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Miljöersättningen 2020
Du kan förlänga förbindelsen med ett år i huvudstödansökan
2020 i Vipu eller på papper

Ersättningsnivåerna samma som tidigare år

Skyddzon begränsas ej, dvs. Det som år 2019 anmälts
som skyddszon kan anmälas som skyddszon även år 2020

Inga nya miljöersättningsförbindelser 2020, Vid delning
eller i samband med generationsväxling OK



Nytt för år 2020

• Hela miljöförbindelsen kan avslutas utan återkrav
• Avslutandet av åtgärder i miljöersättningen.

• Du kan avsluta åtgärder i förbindelsen genom att anmäla i
samband med huvudstödansökan på blankett 479

• Går inte att byta/lägga till åtgärder på grund av
förlängningen

• Hela åtgärdsgruppen avslutas samtidigt
•Om du vill avsluta skyddszonerna måste du frångå hela gruppen
miljövårdsvallar. Där ingår också NVÅ-vallar och flerårig miljövall.



Fortsättning......

Stödet för enskilda skiften återkrävs från 2015 om du fortsätter
miljöersättningen 2020 men:

• Skiftet tas bort ur förbindelsen (t.ex. beskogning)
• Du inte uppfyller förbindelsevillkoren för åtgärden (t.ex.

börjar odla annat på en skyddszonsvall)
• OBS! Inget återkrav om skiftet byter ägare. Då kan åtgärden

antingen avslutas eller nya ägaren fortsätter åtgärden.
• Förbindelsevillkoren ska följas t.o.m 30.4.2020 trots att

åtgärden avslutas eller förbindelsen avslutas.



Försök
uppfylla kraven!

Få samtidigt även en
ekonomisk nytta!



Förberedelse inför
odlingssäsongen
• Gör en odlingsplan
• Se över markkarteringarna
• Kontrollera att alla förnödenheter finns

eller beställts
• Serva alla vårbruksmaskiner
• Njut av att en ny vår kommer även i år

Corona?



Markkarteringar

- Kontrollera markkarteringarna för alla skiften där de krävs

- Giltiga i 5 år (anlänt till analys som gäller)

- Basskiften som är 0,5 ha eller mindre behöver inte ha egen

markkartering



Vilka skiften
måste ha en
markkartering?

Alla skiften med en vanlig odlingsväxt

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

Saneringsgrödor

Fleråriga miljövallar (de 5-åriga)

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



Stallgödselanalys

• Alla gårdar som använder eller producerar
stallgödsel över 25 m3/år måste ha analys

• Lösligt kväve
• Totalkväve
• Totalfosfor

• Analysen ikraft 5 år
• Gödslingen skall basera sig på antingen

analysvärden ELLER tabellvärden



Växtskyddsexamen/spruttest

- Växtskyddsexamen/spruttest: Krävs endast ifall
man använder kemisk bekämpning

- Växtskyddsexamen krävs för att få köpa
växtskyddsmedel samt biocider

- Använder man entreprenör för växtskyddet
behöver man ingen egen spruttest
(entreprenörens spruttest), problemet är inköp
av växtskyddsmedel

Mera info på: https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi



Kom ihåg under 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 till en gröda med lägre stödnivå kom ihåg att meddela

kommunen (blankett 145)!
- 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

Fosfor (P)
• Nivå enligt fosforns bördighetsklass
• Fosforutjämning möjlig (under 2-5 års period)
• Stallgödselundantag endast om ingen annan fosfor än

stallgödsel används på skiftet vid gödslingen



Stallgödsel

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

• Skall räknas antingen med analys ELLER med tabellvärden

• Inget stallgödselundantag på hög eller betänkligt hög P nivå



Kom ihåg inför
höstanmälan!
Växttäcke vintertid
- Minst 20 % måste anmälas alla år

(lättbearbetning duger)
- Alla gårdar som har varit på

granskning blir även växttäcket
kontrolleratà anmäld areal skall
alltid vara växttäckt.



Nermyllning/återanvändning
av näringsämnen

• Anmäls vid höstanmälan
• Kontrolleras vid vintertida

dokumentövervakning
• Anmäld areal och m3/ha skall vara samma

som i skiftesvis bokföring och i verkligheten
• Vid vattendrag tas 3 m skyddsremsan bort

från spridningsarealen



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.



Orsaker till sanktion
Gödsling
• Felberäkning, odlingsplaneringsprogrammen är inte uppdaterade
ØKom ihåg att ha programmen rätt inställda (t.ex. Miljöersättning) och uppdaterade

Markkartering/Stallgödselanalys
• Kom ihåg att ta/förnya markkarteringar och stallgödselgödselanalys

Åkerrenar/Skyddsremsor
• Anlägg/förnya dikesrenar och skyddsremsor längs utfall och vattendrag



Sanktioner
Gödsling
• Sanktioner (på basmiljöstödet) från 1 – 12 %; Gödslat, inga markkarteringar eller

minst hälften av arealen som kräver markkartering saknar analys = 9 %
• Tvärvillkor: 1 – 5 % (stallgödsel över 170 kg total N/kalenderår; höstspridning över

35 kg lösligt N/ha; stallgödselanalys; lösliga N-nivån överskrids (nivån olika för olika
grödor) eller mer än 150 kg lösligt N/ha på en gödsling)

Markkartering
• Från 1 - 25 % av basmiljöstödet för odlingsåret (behövliga markkarteringar saknas

eller föråldrade)
• Retroaktivt från 2015 om markkarteringarna saknas helt
Åkerrenar/Skyddsremsor
• Tvärvillkor 1 – 5 % för att 1-meters remsan saknas eller remsan är under 1 meter



TACK!
Ta kontakt via mejl:
valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi

mailto:Valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi

