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Tvärvillkor, ”nitratförordningen”
• Om det uppkommer eller gården tar emot 25 m3 eller mera av 

stallgödsel så måste man ha en gödselstad samt gödselanalys

• Analysen måste innehålla total kväve, lösligt kväve och total fosfor

• Gödselstackar med fast gödsel får lagras över vintern p.g.a. 
arbetstekniska skäl måste anmälas till kommunens miljömyndighet
• Ingen stallgödsellagring på grundvattenområden

• 20 cm skikt med vätskebindande material under stacken + tätt överdrag

• Förbjudet att sprida stallgödsel 1.11-31.3

• Stallgödseln skall bearbetas ner inom 1 dygn efter spridning

• Permanenta utfodringsplatser skall ha tät botten och tak



Placering av gödselstack

Vattendrag
/utfall

Vanliga diken

Mera än 100 m Mera än 5 m



Växtskyddsmedel

• Växtskyddsmedel bevaras på säkert sätt

• Växtskyddsmedel används på säkert sätt

• Sprutförarexamen

• Växtskyddssprutan skall vara testad

• Bokföring
• preparatenas fullständiga namn

• använd mängd

• orsak till användning

• resultatet av bekämpningen



Arealstöden i korthet

• Grundstöd  107 €/ha
• Inget ålderskrav

• Odla enligt tvärvillkoren

• Förgröningsstöd 65 €/ha
• Krav på mångsidigare odlingminst 2 grödor

• Regler för permanent gräsmark

• Tvärvillkor

• Stöd till unga odlare (EU) 50 €/ha
• har startat ett jordbruksföretag för första gången 2012 eller senare

• är 40 år eller yngre det första året som du söker stödet (född 1977 eller senare)

• har stödrättigheter och får grundstöd samma år som du söker stöd

• du kan få stödet för högst 90 hektar och du kan som mest få stödet varje år i 5 år

• ålderskravet gäller även en delaktig maka/make

Förutsätter
stödrättighet



Förgröningsstödet (på C-området)

 Måste odla minst 2 olika grödor, huvudgrödan får uppta
högst 75 % av åkerarealen, dvs. måste odla minst 25 % av 
andra grödor (kontrolleras under tiden 30.6-31.8)

Undantag från kravet på 2 grödor:

gårdar med mindre än 10 ha

gård med ekoavtal får söka om befrielse från kravet, får stödet oberoende

 gård som odlar mera än 75 % av åkrarna med vall (förutsatt att inte mera
än 30 ha är odlat med annat än vall)

gården har mera än 50 % med areal som inte uppgetts i gårdens
stödansökan året innan och det odlas annat på skiftena än det föregående
året
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JA NEJ

Är gården en ekogård som ansöker om befrielse från 

förgröningskraven på grund av ekoproduktion ? 

Under
10 ha

Över
10 ha

Gårdens åkerareal är

Är gårdens vallareal över 75 %

NEJ

Gården ska odla 

minst  

2 grödor

JA

Gården befrias från åtgärden 

diversifiering av grödor

Huvudgrödans andel får vara högst 75 %



Bidrag för jordbruksgrödor

 Proteingrödor 70 €/ha
• Inklusive: ärter, bönor, sötlupin, 

raps, rybs, solros, oljelin, oljehampa
och oljedådra

 Råg 50 €/ha

 Sockerbeta 75 €/ha

 Stärkelsepotatis 560 €/ha 
• krav på odlingskontrakt med industrin
• fås ej för utsädesförökning av stärk.pot.

KRAV

• Inga åldersgränser

• Följa tvärvillkoren

OBS! 
Blandade växtbestånd godkänns

inte! 



Nationella stöd

Nordliga hektarstödet

 Minimiareal 5 ha

 Minimiareal för trädgårdsväxter 1 ha

 Vete 0 €, Råg 75€, sockerbetor 100 €, stärkelsepotatis 100 €, frilandsgrönsaker 350 €, 
proteinväxter (blandning med över 50 %) 45 €, andra växter (ryps/raps/lin m.m.) 75 €

Allmänt hektarstöd

 De flesta grödor i stödregionen, C2 och C1:s skärgårdsdelar

 10-20 €/ha
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Allmänt krav : tvärvillkoren!



Nationella stöd

Nationella stödet för sockerbeta 350 €/ha
 Minimiåkerareal 5 ha

 Beviljas bara för sockerbetor ämnade till sockerproduktion

Stöd till unga odlare 40 €/ha

 Samma krav som i EU:s unga odlare stöd
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Allmänt krav : tvärvillkoren!



LFA 2015-2020 (242 €/ha)

• 1-årig förbindelse

• Skiftet måste ha ersättningsduglighet

• Ingen övre åldergräns

• Djurgårdsstatus inom tilläggsdelen om man uppfyller
kravet 0,35 de/ha + 60 €/ha+

• Minimiareal för stöd 
• Allmänt 5 ha

• i skärgården 3 ha

Max 25 % träda



Miljöersättning (54 €/ha, trädg. 200 €/ha)

Basnivåns krav (gäller alla odlade skiften):

• Tvärvillkor

• Gödslingsregler

• Balanserad användning av näringsämnen:
• Markkartering

• Odlingsplan varje år

• 5-årig växtföljdsplan (2.5.2016)

• Skiftesvis bokf. 

• Kvalitetstest för åkerjord (30.4.2018)

• 3 m skyddsremsor

• 1 skolningsdag (eller tent) (30.4.2017)



Markkarteringar
• Alla basskiften över 0,5 ha skall ha egna prov

• Undantag trädor, miljövårdsvallar och mångfaldsåkrar om de inte gödslas

• Basskiften över 5 ha skall ha 1 prov/påbörjad 5 ha

OBS!
• För skiften som är 0,5 ha eller mindre får man använda markkarteringen

från skiftet bredvid (endast dike eller en väg får finnas mellan)

• I annat fall räknar man N enligt mullrik mullhalt och P enligt god-nivå (
standarvärden) eller så tar man en egen markkartering

• När man börjar odla en träda eller ett nytt skifte (utan markkartering) så använder
man standardvärdena vid gödslingen och markkartering tas innan
odlingssäsongens slut



Vilka skiften måste ha en markkartering?

• Alla skiften med en vanlig odlingsväxt

t.ex.: spannmål, fodervallar, matpotatis,     
trädgårdsväxter

• Saneringsgrödor

• Fleråriga miljövallar (de 5-åriga)

• Trädor, NVÅ-vallar, gröngödslingsvallar och
mångfaldsåkrar om de gödslas vid anläggning



Kvalitetstest av åkerjord

• Bedömning av skiftenas skördepotential

• Skall göras innan 30.4.2018

• På alla skiften (> 0,5 ha) som gården har i sin 
besittning just då

• Blankett 480

• Inlämnas till kommunen

• Eventuellt byggs in i Vipu??







Skyddsremsor

Minst 1 m, högst 3 m 
Flerårig vallväxtlighet

Dikesren/Åkerren/ 
”Utfallsremsa”

Utfall

I medeltal 3 m
Flerårig vallväxtlighet

Vattendrag

Skyddsremsa

Vattendrag = 3 m remsa

I Vipu är det blå linje
Utfall = 1 m remsa

I Vipu är det gul linje



Kom ihåg om remsor

• Får skördas samtidigt med resten av skiftet (bete, vall)

• Slåtter av remsan om det börjar växa sly eller om fröogräs 
hotar att spridas från området

• Om besvärliga ogräs har tagit överhand kan och skall remsan 
förnyas:
• Plöjning/bearbetning endast på våren och så in så snabbt som möjligt 

(ingen gödsel!) med fleråriga vallväxter. 
• Skriv in förnyandet i skiftesvisa bokföringen!



Valbara skiftesvisa åtgärder i miljöersättningen

• Placering av flytgödsel i åker

• Återanvändning av näringsämnen och organiskt material

• Hantering av avrinningsvatten (+ underbevattning)

• Miljövårdsvallar

• Växttäcke vintertid

• Åkernaturens mångfald

• Användning av täckmaterial på trädgårdsväxter och utsädespotatis

• Användning av alternativa växtskyddsmetoder på trädgårdsväxter

I denna programperiod satsades större del av medlen till dessa åtgärder, 
istället för basersättningen. 

Orsak: sporrar odlare till att välja åtgärder med bättre verkan för miljön



Växttäcke vintertid

• den del som överskrider 20 % måste uppfyllas med ”äkta” växttäcke över
vintern, såsom: 

• Flerårig odlad vall, ettårig vall som bevarats över vintern och rörflen

• fleråriga trädgårdsväxter och kummin

• stubb och direktsådd i stubb

• fånggrödor som bevaras över vintern

• alla höstsådda grödor, lin och hampa

• Räknas till växttäckt areal men får inte ersättning:

• trädor med vall eller stubb (även om höstgrödor har såtts)



Gemensamma regler för mångfaldsåkrar

• Inga växtskyddsmedel får användas

• Bevaras över vintern (ängsväxter får avslutas 1.9. andra 
året)

• Inget bete

• Slåtter inget krav, men får utföras tidigast 1.8

• Direktsådd i vall förbjuden

• Gödsling endast vid anläggning (kolla tabellen + 
markkartering)



Höstanmälan

Höstanmälan

• Växttäcke

• Placering av flytgödsel i åker

• Återanvändning av näringsämnen och organiskt material

• Senast 31.10.2017



Kom ihåg angående djurstöd

Var noga med anmälningar till djurregistren:

 Speciellt djur som dör och hämtas till Honkajoki

• Utmönstringsdagen är när djuret har dött

Kvalitetsbidrag betalas på basen av antal slaktade djur under 
stödåret: 

 Lamm = högst 12 mån. och slaktkroppens vikt åtm. 18 kg

 Killing = högst 12 mån. och slaktkroppens vikt åtm. 10 kg



Miljöavtal

Följande avtal kan sökas 2017:

 Skötsel av våtmarker, blnr 262

 Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet, blnr 253

 Avtal om odling av ursprungsväxter, blnr 214

 Utökning av djurmängd i befintliga avtal om uppfödning av lantraser, blnr 218E

senast 15.6 till NTM-centralen

Följande avtal kan INTE sökas 2017

 Åkrar för tranor, gäss- och svanar

 Uppfödning av lantraser (helt nya avtal)



Icke-produktiva investeringar
-för iståndsättning av områden
-kan genomföras före man söker ett 5-årigt skötselavtal för området 
(miljöavtal)

 Anläggning av våtmark, blnr 195

 Inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten, 
blnr 196

-kan ansökas 2017

-senast 15.6 till NTM-centralen



Ekologisk produktion

Nya ekogårdar

 Ansöker om ekoförbindelse med blankett 215 senast 15.6.2017
samt en undertecknad förteckning över skiften som söks till

förbindelsen
växtföljdsplan, om man odlar ekologiska frilandsgrönsaker och endast

en del av gårdens skiften odlas ekologiskt
samarbetsavtal, om en annan ekohusdjursgård tar skörden till sina

ekodjur

 Anmäler sig till kontrollsystemet för ekologisk produktion senast 2.5.2017 
– OBS! Datumet!

- ekokontrollblankett 1 + kompletteringsblanketter + ekoplan mm
- första ekokontrollen görs senast 15.6.
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Ekologisk produktion

De som ansökte om ekoförbindelse 2015 och 2016

 Kom ihåg att 2017 söka om utbetalning i stödansökan senast 15.6. –
det finns en skild punkt för ekologisk produktion

- kryssar man inte i får man ingen ersättning alls!

 Om man fått tilläggsareal – som inte ingått i någon annans
ekoförbindelse 2016 – kan man bifoga den till ekoförbindelsen om den
är högst 5 ha (1 ha) eller ingå en ny ekoförbindelse om den är över 5 ha 
(1 ha) med blankett 215 senast 15.6.

Inkl. en undertecknad förteckning över skiften som söks till
förbindelsen
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Ekologisk produktion

De som ansökte om ekoförbindelse 2015 och 2016

 En ekoförbindelse kan ändras från växtproduktion till husdjursproduktion
och från husdjursproduktion till växtproduktion – görs med blankett 215 
senast 15.6.

 Tillägg eller ändring av djurslagen i ekohusdjursförbindelsen görs också
med blankett 215 senast 15.6.

 Djuren anmäls till ekokontrollsystemet senast 2.5.2017 

-kompletteringsblankett 1d

-första ekokontrollen görs senast 15.6
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Kontaktuppgifter

Vasa:
Peter Björkmark (våtmarker, lantraser, ekoförbindelser)
0295 028 541
peter.bjorkmark@ntm-centralen.fi

Barbro Lundström (jordbruksnaturens mångfald och landskap, vårdbiotoper, naturbeten)
0295 028 589
barbro.lundstrom@ntm-centralen.fi

Tomas Räfså (ekokontroll)
0295 028 609
tomas.rafsa@ntm-centralen.fi

Karleby:
Lars Björkgård (avtal, förbindelser, ekokontroll)
0295 028 540
lars.bjorkgard@ntm-centralen.fi
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Granskning



Brister i stödvillkoren åren 2015 och 2016 (% av 
gårdarna) 

32Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd 2017 



Brister i basvillkoren år 2015 och 2016 (% av gårdarna)

33Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd 2017 

















Att slå eller inte slå...



En helt OK grönträda eller NVÅ-vall







Dikesrenen är bra

åtminstone!





Vall??   
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Permanenta vägar och körstråk får inte ingå i basskiftets areal

Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd 2017 



Skiftesdelning





Tack för visat intresse!

Till sist några saker som kan vara värdefulla:

• Kolla markkarteringarna 

• Fundera över hur det ligger till med gårdens åkerrenar / 

skyddsremsor (vid osäkra fall, ta en vacker vårpromenad när snön har smultit)

• Om remsor förnyas: Bearbeta och så in (gärna i skyddssäd, men kom ihåg att 

öppna gödselklaffarna igen när remsan är insådd) och kom ihåg att anteckna det i 

den skiftesvisa bokföringen


