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Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning 

 

I enlighet med statsrådets beslut 
ändras i statsrådets förordning om miljöersättning (78/2023) 13 § 3 mom., 19 § 5 mom. och 24 § som 
följer: 
 
13 § 
Allmänna krav på gårdsspecifika åtgärder 
 
-------------------------------------------- 
För ett basskifte ska det finnas en giltig markkartering, om det på basskiftet finns en gröda som ger skörd 
eller om basskiftet får gödslas.  Markkartering ska utföras när det har gått fem år sedan den föregående 
analysen. Vid linjeprovtagning ska prov tas vart tredje år. Jordbrukaren ska ha tillgång till resultaten av de 
nya markkarteringarna före följande gödslingsomgång.  En aktiv jordbrukare som ingår en miljöförbindelse 
och som inte tidigare har ingått någon förbindelse inom miljöersättningssystemet ska ha markkarteringar 
som uppfyller villkoren före utgången av det första förbindelseåret. Vad som ovan föreskrivs om tidsfristen 
för markkartering tillämpas också på skiften som stödmottagaren får i sin besittning under 
förbindelseperioden. 
--------------------------------------- 
 
 
19 § 
Valbar gårdsspecifik åtgärd som gäller metod för precisionsodling 
 
-------------------------------------- 
Den aktiva jordbrukaren ska ha en utskrift av användningen av en metod som avses i 1 mom. 1 och 4 
punkten.  Om en entreprenör har anlitats vid genomförandet av åtgärden, ska entreprenören senast den 30 
november ha kvitterat eller utfärdat ett kvitto på att en metod som avses i 1 mom. har använts. 
 
 
24 § 
Skiftesspecifik åtgärd som gäller främjande av cirkulär ekonomi 
 
I samband med en skiftesspecifik åtgärd som gäller främjande av cirkulär ekonomi ska en aktiv jordbrukare 
på åkerskiftet sprida flytgödsel, urin, vätskefraktion som separerats från flytgödsel eller flytande organisk 
gödsel med utrustning som placerar eller myllar in eller till åkerskiftet tillföra organiskt material med en 
torrsubstanshalt på minst 20 procent. Med organiskt material avses 
1) organiska gödselmedel, 
2) organiska jordförbättringsmedel, 
3) blandningar av organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel, 
4) fastgödsel eller komposterad naturgödsel som skaffats för nyttobruk från en annan gårdsbruksenhet, 
5) torr fraktion som separerats från naturgödsel. 
 
Flytgödsel som sprids genom placering och motsvarande ämnen kan härstamma från den aktiva 
jordbrukarens egen gårdsbruksenhet eller någon annanstans ifrån. Miljöersättning beviljas inte för fast 
gödsel som sprids som organiskt ämne, om det kommer från en gårdsbruksenhet som innehas av den 
aktiva jordbrukare som ansöker om ersättningen. En gårdsbruksenhet får inte samtidigt både överlåta och 



 

 

ta emot organiskt material, med undantag för sådant organiskt material som har bearbetats i en 
biogasanläggning. 
 
Spridningsmängden för ämnen som sprids med utrustning som placerar eller myllar in ska vara minst 15 
kubikmeter per hektar. Spridningsmängden för naturgödsel, torra fraktioner och i bilaga 3 avsett organiskt 
material med en torrsubstanshalt på minst 20 procent ska vara minst 10 kubikmeter per hektar. 
Spridningsmängden för ämnen med hög näringshalt och vars fosforhalt är minst 3 kilogram per kubikmeter 
ska vara minst 5 kubikmeter per hektar. 
 
 
Placeringen av flytgödsel och motsvarande ämnen som avses i bilaga 2 i en åker ska ske med hjälp av en 
anordning som skär en skåra i åkerns yta och låter flytgödseln rinna in i skåran eller sprutar in den dit.  
Myllningsutrustning som är kopplad till en enhet som sprider ut ämnet kan också användas. 
 
En aktiv jordbrukare ska med hjälp av ett överlåtelseavtal, ett kvitto eller en fraktsedel kunna påvisa 
näringsinnehållet samt produkten, leverantören och mängden i fråga om sådant material som kommer 
någon annanstans ifrån än från gårdsbruksenheten.  De använda ämnena och deras spridningsmängder ska 
antecknas i de skiftesspecifika anteckningarna. 
 
Som ett krav på miniminivå för åtgärden ska iakttas 6 § 2 mom. i lagen om gödselmedel och 10 § 1–3 och 
5–8 mom. i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling. Ett 
ytterligare krav på miniminivå är att det ämne som ska spridas på åkerskiftet ska väljas så att den 
minimimängd som krävs för spridningen inte överskrider de maximimängder som anges i 3–9 och 13 § i 
statsrådets förordning om användning av gödselprodukter och naturgödsel som innehåller fosfor och i 11 § 
i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling. 
 
 

___________________ 
 
 
Denna förordning träder i kraft den xx xxxx 2023.  
 
 
Helsingfors den xx xxxx 2023 
 
 
  Jord- och skogsbruksminister  
 
 
 
   Konsultativ tjänsteman  


