastställt.

26 §

Ansökan om slutliga husdjursstöd

Om besittningen av en hel gård har över-
förts före ansökan om förskott på husdjurs-
stöd eller om gårdens nya innehavare har
antecknats som sökande av förskott på hus-
djursstöd och förskotten har betalts till den
nya innehavaren, ansöker gårdens nya inne-
havare om de slutliga husdjursstöden.
På basis av ett avtal mellan gårdens tidi-

gare och nuvarande innehavare kan den nu-
varande innehavaren söka nationella hus-
djursstöd 2009 för stödberättigade djur som
varit i den tidigare innehavarens besittning
före överföring av besittning och för refe-
renskvantitet som fastställs för från produk-
tionen frikopplat stöd.
Om besittningen av en hel gård överförs

efter det att förskotten har betalts, men före
betalningen av de slutliga husdjursstöden, har
slutligt stöd kunnat sökas av antingen går-
dens förra innehavare, gårdens nya inneha-
vare eller båda. För det berörda lägenhetssig-
numets del utgör de emellertid en enda ansö-
kan, varför uppgifterna på blanketterna för
stödansökan registreras på den sökande till
vilken förskotten har betalts.
Om två eller flera gårdar har slagits sam-

man, kan innehavaren av den gård som bil-
dats vid sammanslagningen så som avses i
3 mom. ansöka om slutliga stöd för de djur
som omfattas av stöd 2009 och som fötts upp
på de gårdar som sammanslagits. Det eventu-
ellt utbetalda förskottet på husdjursstöd åter-
krävs till staten hos den gård vars lägenhets-
signum inte längre används efter samman-
slagningen.

27 §

Betalning av slutliga husdjursstöd

Om förskott på husdjursstöd har betalts till
producenten och besittningen av hela gården
övergår efter betalningen av förskott, betalas
de slutliga nationella husdjursstöden till den
sökande till vilken förskotten har betalts, det
vill säga till gårdens förra innehavare.
Om förskott på husdjursstöden inte har

betalts till producenten, kan gårdens förra
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innehavare och gårdens nya innehavare
komma överens om till vilkendera sökanden
de slutliga nationella husdjursstöden ska be-
talas.
Om parterna vill att de slutliga husdjurs-
stöden ska betalas till gårdens nya innehavare
ska denne före den slutliga betalningen av de
första husdjursstöden tillställa den kommu-
nala landsbygdsnäringsmyndigheten ett avtal
om betalningen av de slutliga husdjursstöden
till gårdens nya innehavare. Gårdens nya
innehavare ska påvisa att överföringen av
besittningen av hela gården har skett genom
att till en av Landsbygdsverket fastställd
blankett om överföring av besittningen till en
hel gård samt kopior av köpebrevet, arrende-
avtalet och andra motsvarande utredningar,
om dessa inte har lämnats in redan tidigare.

Vid överföring av besittningen av hela går-
den uppfylls det krav på besittning av åker
som utgör en förutsättning för beviljandet av
husdjursstöd, om gården i fråga har besuttit
den i 10 § avsedda åkerarealen under samma
lägenhetssignum.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

28 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22
april 2009.

Helsingfors den 17 april 2009

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare Katri Valjakka
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