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SAMMANFATTNING 

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om krav 

på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren 

Villkoret för ersättningar som betalas på grundval av EU-systemet med direktstöd och vissa program 
för utveckling av landsbygden är att man följer tvärvillkoren. Till tvärvillkoren hör såväl föreskrivna 
verksamhetskrav som krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden.  
 
Bestämmelser om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden finns i artikel 94 i och 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets 
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 till den förordningen omfattar kraven på god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden sju olika åtgärder som gäller miljö, klimatförändring och god jordbrukshävd. 
Åtgärdskravens närmare innehåll får fastställas genom nationell lagstiftning.  
  
Bestämmelser om tvärvillkor och krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden finns i lagen 
om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013). I lagen finns grundbestämmelser om 
bemyndigande att genom förordning av statsrådet utfärda närmare bestämmelser om kraven på god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. I lagen om vissa programbaserade ersättningar till 
jordbrukare (1360/2014) finns också bestämmelser om bemyndigande att genom förordning av 
statsrådet utfärda närmare bestämmelser om kraven på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden. Med stöd av lagarna har utfärdats statsrådets förordning om krav på god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015).  
 
Det föreslås temporär ändring i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden enligt tvärvillkoren. Det ska fogas temporärt till förordningen en ny 7 a §. Om 
trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus odlas, används för bete eller bärgas på det sätt 
som avses i 15 § 1 mom. i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga 
jordbrukare (234/2015), får odlingsväxter odlas på trädesareal som hör till areal med ekologiskt 
fokus och arealen får gödslas. Kvävegödslingen får motsvara de maximala mängder som avses i 11 § i 
statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling eller i 6 § 5 
mom. och 7 § i Ålands landskapsregerings beslut om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från 
jordbruket. 
 
Om trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus odlas, används för bete eller bärgas på det 
sätt som avses i 15 § 1 mom. i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till 
unga jordbrukare, tillämpas inte vad som föreskrivs i 
1) 7 § 2 mom. om fröblandningen på en ny icke odlad åker som sköts och som ska anläggas på 
grundvattenområden, 
2) 7 § 3 mom. om kemisk bekämpning av ogräs. 
 
Förordningen ska gälla till utgången av 2022. 


