
Ändringar i miljöförbindelsevillkor 2020 

4.7. Krav på utbildningsdag 

Jordbrukaren ska delta i den endagsutbildning om systemet för miljöersättning som ordnas av de lokala 

samarbetsområdenas landsbygdsmyndigheter, närings-, trafik- och miljöcentralerna och intressentgrupper. 

Kravet på utbildning kan också uppfyllas genom en elektronisk tentamen. Jordbrukaren ska delta i 

utbildningen en gång under programperioden 2014–2020, antingen innan förbindelseperioden börjar eller 

under de två första förbindelseåren (de som ingått förbindelse år 2015: senast 30.4.2017). Man kan logga in 

till tentamen från Viputjänstens ingångssida. 

Kompletteringen med kursiv stil: 

En jordbrukare som fått åkrar överförda i sin besittning år 2019, och förbindelsen överförs på basis av detta, 

ska fullgöra kravet på utbildningsdag senast 30.4.2020. Om besittningen av åkrarna har överförts år 2019 

behöver utbildningskravet inte längre fullgöras. 

5.7.3. Saneringsgrödor 
Kompletteringen med kursiv stil: 

Miljöersättning för saneringsgrödor kan från och med 2020 beviljas en basskiftesareal för vilken har anmälts 

potatis, sockerbeta eller trädgårdsväxter på friland något av de tre år som föregår ansökan om stöd. Som 

trädgårdsväxter på friland betraktas alla andra växter som berättigat till ersättning för trädgårdsväxter 

förutom kummin.  

Som saneringsgröda ska användas oljerättika, vitsenap, tagetes eller blandningar av dem. Också 

bearbetningsrättika betraktas som oljerättika. Saneringsgrödan ska sås på våren och den får vändas in i 

jorden 2 månader efter sådd. Växtligheten får slås eller krossas under växtperioden. Samma jordbruksskifte 

får vara besått med saneringsgröda högst 2 år i rad. Saneringsgröda får gödslas på samma sätt som 

naturvårdsåkrar med vall. Saneringsgrödan får inte avslutas kemiskt. 

För saneringsgrödor betalas miljöersättning för högst 25 procent av den ersättningsberättigande åkerareal 

som är föremål för miljöförbindelsen. 

 

6.4. Frångående av en skiftesspecifik åtgärd 

Kompletteringen med kursiv stil: 

- En skiftesspecifik åtgärd kan frångås om en förbindelse eller en del av en förbindelse som åtgärden 

hör samman med överförs (1305/2013 artikel 47.2).  



o Du får inte frångå åtgärden om du behåller besittningen av ett skifte där du genomför en åtgärd 

som ska genomföras under hela förbindelseperioden. 

- Åtgärden alternativt växtskydd för trädgårdsväxter ska frångås om jordbrukaren ingår förbindelse 

om ekologisk produktion. 

- En skiftesspecifik åtgärd för trädgårdslägenheter kan frångås, om odlingsarealen för trädgårdsväxter 

sjunker till mindre än 1 ha. 

- Åtgärden växttäcke vintertid får frångås, om minst 80 procent av gårdsbruksenhetens 

förbindelseareal inom ett styrningsområde eller minst 60 procent utanför styrningsområdet utgörs 

av en skyddszon, flerårig miljövall, naturvårdsåker med vall, gröngödslingsvall, mångfaldsåker, areal 

täckt med fleråriga trädgårdsväxter eller omfattas av ett tidigare programperioders avtal om 

miljöspecialstöd för anläggande och skötsel av en skyddszon, effektiviserad minskning av 

näringsbelastningen eller långvarig vallodling på torvåkrar år 2020. 

- En skiftesspecifik åtgärd får frångås under fortsättningsåret. 
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