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Försök uppfylla kraven!

Få samtidigt även en ekonomisk nytta!



Tvärvillkor
• Odlingssätt

• Lagstadgade verksamhetskrav:

1. Miljövillkor (t.ex. utsläppsförordningen, stallgödsel, fågelskydd)

2. Djuridentifiering (korrekt märkning och registrering)

3. Växtskyddsmedel

4. Livsmedel (t.ex. egenkontroll, vattenkvalitet, mjölkrum)

5. Foder (t.ex. foderbokföring, tillåtna/otillåtna fodermedel, mediciner)

6. Djurskydd och djursjukdomar (t.ex. medicinbokföring, stallmiljö, vattentillgång)



Viktigaste tvärvillkoren på åkrar
• Minst 1 m bred remsa vid utfall/vattendrag

• Normal odlingssed
Odling så att du kan få en marknadsduglig skörd
Sådd bör ske senast 30.6

• Trädor skall skötas så inte ogräs och buskar frodas

• Bekämpning av flyghavre och jätteloka

• Begränsningar i växtskyddsmedelsanvändningen håll speciellt koll på
grundvattenområden

• Begränsning av vissa utsläpp från jordbruket lagring och spridning av stallgödsel



• Om mera än 25 m3 gödsel uppkommer måste ett gödsellager finnas

(enligt tabell, minskat med betesperioden (max 4 mån)

• Lastning av stallgödsel ska utföras på underlag med hård botten som håller för 

maskiners vikt och rörelser och från vilket man vid behov kan ta tillvara gödsel 

• Permanenta utfodringsplatser ska vara täckta, ha tät botten och stallgödseln ska avlägsnas tillräckligt ofta.

• Fast gödsel får lagras i stack (minst 30 % torrsubstans)

• Anmälan till kommunens miljövårdsmyndighet minst 2 veckor före

• Vätskebindande material under och presenning ovanpå

• Skall spridas ut inom ett år

• 4 veckor får stallgödsel (minst 30% torrsubstans) lagras på skife (utan tillstånd) innan spridning



• Spridning av stallgödsel förbjudet 1.11-31.3

• Rikliga regn hela hösten exceptionell väderlek anmälan om undantag till miljövårdsmyndigh. före

utgången av oktoberspridning möjligt till 30.11

• Ytspridd stallgödsel måste inmyllas inom ett dygn

• 15 % lutning – 12 h endast fast gödsel, flytgödsel förbjudet

• Ytspridning på vall som inte bryts skall ske innan 15.9

• Höstspridning (från 1.9) får lösligt kväve från stallgödsel inte spridas mera än 35 kg/ha

• Totalkvävet från stallgödsel får inte överstiga 170 kg/ha/kalenderår



Miljöersättningsförbindelsens
uppbyggnad

Grundkrav, ger ingen direkt ersättning:

• Tvärvillkor som ändå skall följas för de flesta andra arealstöd också

• Ändamålsenlig användning av växtskyddsmedel

Baskravet ”Balanserad användning av näringsämnen” (BAN), 
ger 54 €/ha för de vanliga grödorna:

• Här ingår de flesta åtgärderna som alla bör följa! 

Skiftesvisa krav, VALBART! Ger ersättning 50-450 €/ha enligt hur krävande
åtgärd som valts:

• Många olika åtgärder som skall följas



Förberedelse inför odlingssäsongen

• Odlingsplan
- För alla jordbruksskiften
- Planerad gröda
- Planerad gödsling
- Förväntad skördenivå

(erhållen ngn gång under senaste 5 åren)

OBS! markkarteringens resultat



Odlingsplan (20 % av 54 €/ha)

• En odlingsplan skall årligen göras för alla jordbruksskiften 

• Nytta av odlingsplan har man om den görs upp före vegetationsperiodens början, 

eller före beställning av konstgödsel

• Kolla upp via markkarteringarna hur mycket kväve och fosfor som får läggas på

skiften val av gödsel därefter!



Markkarteringar (25% av 54 €/ha)

• Kontrollera giltighet för skiften som kräver markkartering 

 Giltighet 5 år

• För att kunna gödsla smart och förmånligt och ändå fylla växtens näringsbehov 

– krävs en tillförlitlig markkartering

• Annan orsak: 25 % av 54 €/ha fås som ersättning för att man tar 

markkarteringar

• Tas på alla skiften med skördeväxt, även om de inte gödslas!



Vilka skiften måste ha en markkartering?

• Alla skiften med en vanlig odlingsväxt

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

• Saneringsgrödor

• Fleråriga miljövallar (de 5-åriga)

• Skyddszon, trädor, NVÅ-vallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsåkrar om de gödslas vid

anläggning

• Alla basskiften över 0,5 hektar ska ha egna prov

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



Stallgödselanalys

• Giltighet 5 år

• Alla som använder eller där det produceras stallgödsel mera än 25 m3/år
måste ha analys

• Lösligt kväve
• Totalkväve
• Totalfosfor

• Gödslingen skall basera sig på antingen analysvärden ELLER tabellvärden



• Växtskyddsexamen/spruttest

- Växtskyddsexamen/spruttest: Krävs endast ifall man använder 

kemisk bekämpning

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi

- Växtskyddsexamen krävs för att få köpa växtskyddsmedel 

samt biocider

- Använder man entreprenör för växtskyddet behöver man 

inget eget spruttest (entreprenörens spruttest)



Odlingssäsongen 

• Åkerrenar (minst 1 meter)/ Skyddsremsor (minst 3 meter i medeltal)

- Förnyelse vid behov

• Kom ihåg!

- Odla den gröda som du anmält i stödansökan på rätt skifte

- Om du byter gröda kom ihåg att meddela kommunen!

- Gödsel som passar för skiftets markkartering









Dikesrenen är bra
åtminstone!



Att slå eller inte slå...



Gödslingsregler
KVÄVE (N)

• Nivån bestäms på basis av markkarteringens mullhalt

Exempel ur tabellen:     
mf och mh mr mmr

Jordarterna: 
Alla mulljordar och
alla torvjordar



FOSFOR (P)
• Nivå enligt markkarteringens bördighetsklass
• Fosforutjämning möjligt (under 2-5 år)
• Stallgödselundantag får användas ENDAST om fosfor inte

tillsätts via konstgödsel eller annat

Ex. ur tabellen: Bördighetsklass Dålig Rätt dålig Försvarlig Tillfredsställande God Hög Betänkligt hög

Spannmål, oljeväxter, 
baljväxter 34 26 16 10 5 0 -

Spannmål, oljeväxter, 
baljväxter, med 

stallgödselundantag 34 26 16 15 15 - -
Ett- och fleråriga 

fodervallar, rörflen 
skördeåret 40 32 24 14 5 - -

Ett- och fleråriga 
fodervallar, rörflen 

skördeåret med 
stallgödselundantag 40 32 30 30 20 - -

0 betyder att man
får gödsla i denna
klass endast om
man har högre
skördenivåer

Fosfor-gödsling
FÖRBJUDEN



Skördenivåkorrigering

• Om gården kan påvisa att ett skifte/gården har haft större skördemängd något år under de 
senaste 5 åren

• Skiftesberoende!



Stallgödsel

• Både kväve och fosfor räknas tillgänglig för växterna till 100 %
• 60 % för pälsdjursgödsel

• Skall räknas antingen med analys ELLER med tabellvärden
• fosforutjämning får användas även tillsammans med

stallgödselundantaget

Inget stallgödselundantag på hög eller betänkligt hög

Bördighetsklass Dålig Rätt dålig Försvarlig Tillfredsställande God Hög Betänkligt hög

Spannmål, 
oljeväxter, 

baljväxter, med 
stallgödselundantag 34 26 16 15 15 - -

Ett- och fleråriga 
fodervallar, rörflen 

skördeåret med 
stallgödselundantag 40 32 30 30 20 - -



Samtal från oss

• Kontaktar er före besöket (1-14 dagar), om vi får kontakt

- Viktigt att kontaktuppgifterna stämmer i Vipu/kommun

• Berättar om besöket 

- Tidpunkt och hur

• Att delta i granskningen är inte nödvändigt men en gemensam tidpunkt för 

genomgång av dokumenten och granskningen bör finnas.



• Behövliga dokument

- Odlingsplan

- Växtskyddsexamen/spruttest (ev.)

- Arrendekontrakt

- (Markkarteringar)/stallgödselanalys

- Inköpt gödsel för året och eventuella tidigare lager

• Kom ihåg att normal skötsel av trädor, vall och NVÅ förutsätter slåtter för att förhindra 

ogrässpridning



Granskning

• Kontroll av alla anmälda skiften (på egenhand eller med odlaren)

- Rätt gröda (som anmälts)

- Förgröning (befriade gårdar under 10 ha och gårdar med vall, träda och baljväxter över 

75 % av gårdens åkerareal. Samt även ekogårdar)

- Huvudgrödan max 75 %

- Fånggrödor (om anmälts)

- Skyddszon och fleråriga miljövallar kontrolleras att skörden bärgats (återbesök)



Granskning forts.

- Normal god jordbrukarsed

- Åkerrenar och skyddsremsor

- Kontroll av reglerbrunnar (söker utbetalning för reglerbar dränering)

- Digitering av skiften (GPS-mätning)



På gården

• Dokument- och granskningsgenomgång med odlaren efter fältbesök

- Kartgenomgång, eventuella korrigeringar

- Odlingsplan

- Arrendekontrakt (muntliga/skriftliga)

- Växtskyddsexamen, spruttest

- Markkarteringar/ stallgödselanalys



- Djurmängder 

- Mottagen/överlåten stallgödsel

- Inköpt gödsel/lager

- Stallgödsellager

- Växtskyddsmedelslager



Vad händer sen?

• Eventuella kartkorrigeringar

• Inmatning av uppgifter
- Odlad växt
- Odlingsplan
- Arrenden
- Åkerrenar (1 m) och skyddsremsor (3 m), i skick/brist

• Vi tar kontakt vid brister som vi inte nämnt om vid genomgången 



• Ett sammandrag skickas ut för undertecknande

• Lista på gårdens skiften och areal

- Anmäld areal

- Anmäld vid vårens stödansökan

- Mätt areal

-Konstaterad areal

- Godkänd areal

- Inom tolerans samma som ansökts

- Utom tolerans mätt areal



Kom ihåg inför höstanmälan!

• Växttäcke vintertid

- Minst 20 % måste anmälas alla år (lättbearbetning duger)

- Alla gårdar som har varit på granskning blir även växttäcket kontrollerat

anmäld areal skall vara växttäckt.



• Nermyllning/återanvändning av näringsämnen

- Kontrolleras vid vintertida dokumentövervakning

- Anmäld areal och m3/ha skall vara samma som i skiftesvis bokföring

- Vid vattendrag tas 3 m skyddsremsan bort från spridningsarealen



Vintertida dokumentövervakning

• Brev skickas ut (november) där det står vilka dokument 
som begärs in:

- Skiftesvis bokföring
- Markkarteringar (giltlighet 5 år!)

- Stallgödselanalys (giltlighet 5 år!)

- Skördenivåkorrigeringar/utredning
- Dagbok för reglerbar dränering
- Dagbok för miljöavtalens skötselåtgärder

• Alla som har blivit helgårdsgranskade under sommaren/hösten blir automatiskt utvalda 
till dokument (gödsel) övervakningen.



Vintertida dokumentövervakning
• Gödselgranskning:

- Gödselslag

- Gödselmängd

- Markkartering

- Skördenivåkorrigering

- Forsforutjämnings period

• Växtskyddsmedel:

- Godkänt preparat

- Preparatens fullständiga namn

- Använd mängd

- Orsak till användning



Datum som kontrolleras

• 30.06 sista såningsdag

• 15.07 kan man bryta träda kemiskt eller mekaniskt ifall man ska förnya vall eller 

så höstgrödor

• Från och med 01.09 max 35 kg/ha lösligt kväve (höstsådd max 30 kg/ha)

- Grönträda och NVÅ (2 års bevarande) kan brytas.



Datum som kontrolleras

• Från och med 15.09 kan skiften som skall bevaras över vintern endast gödslas med 
placering (ingen ytspridning). Även kemiskt avslutande av fånggrödan är möjligt

• 01.10 kan man bearbeta fånggröda och gröngödslingsvall

• 31.10 sista gödselspridningsdatum, vid oöverstigligt hinder anmälan till 
kommunens miljömyndighet



Resultat

• Efter utförda granskningar kommer ett resultat

- I bästa fall med alla pengar i behåll 

- I annat fall med ett litet eller större avdrag

- Men livet fortsätter, alltså kan vi återkomma följande år 



TACK!
Ta kontakt via mejl:

valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi


