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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING 
AV 3 OCH 12 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM KRAV PÄ GOD JORDBRUKSHÄVD OCH 
GODA MILJÖFÖRHÄLLANDEN ENLIGT TVÄRVILLKOREN

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instansema pä sändlistan komma med utlätanden om 
det bilagda utkastet.

Utlätandena skickas senast 15.11.2018 i första hand per e-post tili adressen kirjaamo@mmm.fi 
eller per brev tili Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÄDET. Utlätandena 
som sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format.

Denna begäran om utlätande finns bara i elektronisk form.

Ytterligare information ger konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248, e-post: 
suvi.ruuska@mmm.fi och konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn 0295 16 2207, e-post: 
pia.lehmusvuori@mmm.fi.

Avdelningschef

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska

BILAGOR:
-utkast tili statsrädets förordning om ändring av 3 och 12 § i statsrädets förordning om krav pä 
god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden enligt tvärvillkoren och sammanfattning
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Ministeriets begäran om utlätande finns ocksä att fä pä ministeriets webbplats under rubriken Pä remiss

SÄNDLISTA
Miljöministeriet 
Älands landskapsregering 
Landsbygdsverket 
Livsmedelssäkerhetsverket
Närings-, trafik- och miljöcentralema/enhetema för landsbygd och energi
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducentema MTK rf
Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Maaseudun Kehittäjät ry

Den undertecknade begäran om utlätande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.
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SAMMANFATTNING

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 3 OCH 12 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM KRAV 
PÄ GOD JORDBRUKSHÄVD OCH GODA MIUÖFÖRHÄLLANDEN ENLIGT TVÄRVILLKOREN

Villkoret för ersättningar som betalas pä grundval av EU-systemet med direktstöd och vissa program 
för utveckling av landsbygden är att man följer tvärvillkoren. Tili tvärvillkoren hör säväl föreskrivna 
verksamhetskrav som krav pä god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden.

Bestämmelser om krav pä god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden fin ns i artikel 94 i och 
bilaga II tili Europaparlamentets och rädets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rädets 
förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 
och (EG) nr 485/2008. Enligt bilaga II tili den förordningen omfattar kraven pä god jordbrukshävd och 
goda miljöförhällanden sju olika ätgärder som gäller miljö, klimatförändring och god jordbrukshävd. 
Ätgärdskravens närmare innehäll fär fastställas genom nationell lagstiftning.

Bestämmelser om tvärvillkor och krav pä god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden finns i lagen 
om Europeiska unionens direktstöd tili jordbruket (193/2013). I lagen finns grundbestämmelser om 
bemyndigande att genom förordning av statsrädet utfärda närmare bestämmelser om kraven pä god 
jordbrukshävd och goda miljöförhällanden. I lagen om vissa programbaserade ersättningar tili 
jordbrukare (1360/2014) finns ocksä bestämmelser om bemyndigande att genom förordning av 
statsrädet utfärda närmare bestämmelser om kraven pä god jordbrukshävd och goda 
miljöförhällanden. Med stöd av lagarna har utfärdats statsrädets förordning om krav pä god 
jordbrukshävd och goda miljöförhällanden enligt tvärvillkoren (4/2015).

Det föresläs ändringar i statsrädets förordning om krav pä god jordbrukshävd och goda 
miljöförhällanden enligt tvärvillkoren.

Förordningens 3 § 3 punkt ska preciseras sä att definitionen av grönträda omfattar ocksä äkrar som 
besätts med nektarväxter.

Förordningens 12 § 3 mom. ska preciseras. Om permanent betesmark, permanent gräsmark och 
andra vallar används för betesgäng ska markytan huvudsakligen förbli täckt av växtlighet samtidigt 
som betesgängen fär medföra jorderosion endast i liten utsträckning.
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Statsrädets förordning

om ändring av 3 § och 12 § i statsrädets förordning om krav pä god 
jordbrukshävd och goda miljöförhällanden enligt tvärvillkoren

I enlighet med statsrädets beslut
ändras i statsrädets förordning om krav pä god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden 
enligt tvärvillkoren (4/2015) 3 § 3 punkten och 12 § 3 mom., sädana de lyder, 3 § 3 punkten i 
förordning 1/2018 och 12 § 3 mom. i förordning 122/2017, som följer:

3§
Definitioner

I denna förordning avses med

3) grönträda äkrar som besätts med frön tili ett- eller fleräriga vilt-, landskaps-, nektar- eller 
ängsväxter eller väli eller med utsädesblandningar av dessa växter, dock inte enbart med 
spannmäl, olje- eller proteinväxter eller utsädesblandningar av dessa växter,

12 §
Skötsel av odlad jordbruksmark

Permanent gräsmark och permanent betesmark fär gödslas och brukas för bete pä ett 
ändamälsenligt sätt. Vid behov kan växtligheten fömyas genom bearbetning och sädd av frön 
frän gräsväxter och örtartat foder. Sädden ska ske senast pä den utsatta dag som avses i 1 
mom. Om sädd eller plantering pä grund av exceptionella väderleksförhällanden enligt 7 § 1 
mom. inte är möjlig senast pä den nämnda utsatta dagen, ska sädden eller planteringen ske 
genast när förhällandena tilläter det. Om permanent betesmark, permanent gräsmark och 
andra vallar används för betesgäng ska markytan huvudsakligen förbli täckt av växtlighet 
samtidigt som betesgängen fär medföra jorderosion endast i liten utsträckning. Slättem ska 
genomföras vid en sädan tidpunkt och pä ett sädant sätt att skyddet för vilda fäglar och 
däggdjur beaktas.

Denna förordning träder i kraft den xx xxxx 2019.
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Helsingfors den xx xxxxx 2019

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska


