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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 

om krav på miljöskydd för byggande som understöds  

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 
13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), av dessa lagrum 7 § 4 mom. 
sådan den lyder i lag 1187/2014, 12 § 4 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning och 
naturnäringar (986/2011), sådant det lyder i lag 1479/2007 samt 19 § 1 mom. skoltlagen 
(253/1995), sådan det lyder i lag 1677/2015: 
 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna förordning tillämpas vid beviljande av investeringsstöd för investeringar i enlighet med 
lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om strukturstöd för renhushållning 
och naturnäringar (986/2011), och skoltlagen (253/1995). 
 
 

2§ 

Definitioner 

I denna förordning avses med: 
1) Fastgödsellager, ett lager för fast gödsel med eller utan tak; 
2) Flytgödselbehållare, en behållare för flytgödsel med eller utan tak; 
3) Urinbrunn, en behållare för urin med eller utan tak; 
4) Rastgård, ett område i djurstallets omedelbara närhet där djuren rastas  
     regelbundet och där gödsel och avrinningsvatten samlas upp. 

 
 

3 § 

Allmänna krav 

För miljöskyddet inom husdjursnäringarna tillämpas statsrådets och miljöministeriets förord-
ningar. För miljöskyddet inom husdjursnäringarna tillämpas vad som stadgas i och med stöd 
av miljöskyddslagen (527/2014). 
Husdjursbyggnader och gödselstäder bör placeras på vindskyddad plats eller så att emissions- 
och luktproblem som är till skada för miljön och grannskapet är så små som möjligt. Utgöds-
lingen och gödselbehandlingen vid husdjursbyggnaderna ska planeras så att gödselgasemiss-
ionerna från husdjursbyggnader och gödsellager till atmosfären kan minskas. 
Areal, konstruktionslager och avledning av ytvatten för produktionsgårdsplaner och djurrast-
gårdar ska framgå i ritningarna. 
Urinavskiljningen samt urinens, flytgödselns och pressaftens principiella avledning till behål-
laren ska utmärkas i byggnadsplanen med nivåutmärkningar. Till byggnadsplan för separat 
gödselbehållare ansluts antingen en planritning i skala 1:100...1:200 över driftsbyggnadens 
djurplatser eller annat officiellt intyg angående ifrågavarande driftsbyggnads djurantal. 
Minimikrav på hållfasthets- och exponeringsklass för armerade betongkonstruktioner ska 
framgå i ritningarna i enlighet med för ändamålet allmänt tillgängliga anvisningar. 
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4 § 

Lagringstid som ligger till grund för gödselns lagringsvolym 

Gödsel och strögödselblandningar bör lagras i tillräckligt rymliga lager så att all lagrad gödsel 
och gödselblandningar kan spridas ut på tinad åker som är i odling. 
Ströbädden i ligg- och vistelseområden i lösdriftsladugård med djupströbädd kan räknas som 
gödsellager enligt djupströbäddens volym och dess lagringstid. För nötkreatur är arealkravet 
för djupströbädd minst en kvadratmeter per 70 kilogram levande vikt. Arealkravet på djupströ-
bädd för smågrisar i avvänjning är 0,5 kvadratmeter per djurplats, för gödsvin 1,3 kvadratme-
ter per djurplats, för sinsuggor 2,5 kvadratmeter per sugga och för modersugga med smågrisar 
5,0 kvadratmeter per sugga. Om djurtätheten är större än ovannämnda, skall i anslutning till 
djurstallet finnas ändamålsenligt gödsellager med kapacitet för motsvarande överstigande 
djurantal. 
Gödsellagrets volym ska dimensioneras så att det minst motsvarar behovet för gårdens totala 
djurantal. Om lagringsbehovet delvis ersätts med betesgång ska om detta redogöras i bygg-
nadsplanen. 
Lagerutrymmena för nötkreaturens, hästarnas och fårens gödsel, skall dimensioneras på basen 
av en lagringstid på minst åtta månader, vilket förutsätter minst en fyra månaders betesperiod. 
Om betesperioden är kortare än fyra månader skall till åtta månaders lagringskapacitet tilläg-
gas den extra lagringsvolym som behövs. För djur som hålls inne året runt och för andra än 
ovannämnda djur fordras 12 månaders lagringstid. 
En del av den gödsellagringsvolym som krävs kan ersättas genom att ingå avtal om överlå-
tande av gödsel till annat gårdsbruk eller företag. På gården ska ändå alltid finnas ett gödsella-
ger med en volym motsvarande minst 20 procent av den gödsellagringsmängd som krävs. 
Minimivolymerna för gödsellagring per djurenhet har givits i statsrådets förordning om be-
gränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014). 
 
 

5 § 

Lagring av övrigt avfall  

För tvättning av mjölkningsplatserna och –anordningarna bör användas vattenåtervinnande 
tvättningssystem som minskar på vattenförbrukningen. Mjölk som hälls bort på grund av kor-
nas medicinering eller sjukdomstillstånd, bör alltid ledas till flytgödsel- eller urinbehållare el-
ler till annan sluten behållare. 
Avfall från WC som finns i anslutning till produktionsbyggnad får inte ledas till gödselränna, 
utan ledas till flytgödselbehållare, separat sluten behållare eller till kommunens avloppsnät. 
Tvätt- och desinficeringsvatten i fjäderfäbyggnader ska ledas till sluten behållare, vars volym 
är minst fem kubikmeter. 
 

6 § 

Konstruktioner för djurens vistelseutrymme, gödselrännor och -kanaler 

Konstruktionen i golvet i djurens vistelseutrymme, gödselrännorna och –kanalerna ska vara så 
tät och byggt på sådant sätt att gödselns ämnesdelar inte slipper att läcka ut i underliggande 
jordmån och i omgivningen. Behövlig täthet uppnås till exempel med en ytkonstruktion av ar-
merad betong eller vattentät asfalt eller med underlagskonstruktion av heltäckande vattentät 
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membranisolering från vars översida möjligen uppsamlad vätska leds till gödselbehållare. Rö-
ret mellan urinrännan och urinbehållaren i samband med gödselränna eller –gångar vid ut-
gödsling av fastgödsel bör förses med rengörbart stanklås. 
Lukt- och emissionsproblem som föranleds av gödselgaser kan reduceras genom installation 
av kylningsrör i gödselrännans bottenplatta. Gödselgaserna kan också minskas med filtrering 
av frånluft som sugs upp i luftkanal under spaltgolv. 
Produktionsbyggnadens gödselrännor och –kanaler ska göras av armerad betong. 
 
 

7 § 

Konstruktioner och täckning av fastgödsellager 

Lagret för fastgödsel ska dimensioneras så att gödseln jämte vätskor inte rinner ut från gödsel-
lagret. Gödselplattans kantväggar bör med tanke på detta göras minst 500 millimeter höga. För 
tömningen av ett öppet gödsellager bör körrampen på insidan stiga till minst samma höjd som 
kantväggens lägsta höjd eller minst 500 millimeter från lagrets bottennivå. Körrampen i ett 
täckt fastgödsellager ska ha en minimihöjd på 200 millimeter från lagrets bottennivå. Ytterom 
körrampen i såväl täckt som öppet fastgödsellager ska finnas en lastningsplatta med hårt un-
derlag. 
Fastgödsellagrets riktgivande lagringsvolym fås genom att multiplicera plattans areal med si-
doväggshöjden med en meters tillägg. 
Regnvatten ska hindras från att flöda in till gödsellagret från intilliggande byggnads tak exem-
pelvis med takränna. Vätska som samlas i öppet fastgödsellager ska ledas bort till urinbrunn 
eller annan separat gödselvätskebrunn. Vid dimensionering av den vätskemängd som samlas 
under ett år ska beaktas minst 0,1 kubikmeter per kvadratmeter av fastgödsellagrets bottenyta. 
Konstruktionen i ett täckt fastgödsellager ska hålla mot belastningar från gödselgaser och fukt 
samt snö- och vindbelastningar som konstruktionen utsätts för. Torrgödsellagrets bottenkon-
struktion ska göras av armerad betong. 
 
 

8 § 

Konstruktioner och täckning av flytgödsel- och urinbehållare 

Flytgödselbehållare och urinbrunn med armerad betongkonstruktion ska dimensioneras att 
hålla mot den inre lagringsbelastningen utan beaktande av mottryck från yttre jordfyllnad. 
Konstruktionen i botten jämte sidoväggar ska vara så tät och byggd på så sätt att gödselns äm-
nesdelar inte slipper ut i omgivningen. 
Om flytgödselbehållare eller urinbrunn placeras under djurstall får den öppnas mot djurstallet 
endast via stanklås. 
Markkonstruktionerna i flytgödselbehållare av typen jorddamm ska dimensioneras i enlighet 
med allmänna anvisningar för jorddammkonstruktioner. I flytgödselbehållare av jorddamm-
styp ska finnas en bottenplatta för omrörningsutrustning och tömningspump. 
Flytgödselbehållare och urinbrunn ska förses med skyddsstängsel mot fallrisk för mänskor och 
djur. Maskstorleken eller spaltbredden mellan brädor i skyddsstängslet får vertikalt vara högst 
100 millimeter och stängslets höjd mätt från marken minst 1 500 millimeter. De övre horison-
tala trådarna i stålnätsstängsel kan högst 500 millimeter från övre kanten fördelas med 150 
millimeters avstånd. Nätstängslet ska i övre och nedre kanten ha ett ramverk för stadig infäst-
ning av nätet. Skyddsstängslets grindar ska vara försedda med gångjärn låshandtag. Vid grin-
den ska på insidan av behållaren finnas en stadigt fastmonterad stege. På grindens yttre sida 
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ska finnas en hållbar och väl synlig varningsskylt om fara för gas. Skyddsstängslet ska di-
mensioneras med en horisontal- och vertikallast på 0,5 kN/m. 
Genom att täcka flytgödselbehållare och urinbrunn kan odör- och gödselgasutsläpp hindras 
och om i miljöskyddshänseende så krävs ska behållarna täckas. Täckningen kan vara fast eller 
flytande.  
 

9 § 

Uppsamling av pressaft från ensilagesilon 

Ensilagesilon ska vara så tät och så utformad, att pressaft inte läcker ut från silon. I inkör-
ningsöppning till plansilo ska på hela dess bredd byggas en uppsamlingsränna. Ytterom plan-
silons inkörningsöppning ska finnas en avlastningsplatta av armerad betong eller asfalt som är 
minst lika bred som öppningen och som sträcker sig minst fem meter utåt från öppningen. 
I anslutning till plansilo ska finnas en minst fem kubikmeters stor uppsamlingsbehållare för 
pressaft. I ritningarna ska framgå vart pressaften leds från uppsamlingsbehållaren. 
 

10 § 

Konstruktioner för rastgården 

Bottenkonstruktionen i rastgården ska vara så tät att gödselns ämnesdelar. Konstruktionen i 
botten jämte sidoväggar ska vara så tät och byggd på så sätt att gödselns ämnesdelar inte slip-
per att tränga ner i markunderlaget och omgivningen. Tillräckligt god täthet fås exempelvis 
med ytkonstruktion av armerad betong eller vattentät asfalt eller genom att använda vattentät 
membranisolering från vars övre sida möjligen uppsamlad vätska kan ledas till behållare för 
gödselblandat vatten. 
I anslutning till rastgård ska finnas en minst fem kubikmeters stor uppsamlingsbehållare för 
gödselblandat vatten. I ritningarna ska framgå vart det gödselblandade vattnet leds från upp-
samlingsbehållaren. 
 
 

11 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den xx xx 2018. 
Genom denna förordning upphävs bilaga 12 till jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om byggnadsbestämmelser och -rekommendationer enligt jord- och skogsbruksministeriets 
meddelande (6/2002) om krav för byggnader som stöds. 
 
 
Helsingfors den xx xx 2018 

 
 

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä 
 
 

Planerare Kjell Brännäs 
 



JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 

livsmedelsavdelningen, enheten för utveckling 

på landsbygden, Kjell Brännäs 

Promemoria, utkast 

21.5.2018 

Dnr  

985/01.03/2018 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för 

byggande som understöds. 

1. Allmänt

Jord- och skogsbruksministeriet förnyar förordningen (763/2009) som trädde ikraft den 

21.10.2009. I förordningen stadgas bl.a. om tekniska krav för miljöskyddande 

konstruktioner i anslutning till jordbrukets husdjursbyggnader som beviljas 

investeringsstöd. Den nya förordningen skulle ersätta den gamla förordningens redan 

delvis föråldrade bilaga nr 12 JSM-BBA C 4, Miljövård kring husdjursbyggnaderna. 

Som en del av regeringens spetsprogram för avveckling av normer eftersträvar jord- 

och skogsbruksministeriet en förenkling av förordningarna för husdjursbyggnader som 

stöds. Om miljöskyddskraven kring husdjursbyggnaderna har i huvudsak stadgats i den 

s.k. nitratförordningen dvs. statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från

jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014). I JSM:s förordningsförslag upprepas inte

alla de krav som redan getts i nämnda statsrådsförordning, utan här har satts till

kompletterande och mera ingående tekniska krav. De gamla bestämmelserna i JSM-

BBA C4 har justerats i linje med den allmänna miljöskyddslagstiftningen och med

beaktande av den tekniska utvecklingen, ekonomiska förutsättningar och

forskningsresultat. Dessutom har eftersträvats att få förordningens innehåll likartat med

de av JSM tidigare förnyade förordningarna för husdjursbyggnader som stöds. Det som

föreslås i förordningsutkastet är sådant som kan utnyttjas vid närings-, trafik- och

energicentralerna i samband med granskningen av byggnadsplaner som beviljas stöd.

Det är meningen att förordningen ska fås ikraft i sommaren 2018. 

2. Förordningsförnyandets färdigställning

Förslaget har färdigställts som tjänstearbete i samarbete med fackkunniga från NTM-

centralerna samt juridiska enheten och jordbruksenheten vid JSM:s 

livsmedelsavdelning.  

3. Enskilda motiveringar i förordningen

3 § Allmänna krav 

I paragrafen föreslås hänvisningar till annan allmän lagstiftning bl.a. om följande saker: 

- Som byggnadsplats bör väljas sådant ställe som inte är utsatt för vind som i så fall

skulle förstärka eventuella lukt- och emissionsproblem, som är till skada för

omgivningen.

- Det är också ändamålsenligt att det skulle åläggas att det i byggnadsritningarna

framgår hur de krav som ställs i förordningen bemöts. Dessa krav skulle gälla areal

och volym på konstruktionerna och utrymmen, men också att man i gödselkanaler



och –behållare använder sådan betongkvalitet som håller mot den exponering av 

gödsel och urin som dessa utsätts för. 

4 §. Lagringstid som ligger till grund för gödselns lagringsvolym  

Eftersom minimivolymerna för gödsellagring per djurenhet har givits i tidigare nämnda 
nitratförordning ses en hänvisning till denna som tillräcklig.  

Ströbädd kan även räknas som gödsellager och därför ges beräkningsanvisningar för 
gödselns lagringsvolym i djupströbäddar. Gödsellagret kan vara mindre om avtal 
uppgjorts om transport av gödsel till annat gårdsbruk eller företag. På gården ska ändå 
alltid finnas ett gödsellager med en volym motsvarande minst 20 procent av den 
gödsellagringsmängd som krävs. 

5 § Lagring av övrigt avfall  

Mjölkningsanläggningarna kräver ofta mycket vatten för rengöring. Därför påminns 

bl.a. om att man bör planera och bygga en ekonomisk användning av vattenresurser 

speciellt för tvättning och renhållning av mjölkhanteringsutrymmena. Avfall från WC 

som finns i anslutning till produktionsbyggnad får inte ledas till gödselränna, utan ledas 

till flytgödselbehållare, separat sluten behållare eller till kommunens avloppsnät.  

Det är mycket viktigt att livsfarliga gödselgaser förhindras spridning till djurstalls- och 

personalutrymmen genom att använda stanklås.  

6 § Konstruktioner för djurens vistelseutrymme, gödselrännor och -kanaler  

Golvkonstruktioner, gödselrännor och –kanaler ska göras täta och med sådan 

konstruktion som håller mot de belastningar och exponeringar som förekommer i olika 

djurstallar. Härom skulle ställas krav, vars bemötande bör framgå ur byggnadsplanerna.  

7 § Konstruktioner och täckning av fastgödsellager  

Här föreslås såväl måttsättnings- som konstruktionstekniska krav på fastgödsellager 

och täckning för dessa. Dimensionering och utformning bör vara sådan att gödsel och 

gödselvatten med säkerhet kan lagras i lagret utan att läcka ut inom den lagringstid som 

förutsetts. 

8 § Konstruktioner och täckning av flytgödsel- och urinbehållare  

Här föreslås såväl måttsättnings- som konstruktionstekniska krav på flytgödsellager 

och urinbrunnar och täckning för dessa. Utformningen bör vara sådan att gödsel och 

urin med säkerhet kan lagras i behållaren utan att läcka ut inom den lagringstid som 

förutsetts. Skyddsstängsel bör skydda mänskor och djur från att falla ner i behållarna, 

därför föreslås här krav på stängslets nättäthet och stadighet. Att röra sig i och nära 

flytgödselbehållare eller urinbrunnar är farligt på grund av livsfarliga gödselgaser och 

fallrisk och därför föreslås att varningsskyltar monteras på skyddsräckets grind. 

9 § Uppsamling av pressaft från ensilagesilon  

Pressaft från ensilagesilon bör tillvaratas och lagras på ett säkert sätt. Därför föreslås 

krav på silons konstruktion och för uppsamling av pressaft. 

10 § Konstruktioner för rastgården  

Nuförtiden krävs eller rekommenderas i enskilda fall att det i anslutning till 

boskapsbyggnader byggs rastgård för djurens utevistelse året runt. För rastgårdens 

funktion och för skyddande av miljön är det viktigt att uppsamling och avledning av 

gödselvatten från området planeras och byggs på ett säkert sätt. I paragrafen föreslås 



konstruktionstekniska krav på rastgårdarnas täta underlag samt på vilket sätt 

gödselvatten bör uppsamlas från området.  

11 § Ikraftträdande 

Förordningen skulle träda ikraft sommaren 2018. 

 

 

4. Utlåtanden 

  

 Angående förordningsutkastet bes om utlåtanden från följande instanser: 

 

 justitieministeriet 

miljöministeriet 

jord- och skogsbruksministeriet, jordbruksenheten vid livsmedelsavdelningen 

Finlands miljöcentral, SYKE 

Livsmedelssäkerhetsverket, EVIRA 

Landsbygdsverket, MAVI 

Naturresursinstitutet, Forskning- och utveckling, LUKE 

Arbetseffektivitetsföreningen rf, TTS  

Närings-, trafik- och miljöcentralerna, NTM 

Regionförvaltningsverken, AVI 

Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK r.f. 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. 

ProAgria Lantbrukscentralernas förbund r.f. 

ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund r.f. 

Ålands landskapsregering 

 


