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1 ALLMÄNT OM ÖVERVAKNINGARNA 

Anvisningen för åkerövervakning är i kraft från och med 16.6.2021. 
 
I den här anvisningen berättas om övervakningarna av de jordbrukarstöd och villkorsområdet ”miljö, 
klimatförändring och krav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden” samt växtskyddsmedel som 
Livsmedelsverkets landsbygdslinje meddelar anvisningar om. Livsmedelsverkets linje för livsmedelskedjan 
ansvarar för övervakningen av villkorsområdena ”folkhälsa, djurhälsa och växtskydd” samt ”djurens 
välbefinnande”.  
 
Anvisningens allmänna del behandlar övervakningen av både åker- och djurstöd. I övrigt är anvisningarna 
åtskilda för åker- och djurstödens del och de är uppbyggda enligt hur övervakningsprocessen framskrider. 
Dessa anvisningar ersätter de tidigare anvisningarna om djur- och åkerstöd. 
 
När det i anvisningen berättas om Stödtillämpningen är det nya Stödtillämpningen som avses. Om gamla 
Stödtillämpningen avses har det angetts särskilt. 
 
När det i anvisningen berättas om GPS-utrustning menas både GPS- och GNSS-utrustning. 
 
Anvisningen täcker inte alla kontrollsituationer, utan inspektören ska vid behov ta kontakt med 
Livsmedelsverket. Frågorna skickas till adressen puimuri@livsmedelsverket.fi.  
 
Vid övervakningarna av jordbrukarstöd kontrolleras de stödvillkor som gäller Europeiska unionens (EU) 
direktstöd och programersättningar samt nationella stöd. Med stöd avses stöd, ersättningar, bidrag och avtal. 
 
Med direktstöd avses EU:s helfinansierade stöd som är: 

- grundstöd 

- förgröningsstöd 

- stöd till unga jordbrukare 

- bidrag för jordbruksgrödor 

- bidrag för nötkreatur 

- bidrag för mjölkkor 

- tackbidrag 

- getbidrag 

- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar 

 

Med programstöd avses EU:s delfinansierade stöd som är: 
- miljöersättning 

- kompensationsersättning + förhöjning 

- ersättning för ekologisk produktion 

- miljöavtal och miljöspecialavtal 

- ersättning för djurens välbefinnande 

-  

 
 
 
 

mailto:puimuri@livsmedelsverket.fi
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Med nationella stöd avses stöd som i sin helhet finansieras av Finland: 
- allmänt hektarstöd 

- nordligt hektarstöd                     Nordliga hektarstöd 

- stöd till unga jordbrukare 

- nationellt stöd för sockerbeta 

- nationella husdjursstöd för nötkreatur, får och getter  

- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfäproduktion 

 Tvärvillkor 

Tvärvillkoren gäller den sökandes all jordbruksmark och jordbruksutövning och iakttagandet av dem är ett 
krav för alla stöd som helt eller delvis finansieras av EU. Tvärvillkoren ska följas under hela kalenderåret (1.1–
31.12)1. Också på jordbruksmark som används för annat än jordbruksverksamhet måste man följa 
tvärvillkoren. När besittningen av skiftet ändras och skiftets mottagare själv har ansökt om stöd under det 
berörda stödåret är han eller hon ansvarig för att tvärvillkoren följs på det överförda skiftet. Om innehavaren 
av det överförda skiftet inte är sökande under året i fråga är den ursprungliga sökanden ansvarig för att 
tvärvillkoren följs på det överförda skiftet. I Tvärvillkorsguiden berättas mer om tvärvillkorskraven.  
 
Bestämmelser om övervakningen ingår i statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt 
tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden följs (7/2015). I gemenskapslagstiftningen ingår bestämmelser om tvärvillkoren och 
övervakningen av dem i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt i kommissionens 
förordning (EU) nr 640/2014 och (EU) nr 809/2014. Kraven för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
föreskrivs nationellt genom statsrådets förordning 4/2015. 
 
Tvärvillkorens krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav 
indelas i följande avsnitt som kallas för villkorsområden: 

• miljö, klimatförändring och krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (kravgrupperna 
1-4) 

• folkhälsa, djurhälsa och växtskydd (kravgrupp 5) 

• djurens välbefinnande 
 
Övervakningen av tvärvillkor är tudelad: en del krav kontrolleras på ort och ställe i samband med 
gårdsbesöket och en del krav kontrolleras i samband med dokumentkontroll vintertid. 
 
OBS! En gård som är med i övervakningskörningen för tvärvillkor måste alltid kontrolleras om den har 
jordbruksmark i sin besittning och betalas något eller några areal- eller djurstöd som helt eller delvis 
finansieras av EU. 
 
 

 
 
1 Förordning (EU) nr 1306/2013 artikel 97.1 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/guide-om-tvarvillkor/guide-om-tvarvillkor-2021/
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 Anmälningar om försummelser till andra myndigheter 

Observerade överträdelser av lagstiftningen anmäls så snart som möjligt efter kontrollen till de 
lagstiftningsansvariga myndigheterna med blankett 182 (finns i Pikantti). Till exempel överträdelser av 
nitratförordningen anmäls till kommunens miljöskyddsmyndighet och misstänkta försummelser av kraven 
för djurens välbefinnande till regionförvaltningsverkets länsveterinär. Om det misstänks att djur sköts eller 
behandlas i strid med djurskyddslagen (247/1996) eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med 
stöd av den, ska observationerna omedelbart anmälas till den behöriga kommunal- eller länsveterinären eller 
till polisen. SA-området ska informeras om att ärendet har börjat utredas. En kopia av anmälan tas åt närings-
, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). 
 
Ett utlåtande om försummelser av nitratförordningen, habitatdirektivet eller fågeldirektivet kan begäras av 
den behöriga miljömyndigheten för bedömning av försummelsen.  

 Inspektionsrätt och rättigheter till jordbruksförvaltningens datasystem 

Inspektionsrätt 
 
NTM-centralerna har rätt att inspektera jordbrukarstöd. I landskapet Åland har statens ämbetsverk på Åland 
rätt att inspektera nationella stöd och EU:s direktstöd.2 
 
NTM-centralerna och regionförvaltningsverken (RFV) har rätt att inspektera tvärvillkoren. Den behöriga 
miljömyndigheten har rätt att vid behov delta i kontrollen av nitratförordningen samt habitat- och 
fågeldirektivet. Behöriga miljömyndigheter är NTM-centralens ansvarsområde Miljö och naturresurser och 
kommunens miljöskyddsmyndighet. På Åland är det Statens ämbetsverk på Åland och landskapsregeringen 
som har rätt att inspektera tvärvillkoren. 
 
Myndigheterna som utför övervakning granskar att villkoren för beviljande och utbetalning av stöd uppfylls. 
Lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) föreskriver om de rättigheter och det ansvar som 
tillkommer dem som deltar i övervakningen. 
 
Vid övervakningen iakttas principerna för god förvaltning. En jävig person får inte utföra övervakning eller 
vara närvarande vid övervakningen3. En tjänstemans verksamhet ska vara oberoende och opartisk. I de 
administrativa anvisningarna om handläggning av ansökningar om jordbrukarstöd och vissa stödansökningar 
som inlämnas till NTM-centralerna (ärendenummer 720/03.00.01/2016) har getts instruktioner för skötseln 
av uppgifterna.  
 
Vid sidan av nationell lagstiftning ställer budgetförordningen (EU, Euratom) 2018/1046 förpliktelser för att 
motarbeta och beakta intressekonflikter. Enligt artikel 61 i budgetförordningen får aktörer i 
budgetförvaltningen i den mening som avses i kapitel 4 i denna avdelning och andra personer, inklusive 
nationella myndigheter på alla nivåer, som medverkar i genomförandet av budgeten inom ramen för direkt, 
indirekt och delad förvaltning, inbegripet förberedande åtgärder, revisioner eller kontroller, inte utföra 
handlingar som kan leda till en konflikt mellan deras egenintresse och unionens intresse. Myndigheterna ska 

 
 
2 Lag 192/2013 24 § 
3 Lag 434/2003 27 och 28 § 
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också vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att en intressekonflikt uppstår vid utförandet av uppgifter 
inom deras behörighet och för att åtgärda situationer som ur objektiv synvinkel kan uppfattas som en 
intressekonflikt. Om det föreligger risk för en intressekonflikt som inbegriper en anställd vid en nationell 
myndighet, ska personen i fråga underrätta sin närmaste överordnade. Den berörda närmaste överordnade 
ska skriftligen fastställa om en intressekonflikt föreligger. Om en intressekonflikt konstateras ska den berörda 
nationella myndigheten säkerställa att personen i fråga avbryter all verksamhet i ärendet. En intressekonflikt 
föreligger om en person av familjeskäl, känslomässiga skäl, skäl som hänger samman med politisk eller 
nationell koppling, ekonomiskt intresse eller något annat direkt eller indirekt personligt intresse sätter en 
opartisk och objektiv tjänsteutövning på spel. En situation som betraktas som en intressekonflikt omfattar 
objektiva omständigheter som påverkar förtroendet för en persons oberoende och opartiskhet, även om 
intressekonflikten inte förverkligas eller personen i verkligheten inte skulle dra nytta av situationen.4 
 
Vid organiserandet av övervakningen av sådana gårdsbruksenheter som innehas av NTM-centralens egen 
personal ska särskild uppmärksamhet fästas på att inspektörerna är ojäviga och obundna.  Övervakningen av 
gårdsbruksenheter som innehas av anställda vid enheten för landsbygd och energi ska utföras av en annan 
NTM-central. Detta krav gäller också de övervakningar av växttäcke och dokumentövervakningar under 
vintern i samband med miljöersättningen som utförs utanför vegetationsperioden. 
 
I samband med övervakningsbesöket ska inspektören för stödtagaren visa fram ett tjänstekort eller någon 
annan handling som påvisar inspektionsrätten, såsom en fullmakt, om denne begär det. Landsbygdsverkets 
jordbruksavdelning har tidigare beviljat övervakningspass åt en tjänsteman vid NTM-centralen med fast eller 
tidsbundet tjänsteförhållande (minst ett år) 5 och dessa pass är alltjämt i kraft6. Nya övervakningspass beviljas 
inte längre och man håller på att frångå användningen av övervakningspass. NTM-centralens eller på Åland 
statens ämbetsverks tjänstekort påvisar inspektionsrätten. Den som utför övervakningar förutsätts sätta sig 
in i verkställandet av stödförvaltningen och delta i kontrollerna som ansvarig person för 
övervakningsgruppen. 
 
Om tjänstemannens uppgifter förändras eller om tjänstemannen övergår till andra uppgifter, ska 
övervakningspasset återsändas till Livsmedelsverkets jordbruksavdelning. Under en tjänstledighet ska 
tjänstemannens pass förvaras vid NTM-centralen. Inspektionsbefogenheterna och passet eller fullmakten ska 
återkallas om missbruk framkommer. Livsmedelsverket ska underrättas om fall av missbruk. 
 
Rättigheter till datasystemen 
 
Uppgifterna för NTM-centralens övervakningspersonal och de anställdas vikarier ska bestämmas i enlighet 
med avtalet om utbetalningsställe. Vid beviljandet av åtkomsträttigheter ska åtskiljandet av uppgifter 
beaktas. 
 
De åtkomsträttigheter som NTM-centralens anställda behöver söks elektroniskt från Systemet för 
åtkomstkontroll. Vid behov kan åtkomsträttigheterna sökas också för en annan NTM-centrals område (t.ex. 
handräckning). Då förordas ansökan av sökandens egen chef, men Livsmedelsverkets användarstöd anhåller 

 
 
4 Meddelande från kommissionen: Riktlinjer för undvikande och hantering av intressekonflikter i enlighet med 

budgetförordningen (2021/C 121/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=EN 
5 Lag 192/2013 28 § 
6 Lag 371/2018 11 § 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=EN
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om tillstånd för godkännande av rättigheterna hos den NTM-central för vars område rättigheterna har sökts. 
Mer information om Åtkomstkontrollen och ansökan om rättigheter finns i Pikantti.  
 
NTM-centralen ska hålla åtkomsträttigheterna uppdaterade. Enhetens chef ska i Åtkomstkontrollen 
passivera åtkomsträttigheterna (eller användarnamnen) för sådana personer som på grund av sina 
arbetsuppgifter eller av andra orsaker inte längre har rätt till dem. 

 Samarbetsområdenas roll vid övervakningen 

Samarbetsområdets (SA-området) myndighet utför administrativa kontroller av alla ansökningar om 
jordbrukarstöd. SA-området ska till NTM-centralen för övervakning anmäla de ansökningar där ett 
gårdsbesök krävs för att utreda en oklar omständighet.  
 
Den person som har tagit emot eller handlagt en gårds ansökan kan inte svara för övervakningen av gården. 
SA-området kan inte utföra ett övervakningsuppdrag som överförts till NTM-centralen.  

 Övervakningsskyldighet och urval 

Till kontroller på plats väljs gårdarna ut centraliserat genom urval som Livsmedelsverket har fastställt och 
som delas in i urval för åkerövervakning, djurstöd och tvärvillkor.  
 

Urval för åkerövervakning: För de gårdar som tagits ut till urvalet övervakas alla arealbaserade stöd 
som jordbrukaren har ansökt om vid den samlade stödansökan. Om det på gården upptäcks brister i 
iakttagandet av tvärvillkor, utsträcks övervakningen till att gälla det tvärvillkorskrav där bristen 
observerades.   
 

- Tvärvillkorsurval i samband med åkerövervakning: För de gårdar som tagits ut till urvalet övervakas 
alla arealbaserade stöd som jordbrukaren har ansökt om. För gårdarna övervakas dessutom de krav 
som hänför sig till villkorsområdet ”miljö, klimatförändring och krav för god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden” samt tvärvillkorskraven för växtskyddsmedel och/eller krav på foder- och 
livsmedelshygien på växtproduktionsgårdar, i överensstämmelse med vilket urval gården är med i. 
Livsmedelsverkets linje för livsmedelskedjan ansvarar för urvalen av växtproduktionsgårdar för 
övervakning av foder och livsmedelshygien. 

 
- Urval för övervakning av djurstöd: För de gårdar som tagits ut till urvalet övervakas alla djurstöd som 

gården har ansökt om och på vars djurslagsspecifika övervakningskörning stödsökanden är 
registrerad. Övervakningen utvidgas till ID-övervakning i Stödtillämpningen inom den 
djurartsspecifika körningen. När det gäller svin görs utvidgningarna till ID-övervakning i gamla ID-
tillämpningen. 

 
- Tvärvillkorsurval i samband med djurövervakning: Livsmedelsverkets linje för livsmedelskedjan 

ansvarar för övervakningsurvalen som gäller märkning och registrering av djur samt djurens 
välbefinnande i samband med tvärvillkoren. På en del av gårdarna som tagits ut till urvalet för 
övervakning av djurstöd övervakas också iakttagandet av tvärvillkorens krav på märkning och 

https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/PAHA
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registrering av djur. Övervakningen av tvärvillkor ska vid behov också utvidgas till övervakning av 
djurstöd. 

 
Urvalsgrunder 
 
Gårdarna tas ut till övervakning genom både slumpmässigt och viktat urval. Vid slumpmässigt urval har var 
och en stödtagare samma sannolikhet att komma med i urvalet. Vid viktat urval betonas vissa egenskaper 
och kännetecken som har varit typiska på gårdar som tidigare har fått påföljder. Sådana gårdar har större 
sannolikhet att bli utvalda till övervakning.  
 
I alla viktade urval används en statistisk analys av tidigare års övervakningsresultat som grund. Vid det viktade 
urvalet för åkerövervakningar och tvärvillkor används en riskmodell som innebär att de gårdar som ska 
övervakas väljs ut med hjälp av statistisk analys. När det gäller djurstöd används en riskmodell i fråga om 
nötkreatur bara vid övervakning av bidrag för nötkreatur och övervakning av ersättning för djurens 
välbefinnande. För andra stöd används riskklasser på basis av vilka man räknar ut riskpoäng för gårdarna. De 
gårdar som fått flest poäng kommer med i övervakningen. Också NTM-centralerna kan genom sitt eget urval 
ta ut gårdar till antingen partiell övervakning eller övervakning av hela gården. 

1.5.1 Arealstöd 

Av de stödtagare som lämnat in en samlad stödansökan ska minst 5 % övervakas på plats7.  Då det gäller 
tvärvillkor ska minst 1 % av alla stödtagare som ansöker om något av EU:s direkta stöd eller programstöd 
kontrolleras8. Av ansökningarna om nationella stöd ska minst 3 % kontrolleras på plats9.  
 
I den riskmodell som används i åkerurvalen ingår bland annat följande faktorer: 
 

1) Gården har sökt ett litet antal stöd  
2) Gården har anmält en stor andel areal som tillfälligt inte odlas  
3) Gården har fått stora stödvillkorspåföljder för miljöstödet/miljöersättningen vid en tidigare övervakning 
4) Gården har inte övervakats tidigare 
5) Andelen spannmålsareal på gården är liten 
6) Basskiftenas sammanlagda omkrets i förhållande till arealen på gården är stor 
7) Gården har en stor andel svartträda  
8) Areal som tillfälligt inte odlas har konstaterats på gården vid tidigare övervakningar 
9) Gården har ett avtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet, men gården har inga egna 

idisslare 
10) Gården har en upprepad överträdelse av tvärvillkoren vid tidigare övervakning 

 
I den riskmodell som används vid tvärvillkorsurvalen ingår bland annat följande faktorer: 
 

1) Gården har en liten andel spannmålsareal  
2) Gården har en stor andel frilandsgrönsaker  
3) Gården har bara ett fåtal olika miljöersättningsåtgärder 
4) Gården har anmält bara ett fåtal olika växtkoder 

 
 
7 Förordning (EU) nr 809/2014 artiklarna 30 och 33  
8 Förordning (EG) nr 809/2014 artikel 68 
9 SRf 220/2021 5 § 
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5) Gården har anmält skiften med växtkoden mångfaldsåker, vilt 
6) Gården har anmält skiften med växtkoden permanent betesvall 
7) På gården har vid tvärvillkorsövervakning konstaterats en uppsåtlig försummelse av tvärvillkor 
8) Areal som tillfälligt inte odlas har konstaterats på gården vid tidigare övervakning 

 
Vid tvärvillkorsurvalet viktas något fler djurgårdar än växtodlingsgårdar. 

 

Nedan visas den planerade tidtabellen för urvalen. Om övervakningsskyldigheterna inte uppfylls i fråga om 
alla stöd efter dessa urval, utförs ytterligare urval i augusti. Uppfyllandet av skyldigheten granskas på hela 
landets nivå. 

1) urvalet (slumpmässigt) av det föregående årets ansökningar innan stödansökan avslutas 

2) urvalet (viktat) av det föregående årets ansökningar innan stödansökan avslutas  
3) urvalet (viktat) senast 30.6 
4) urvalet (slumpmässigt) senast 30.6  
5) urvalet (viktat) av sent registrerade och inkomna ansökningar i augusti 

 
Uppgifterna om de gårdar som tagits ut till övervakning i urval som utförs innan stödansökan avslutas finns 
tillgängliga för NTM-centralerna i början av juni och uppgifterna om gårdarna i senare urval genast när 
urvalen är klara. På listorna som skickas i början av juni visas det föregående årets uppgifter. Listorna 
uppdateras efter avslutad stödansökan. 
 
SA-området ska utföra registreringarna av den samlade stödansökan senast 2.7.  
 
Av gårdarna i urvalet för grundstöd övervakas 20 – 25 % slumpmässigt. Resten kan tas ut till övervakning med 
antingen slumpmässigt eller viktat urval. I fråga om EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för 
jordbruksgrödor finns inga begränsningar för förhållandet mellan riskbaserade och slumpmässiga urval. 10  
 
Av gårdarna i urvalet för programstöd, förgröningsstöd och tvärvillkor övervakas 20 – 25 % av urvalets gårdar 
slumpmässigt och 75 – 80 % genom viktat urval.11 Procentandelarna granskas enligt stöd. 
 
Antalet gårdar som tagits ut till övervakning överskrider i viss mån skyldigheten, så att den nödvändiga 
övervakningsskyldigheten säkert ska uppfyllas för alla stöd. Kompletterande ytterligare urval kan göras, om 
övervakningsskyldigheterna för olika stöd inte uppfylls med de planerade urvalsmängderna. 
 
Övervakningsskyldigheten för arealstöd och tvärvillkor ska utökas, om det observeras betydande 
regelstridigheter som gäller anmälan av arealer eller iakttagandet av villkor.12 Utökningen av skyldigheten 
hänförs alltid till det sammanlagda antal gårdar som ska granskas följande år13.  

 
 
10 Förordning (EU) 809/2014 artikel 34 
11 Förordning (EU) 809/2014 artikel 34 och 69 
12 Kommissionens beredningsdokument DS/CDP/2015/02, Förordning (EU) nr 809/2014 artikel 35, 

Kommissionens beredningsdokument DS/2009/28 
13 Förordning (EU) nr 809/2014 artikel 35 
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1.5.2 Djurstöd 

Av gårdarna som ansökt om EU-finansierade direkta djurstöd ska minst 5 % stödtagarna och 5 % av 
djurantalet övervakas.14 Av dem som fått ersättning för djurens välbefinnande och de gårdar som ingått avtal 
om uppfödning av lantraser ska minst 5 % övervakas. Av gårdarna som ansökt om nationellt husdjursstöd ska 
minst 3 % övervakas.15 
 
Antalet gårdar som tagits ut till övervakning överskrider i viss mån skyldigheten, för att den nödvändiga 
övervakningsskyldigheten ska uppfyllas. Uppfyllandet av övervakningsskyldigheten granskas på nivån för hela 
landet. 
 
Av gårdarna som får EU-finansierade djurstöd tas 20 – 25 % av stödtagarna slumpmässigt ut till övervakning. 
Resten av gårdarna som ska övervakas tas ut genom viktat urval.16 Procentandelarna granskas enligt 
stödåtgärd.  
 
Klasserna som används vid urvalen för djurstöd beror på djurslaget och det stöd som ska övervakas. Mer om 
klasserna i Anvisningen om övervakning av djurstöd, sidorna 8-9.  
 
Den stödåtgärdsspecifika övervakningsskyldigheten för EU-finansierade stöd måste utökas om det vid 
övervakningen upptäcks betydande överträdelser som gäller djurantal eller stödvillkor. Utökningen av 
skyldigheten hänförs till det sammanlagda antal gårdar som ska granskas följande år.17 

1.5.3 NTM-centralens eget urval 

NTM-centralerna genom egna urval ta ut gårdar till kontroll. Till exempel de gårdar som kommit via angivelser 
kan vid behov tas ut till det egna urvalet. Gårdarna i det egna urvalet kan kontrolleras antingen helt eller 
delvis. För delvis övervakade gårdar kan man granska exempelvis något enskilt stödvillkor. Gårdarna som 
övervakats i sin helhet räknas in i övervakningsskyldigheten. Gårdarna som övervakats helt och delvis 
registreras på egna övervakningskörningar.  
 
Försummelser av tvärvillkor som observerats i samband med åkerövervakning utvidgas till den berörda 
körningen för åkerövervakning och inte till en separat utvidgad körning för tvärvillkor. På 
övervakningskörningen för det egna tvärvillkorsurvalet registreras de gårdar som har tagits ut till 
tvärvillkorsövervakningen till exempel på grund av angivelse. För gårdarna kontrolleras bara det försummade 
kravet. Gårdsbesöken ska avläggas före utgången av detta kalenderår. I kontrollen tas med alla skiften som 
berörs av det försummade kravet. 
 
Utvidgade övervakningar av tvärvillkor kan utföras också på administrativ väg (till exempel flyghavre eller 
brister i gödselstad), dvs. kontrollen utförs utan gårdsbesök.  Också då hänförs utvidgningen bara till det 
försummade kravet. 
 

 
 
14 Förordning (EU) nr 809/2014 artikel 33 
15 SRf 220/2021 5 § 
16 Förordning 809/2014 artikel 34 
17 Förordning (EU) nr 809/2014 artikel 35 

https://pikantti.ruokavirasto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3119693&preview=/3119693/94503482/ANVISNINGAR%20OM%20%C3%96VERVAKNINGEN%20AV%20DJURST%C3%96D%202021%2C%20I%20KRAFT%2021.01.2021.pdf
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Försummelser av nitratförordningen eller av växtskyddskraven som upptäckts vid miljöersättningens 
dokumentkontroll vintertid utvidgas till en tvärvillkorsövervakning på körningen för vintertida 
dokumentkontroll av miljöersättning eller registreras på en egen övervakningskörning, om gården inte ingår 
i urvalsövervakningen av tvärvillkor 2021.  
 
Övervakningen måste utsträckas till att gälla märkning och registrering av djur i samband med tvärvillkoren, 
om det i anslutning till annan övervakning upptäcks försummelser av tvärvillkor som gäller märkning och 
registrering av djur eller om dessa annars kommer till myndighetens kännedom.  Närmare anvisningar om 
utvidgning av övervakningen till att gälla märkning och registrering i samband med tvärvillkoren ges i de 
anvisningar om övervakning av märkning och registrering av djur som meddelats av Livsmedelsverkets linje 
för livsmedelskedjan. 
 
Utvidgningen görs alltid till det år då inspektören konstaterar försummelsen och upprättar en 
inspektionsberättelse över den. På så sätt hänförs påföljderna till rätt år.  
 
De gårdar som granskats av EU:s organ (kommissionen, revisionsrätten) i samband med kontroller som riktat 
sig mot Finland registreras av NTM-centralen på dess eget urval alltid när det vid kontrollerna upptäcks fel i 
arealer i eller iakttagandet av stödvillkor. 
 
De helt övervakade gårdarna i det egna urvalet är belagda med betalningsförbud till dess att övervakningen 
är verifierad. NTM-centralen kan inte stryka en gård som registrerats på övervakningskörningen. Om gården 
felaktigt har registrerats på övervakningskörningen för det egna urvalet registreras läget som ”inget att 
övervaka”. Från övervakningsuppgifterna måste man också ta bort alla registreringar som inverkar på 
betalningen. 

  Kontroller på plats 

NTM-centralerna ska genom gårdsbesök övervaka alla gårdar som omfattas av åkerövervakning eller 
övervakning på plats av djurstöd. 
 
Åkerövervakningarna får inledas efter att den samlade stödansökan har avslutats 15.6.  
 
Om övervakningen av en gård utförs före den sista såningsdagen 30.6, måste arealer som var osådda vid 
övervakningstidpunkten kontrolleras på nytt senare. Också om det vid övervakningstidpunkten konstateras 
en förgröda på skiftet måste den egentliga odlingsväxten kontrolleras senare. 
 
Iakttagandet av förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor på gårdar som är skyldiga att diversifiera 
måste övervakas senast 31.8. I Nyland, Egentliga Finland och på Åland måste kraven på ekologisk fokusareal 
övervakas på de gårdar som är skyldiga att uppge ekologisk areal, för trädornas del senast 15.8 och för 
kvävefixerande grödors del senast 31.8.   
 
I fråga om miljöersättningen måste ett nytt besök avläggas om 

- växtligheten på en skyddszon eller flerårig miljövall inte har bärgats vid övervakningstidpunkten 
- fånggrödan inte har såtts på en areal med tidig potatis eller tidiga grönsaker (om 

övervakningsbesöket avläggs före 15.8)  
- marktäckningen för en ettårig trädgårdsväxt inte har placerats ut (om övervakningsbesöket avläggs 

före 30.6 eller 31.7) 

https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/MRE
https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/MRE
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Ett förnyat besök kan ersättas med ett platsbundet fotografi som jordbrukaren skickat in. Fotografiet begärs 
genom att en begäran om utredning skickas till jordbrukaren från Stödtillämpningen. I begäran om utredning 
står det var fotot måste tas. 
 
Övervakningarna av djurstöd utförs året om. 
 
Vid övervakningen av ersättning för djurens välbefinnande måste ett förnyat besök avläggas om 

- övervakningen utförs före 1.5 eller efter 1.5, men innan djuren går på bete och gården har valt en 
åtgärd som gäller betesgång (nötkreatur, får och getter) 

- gården har ett produktionsuppehåll (svin och fjäderfä) 
 
Om det vid djurövervakning inte går att upptäcka ett djur (försvunnet djur) och gården meddelar att djuret 
har hittats efter en kort tid, kan man vid övervakningen inte godkänna ett inskickat foto på det återfunna 
djuret, utan djuret måste inspekteras på ort och ställe.  
Vid övervakning av ersättningen för djurens välbefinnande får fotografier används som stöd för motivering 
av övervakningsresultatet eller vid begäran om ett veterinärutlåtande vid misstanke om försummelse på 
basnivån. Fotografierna ska läggas till i inspektionsberättelsen till kännedom för stödsökanden. 

 
Alla åker- och djurövervakningar ska vara utförda senast 15.11.2021. 
 
Övervakningarna av växttäcke och dokumentkontrollerna vintertid ska utföras senast 15.5.2022. 
Dokumentkontroll vintertid av gårdar som var föremål för urvalsövervakning av tvärvillkor måste utföras 
senast 31.12.2021. Förskott på programstöd kan betalas också till gårdar som är föremål för övervakning. Ett 
krav för slutbetalningen av programstöd och alla betalningar av direktstöd är ändå att övervakningarna av 
alla gårdar som ansökt om stöd är klara18. Att övervakningen av tvärvillkor inte är slutförd inverkar inte på 
betalningen av stöd. 

1.6.1  Användning av drönare vid övervakningen19 

Utöver eller i stället för traditionella övervakningsmetoder kan man vid övervakningen använda nya tekniker 
såsom obemannade luftfarkoster (exempelvis drönare). Stödsökanden måste underrättas om att drönare 
används vid övervakningen. Underrättelsen görs i samband med anmälan om övervakning eller senast vid 
övervakningstillfället.  
 
Drönare kan användas för att säkerställa några enskilda stödvillkor. Arealen av ett basskifte kan inte 
korrigeras på basis av ett drönarfoto. Jordbruksskiftenas gränser kan kontrolleras. Mätmetoden är då 13 
(mätning från skärm). 
 
När man vid övervakningen använder en obemannad luftfarkost är det den myndighet som arbetar under 
tjänsteansvar som har rätt att använda luftfarkosten vid övervakning. I samband med övervakningen måste 
man se till att personers rättigheter eller skydd för privatlivet eller annan sekretess inte äventyras, eftersom 
det till exempel kan vara möjligt att identifiera personer i det fotomaterial som tagits med hjälp av drönare. 
Personer eller fordon får inte gå att identifiera i fotografimaterialet och bilder av till exempel 
bostadsbyggnader får inte ingå i materialet. 

 
 
18 Förordning (EU) nr 1306/2013 artikel 75 
19 Lag 192/2013 23a § 
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Alla som använder kameraförsedda drönare måste registrera sig och oftast också avlägga åtminstone en 
nättentamen. Om du flyger en drönare ska du se till att de här sakerna är i sin ordning. På Traficoms 
webbplats kan du läsa mer instruktioner om att flyga med drönare.  

1.6.2 Dokumentering av övervakningsobservationer 

Övervakningsobservationerna ska dokumenteras så att det går att spåra hur övervakningen framskrider.  
 
Alla uppgifter och observationer om kontrollbesöket sparas i Stödtillämpningen. Alla observationer som 
orsakar påföljder måste motiveras omsorgsfullt. På basis av de sparade observationerna räknar 
Stödtillämpningen ut eventuella påföljdsprocenter och inspektören kan i vissa fall ändra procenten om det 
behövs. Om procenten ändras måste ändringen alltid motiveras i Stödtillämpningen. Också andra påföljder 
som är en bedömningsfråga måste motiveras.  
 
Motiveringen skrivs som regel i fältet för tilläggsuppgifter som hör samman med övervakningsfrågan och 
därifrån går uppgiften också till den inspektionsberättelse som skickas till jordbrukaren. Försummelserna av 
tvärvillkor beskrivs dessutom i tvärvillkorsmenyn i fältet för tilläggsuppgifter om kravet. Om 
motiveringstexten är mycket lång kan den skrivas också i ett separat dokument och fogas som bilaga till 
inspektionsberättelsen. Då kan den också ses av kommunen när ett eventuellt beslut om återkrav avfattas. 
 
I allmänhet räcker det inte bara med en skriftlig motivering, utan dessutom behövs ofta ett fotografi som 
stöder observationen. Om fotografier används som stöd för motiveringen ska de alltid skickas till 
jordbrukaren tillsammans med inspektionsberättelsen. Om fotobilagan är så stor att den inte går att foga till 
inspektionsberättelsen, kan den skickas separat med e-post. 
 
När fotot tas med en mobil enhet, genom att använda Stödtillämpningens anteckningsverktyg, blir det i 
tillämpningen automatiskt en notering om platsen och riktningen där fotot togs. Om fotot inte tas med hjälp 
av det här anteckningsverkstyget, kan lokaliseringsuppgiften läggas till manuellt i programmet efteråt. Om 
det saknas uppgifter om lokalisering måste fotot tas så att det går att hänföra till rätt ställe till exempel på 
basis av koordinaterna för en byggnad. Den brist som orsakar påföljden ska tydligt framgå av fotot. Foton 
som tagits med andra enheter kan fogas till Stödtillämpningens anteckning. Av övervakningskartans 
anteckning (foton och texter) kan man bilda en pdf-utskrift som kan fogas som bilaga till 
inspektionsberättelsen. I fotona som valts till utskriften syns fotograferingstidpunkten och lokaliseringen. I 
anvisningen om registrering av åkerövervakningar i Pikantti finns instruktioner om hur man lägger till 
fotografier och bildar en utskrift. Alla fotografier som sparas i Stödtillämpningen från och med 2021 blir 
synliga i Vipu, troligen i slutet av året. 
 
Berätta för jordbrukaren om fotograferingen och om att fotografierna är avsedda enbart för myndighetsbruk. 
Se till att till exempel inga identifierbara personer eller registreringsplåtar syns på fotot. Försök i mån av 
möjlighet också se till att platsen inte går att identifiera på basis av fotot. 
 
Motiveringen är viktig också om det gäller ett gränsfall och inspektören i sin bedömning kommer fram till att 
det inte behövs någon påföljd. En sådan situation kan uppstå om målet för kravet inte äventyras (om du till 
exempel på skiftet funderar om där växer för mycket ogräs och kommer fram till att växtligheten alltjämt är 
godtagbar).  Av motiveringen ska det framgå varför ingen påföljd ges. 

https://www.droneinfo.fi/sv/sa-har-flyger-du-sakert
https://pikantti.ruokavirasto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3119699
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1.6.3 Beaktande av ett uppenbart fel och force majeure vid övervakningen 

Uppenbara fel har definierats i kommissionens arbetsdokument agr 49533/2002. Mer anvisningar om 
uppenbara fel och möjligheten att korrigera dem ges i Livsmedelsverkets administrativa anvisning20 samt i en 
separat anvisning om användningen av ett uppenbart fel21. Om det vid övervakningen upptäcks ett uppenbart 
fel måste saken meddelas till kommunen som med ändringsmarkering korrigerar ansökan så att den 
motsvarar de rätta uppgifterna. 
 
Force majeure kan beaktas vid övervakningen om en anmälan om saken har gjorts till SA-områdets eller NTM-
centralens eko- eller avtalshandläggare. Den arkiveras vid kommunen på ansökan på blankettärende 950 och 
dess existens kan man kontrollera i det elektroniska arkivet före övervakningsbesöket. Om kommunen inte 
godkänner force majeure måste man bestämma lämpliga påföljder med anledning av att åtgärderna 
försummats. Om force majeure har godkänts vid kommunen, godkänns växten i enlighet med ansökan för 
skiftet vid övervakningen. Den anmälda växten godkänns också som diversifieringsgröda. I stödvillkoren 
registreras i regel i ordning. I tilläggsuppgifterna måste man göra en anteckning om force majeure. 

 Förhindrande av övervakning 

Om jordbrukaren i samband med anmälan om kontroll förhindrar utförandet av kontrollen, måste man göra 
klart för honom/henne att jordbrukarens ansökningar om stöd, förbindelser och avtal i så fall avslås.22 Till 
jordbrukaren skickas ett skriftligt meddelande (hörande) om förhindrande av kontroll och om de följder som 
detta orsakar. En mall finns i Pikantti. För jordbrukaren ska reserveras en skälig frist att lämna in en utredning 
om saken och han eller hon ska underrättas om att underlåtelse att iaktta tidsfristen inte hindrar att ärendet 
avgörs23.  
 
I utredningen kan jordbrukaren ge sitt samtycke till övervakning inom ramen för anmälningstiden. Två 
erfarna inspektörer ska då utses till inspektörer. Om gården är misstänkt för djurskydds- eller miljöförseelse 
bör övervakningsbesöket utföras utan dröjsmål. Vid behov kan handräckning anlitas, se avsnitt 3.1.    
 
Att förhindra gårdsbesöket orsakar inga separata påföljder, om övervakningen ändå går att utföra i ett senare 
skede. När påföljderna fastställs ska man noggrannare än vanligt bedöma om felet eventuellt är uppsåtligt 
och om bristerna eventuellt har rättats till efter meddelandet om övervakning.  
 
Om jordbrukaren eller dennes representant förhindrar utförandet av kontroll på plats avslår kommunen 
stödansökningarna på NTM-centralens begäran. Det här innebär att direktstöd, kompensationsersättning, 
ersättning för djurens välbefinnande och nationella stöd24 inte betalas för övervakningsåret. När det gäller 
miljöersättning, ekoavtal, miljöavtal (inkl. avtal om lantraser) återkrävs alla stöd som betalts under 
förbindelse-/avtalsperioden genom att gården registreras på övervakningskörningarna för retroaktiva 

 
 
20 Administrativa anvisningar om handläggningen av ansökningar om jordbrukarstöd och vissa 

stödansökningar som inlämnas till NTM-centralerna (Ärendenummer 720/03.00.01/2016) 
21 Anvisningar om användningen av uppenbart fel (Dnr 1233/23/2012) 
22 Förordning (EU) nr 1306/2013 artikel 59 
23 Lag (434/2003) 33 § 
24 Lag 192/2013 31§ 
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påföljder. Om gården tidigare under förbindelse-/avtalsperioden har varit föremål för övervakning återkrävs 
stöden bara bakåt till övervakningsåret i fråga.  
 
Om jordbrukaren förhindrar någon kontroll på plats av tvärvillkor, går han eller hon miste om alla stöd där 
tvärvillkor är ett krav (EU:s direktstöd och programstöd). Om jordbrukaren har betalats förskott på stöd och 
kontrollen av de stödvillkor som ligger till grund för betalningen av förskott förhindras av en orsak som beror 
på jordbrukaren, måste det utbetalda förskottet återkrävas. 
 
Spara i detta fall ’Objektet har inget att övervaka’ på fliken övervakningshändelser. Gör en anteckning om att 
övervakningen förhindrats. 
 

 
 
I samtliga situationer då inspektörens säkerhet upplevs som hotad på gården kan kontrollen avbrytas när 
som helst.  
 
Påföljderna av förhindrande av övervakningen bestäms enligt artikel 59 i Europaparlamentets och rådets 
förordning 1306/2013.  

 Misstanke om brott 

Inspektörens primära uppgift är att övervaka att stöd har beviljats på korrekta grunder. Vid kontrollen kan 
det ändå framkomma också omständigheter som tyder på brott. Om det vid kontrollen finns skäl att 
misstänka ett brott i anslutning till ansökan om stöd, ska inspektören omedelbart berätta om saken för sin 
chef, som underrättar direktören för Livsmedelsverkets kontrollenhet för jordbrukarstöd. NTM-centralen ska 
vid behov lämna in en begäran om förundersökning till polisen. Information om ärendet ingår i anvisningen 
om bedrägeribekämpning. 25 

1.8.1 Att ingripa i missbruk 

Med missbruk avses alla oavsiktliga och avsiktliga handlingar som leder till att offentliga medel används i 
strid med det föreskrivna ändamålet. Med bedrägeri avses i detta sammanhang en misstanke om att 
missbruket har orsakats genom avsiktlig verksamhet vars syfte är att uppnå ekonomisk vinning eller orsaka 
ekonomisk skada på offentliga medel. 
 
Närmare instruktioner om att ingripa i missbruk finns i den anvisning som meddelats i Pikantti. 

 
 
25 Bedrägeribekämpning i samband med den utbetalande myndighetens uppgifter som gäller jordbrukarstöd 

(ärendenr 4410/03.00.01/2020) 
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Ett bedrägeri kan vara till exempel subventionsbedrägeri eller förfalskning i dess olika former. 
 
Subventionsbedrägeri26 
 

Om någon 
 
1) till den som beslutar om subventioner lämnar en oriktig uppgift om en omständighet som 
är ägnad att väsentligt påverka möjligheterna att få en subvention eller dess belopp eller 
villkoren för den eller hemlighåller en sådan omständighet, eller 
 
2) inte meddelar en sådan förändring i förhållandena som väsentligt påverkar möjligheterna 
att få subventionen eller dess belopp eller villkoren för den och som mottagaren i samband 
med subventionsbeslutet eller annars särskilt har förpliktats att anmäla, 
 
och därigenom bereder eller försöker bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning, skall 
han för subventionsbedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år. 
 

Grovt subventionsbedrägeri27 
Om vid subventionsbedrägeri eftersträvas avsevärd vinning och bedrägeriet även bedömt som en 
helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt subventionsbedrägeri dömas till fängelse i minst 
fyra månader och högst fyra år. 

 
Förfalskning28 

Den som framställer en falsk handling eller annat bevismedel eller som förfalskar ett dylikt 
bevismedel för att användas som vilseledande bevis, eller såsom sådant bevis använder ett falskt 
eller förfalskat bevismedel, skall för förfalskning dömas till böter eller fängelse i högst två år. 
 
Försök är straffbart. 

 
Myndigheten ska ingripa i situationer med missbruk också ur bedrägeribekämpningssynvinkel. När det 
utöver en övervakningspåföljd för stödet och återkrav av stödet finns risk för att också påföras en 
straffrättslig påföljd, höjer det tröskeln för att vidta bedrägeriåtgärder. 
 
Om stöd har betalats till för stort belopp eller utan grund, återkrävs det i vilket fall som helst oberoende av 
hur ärendet annars framskrider. Övervakningspåföljderna som hänför sig till stöd och återkrav av stöd är 
inget hinder för att inleda brottsmål och påföra straffrättsliga påföljder. 
 
Exempel på situationer med missbruk: 

• Den stödsökande förfalskar en handling 

• Den stödsökande ansöker om ersättning för åtgärder som han eller hon inte ens kan genomföra och 

försöker därmed bereda sig ekonomisk vinning 

• Den stödsökande ansöker om stöd för ett skifte som inte är i hans eller hennes besittning 

• Den stödsökande anmäler annat än jordbruksmark som åker 

 
 
26 Strafflagens 29 kap. 5 § 
27 Strafflagens 29 kap. 6 § 
28 Strafflagens 33 kap. 1 § 
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• För att få högre stöd anmäler den stödsökande en annan gröda för ett skifte än den gröda som de 

facto såtts 

• Den stödsökande lämnar avsiktligt bristfälliga stödansökningsuppgifter i syfte att få stöd 

• Den stödsökande delar konstlat upp gården i syfte att få högre stöd eller undgå påföljder 

 
Checklista - kan det handla om ett brott 
 
I den här checklistan har rekvisiten för subventionsbedrägeri delats in i delar. Checklistan kan användas 
som hjälp vid prövningen om det kan handla om ett brott. Ju fler frågor du besvarar med Ja, desto mer 
sannolikt hänvisar sökandens verksamhet till bedrägeri. 

Sökandens åtgärd Åtgärdens inverkan 

Rekvisit för subventionsbedrägeri  

Sökanden har lämnat oriktig 
information till myndigheten i ansökan, 
anmälan eller vid övervakning 

Lämnandet av informationen är ägnat att 
väsentligt inverka på mottagandet av stöd, 
stödbeloppet eller stödvillkoren 

Sökanden har hemlighållit information 
för myndigheten i ansökan, anmälan 
eller vid övervakning 

Hemlighållandet av informationen inverkar 
väsentligt på mottagandet av stöd, 
stödbeloppet eller stödvillkoren 

Sökanden har underlåtit att meddela 
om ändringar i omständigheterna som 
han eller hon i samband med beslutet 
om beviljande är särskilt förpliktad att 
meddela 

Underlåtelsen att meddela inverkar 
väsentligt på mottagandet av stöd, 
stödbeloppet eller stödvillkoren 

Sökanden uppnår eller försöker uppnå 
ekonomisk vinning åt sig själv eller 
någon annan 

Sökanden eller en annan aktör får mer stöd 
eller annan nytta än vad han/hon har rätt till 

Rekvisit för grovt 
subventionsbedrägeri 

 

Sökanden eftersträvar betydande nytta Den nytta sökanden eftersträvar är minst 10 
000–20 000 euro 

Sökandens gärning är som helhet 
betraktad grov 

Sökanden har agerat planmässigt eller 
eftersträvar medvetet nytta  

 

Anmälan om missbruk och eventuell begäran om utredning 
 
När man vid NTM-centralen upptäcker missbruk, anmäls det inom organisationen enligt verkets interna 
reglemente. NTM-centralen ska utöver eventuella övervakningspåföljder också bedöma om det behöver 
göras en begäran om utredning till polisen på gärningsorten. Polisens uppgift är att utreda om brott har 
begåtts.  
 
Tröskeln för anmälan behöver inte vara alltför hög för att en gärning ska bli utredd och bedömd av 
förundersöknings- och åklagarmyndigheterna och vid behov av domstolen.29 
 

 
 
29 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens revisionsverk och till vissa lagar som 

har samband med den 39/2000 rd s. 28–29. 
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Uppsåtliga missbruk ska också anmälas till det utbetalande organet. Dessutom ska statliga myndigheter 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan dröjsmål underrätta revisionsverket om sådant missbruk 
i verksamheten som riktar sig mot medel eller egendom som de förvaltar eller svarar för.30 

1.8.2 Djurskyddsbrott och djurskyddsförseelser 

Om det finns skäl att misstänka att djurskyddsbestämmelserna inte har följts på den gård som övervakas ska 
NTM-centralens inspektör omedelbart underrätta den behöriga tjänsteveterinären (kommunal- eller 
länsveterinären), hälsovårdsinspektören eller polisen om sina observationer och be att en 
djurskyddsinspektion utförs.31Ett meddelande om att ärendet har börjat utredas ges till SA-området som ska 
följa upp att ärendet framskrider ända till lagakraftvunnen dom. 
 
Misstänkta fall av djurskyddsbrott eller djurskyddsförseelser samt domar för djurskyddsbrott eller 
djurskyddsförseelser inverkar på betalningen av stöd. Se närmare anvisning i Pikantti.  

 Kontroll och verifiering av registreringen av övervakningsuppgifter 

Observationerna från övervakningar registreras i Stödtillämpningen. Ett undantag är lantrasavtal som 
fortfarande registreras i gamla Stödtillämpningen. Övervakningen av frikopplat stöd för svin- och 
fjäderfähushållning utförs i samband med åkerövervakningen och dess övervakningsobservationer 
registreras på körningen för åkerövervakning. 
 
Det krävs inte längre att man för in kontrollen av registreringen i tillämpningen. Den som verifierar ska fästa 
särskild uppmärksamhet på att registreringen är korrekt, ifall en checklista på papper har använts för att 
skriva ner observationerna. Verifieringen av övervakningsuppgifterna är en förutsättning för att ansökan ska 
kunna överföras till utbetalning när det gäller slutbetalningar av programstöd och nationella djurstöd och 
alla betalningar av direktstöd och nationella arealstöd. SA-området kan inte heller skicka stödbeslutet förrän 
övervakningen är verifierad. Också oavslutad koordinering av tvärvillkorsövervakningarna förhindrar 
sändandet av stödbeslutet, men inte utbetalningen. Övervakningen ska vara slutförd när den verifieras.  
 
Det egna urvalets körning av delvis övervakade (7096) behöver inte vara verifierad innan betalningarna går 
iväg. Då måste man beakta att stödet går till gården i överensstämmelse med registreringssituationen vid 
den tidpunkt då betalningen plockades ut.  
 

- Den som verifierar ska vara en förman eller en annan erfaren person som är förtrogen med saken.  
- Den som verifierar måste vara en sådan person som inte har deltagit i kontrollen på annat sätt.  
- Den som verifierar ska säkerställa att resultatet är korrekt. 

 
I fall av påföljder ska SA-området informeras om när övervakningsobservationerna har skickats till 
jordbrukaren och när tiden för hörande går ut. Då skickar SA-området stödbeslutet först efter det att tiden 

 
 
30 Lag om statens revisionsverk 16 § 

31 SRf 220/2021 26 §  

https://pikantti.ruokavirasto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3119712&preview=/3119712/59672838/Djurh%C3%A5llningsf%C3%B6rbud%20och%20handl%C3%A4ggning%20av%20djurbaserade%20st%C3%B6d%20i%20nya%20st%C3%B6dtill%C3%A4mpningen.pdf
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för hörande har gått ut. I Vipu ser jordbrukaren en aktuell stödberäkning, och därför syns också läget för 
registreringar som är på hälft. 
 
OBS! Kalkyleringen beaktar de sparade övervakningsuppgifterna också i det fall att Inget att övervaka har 
registrerats som gårdens övervakningssituation. Det vill säga om gården i misstag har registrerats till exempel 
på den egna övervakningskörningen och man därefter har registrerat Inget att övervaka, får ingenting som 
inverkar på stödbeloppet sparas i övervakningsuppgifterna.  

 Stödtillämpningens QlikView-rapporter 

I Stödtillämpningen kan man se ett flertal olika QlikView-rapporter varav en del hör samman med 
övervakning. Alla rapporter kan användas av såväl NTM-centralerna som SA-områdena. Rapporterna finns 
här: Genvägar → Rapporter → QlikView-rapporter. I den lista som öppnas kan du välja vilken rapport du vill 
granska. Rapportens namn innehåller en kort beskrivning av vilka uppgifter som ingår i rapporten. 
 

 
Rapporterna som är inringade med rött hör särskilt samman med övervakning 
 
Takautuvat – Lista över basskiften, för vilka har konstaterats retroaktiva arealfel i övervakningen 

- I den här rapporten kan du se de retroaktiva arealfel som har registrerats olika år och på olika år (från 

och med 2015) 

- De retroaktiviteter som har registrerats på övervakningskörningarna av delvis övervakade syns på en 

egen flik 

- OBS! På rapporten syns bara de skiften för vilka ett retroaktivt arealfel har ritats in med hjälp av 

retroaktivitetsverktyget 

VALVONTA_001 – Övervakningssituationernas 
- På den här rapporten kan du följa med registreringsläget för övervakningarna till exempel enligt 

NTM-central eller enligt övervakningskörning 

 

Varanto_lask – Behov att föra stödrättigheter till reserven och handläggningssituation 
- Här ser du en sammanställning av om det är nödvändigt att räkna om stödrättigheterna för gårdar 

som varit föremål för övervakning 

- Här kan du också se om handläggaren av stödrättigheter redan har behandlat ärendet (ifall 

handläggaren har registrerat ärendet i Stödtillämpningen) 
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Vier_lohkot – Bredvidliggande gårdens skiften, som har korrigerats i samband med övervakningen 
- Här kan du se en sammanställning av icke övervakade gårdars skiften som har blivit korrigerade i 

samband med övervakningen av någon gård. Kontrollera här om gården har fått mer än 10 ars 

arealskillnad. Om så är fallet ska du registrera gården på det egna urvalets körning av delvis 

övervakade gårdar, så att ett övervakningssammandrag och information om arealminskningen kan 

skickas till gården. 

-  

Från varje rapport kommer du till den tekniska manualen för Qlik-rapporter.  

 Förvaring av övervakningshandlingarna och handlingarnas offentlighet 

Alla övervakningshandlingar med bilagor arkiveras i Stödtillämpningens elektroniska arkiv32. 
Övervakningshandlingar är inspektionsberättelsen, eventuella promemorior och de kartor som gjorts upp 
som bilaga till inspektionsberättelsen. Åkerövervakningens checklista och näringsämnesbilaga är inte 
övervakningshandlingar som ska fogas till det elektroniska arkivet och de behöver inte arkiveras.  
 
Övervakningsprotokollen är i regel offentliga handlingar. Protokollet blir offentligt när inspektören har 
undertecknat det33. Övervakningshandlingarna är sekretessbelagda om utlämnandet av uppgiften skulle 
äventyra genomförandet av övervakningen eller orsaka skada för parterna34. Mer information om 
övervakningshandlingarnas offentlighet ingår i offentlighetslagen (621/1999). 

2 ANSÖKAN OM OMPRÖVNING AV STÖDBESLUT 

Den stödsökande får söka ändring i övervakningsresultatet genom att begära omprövning av det stödbeslut 
som SA-området har fattat. Omprövning begärs hos den behöriga NTM-centralen eller Statens ämbetsverk 
på Åland med en skriftlig begäran om omprövning inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Omprövning 
av ett beslut som NTM-centralen eller Statens ämbetsverk på Åland har fattat får sökas hos den myndighet 
som fattat beslutet på det sätt som bestäms i förvaltningslagen.35 
 
Ändring i ett beslut som gäller begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.36 
Ändring som gäller jordbrukarstöd får sökas hos Tavastehus förvaltningsdomstol och ändring i beslut som 
Statens ämbetsverk på Åland har fattat får sökas hos Ålands förvaltningsdomstol. På sökande av ändring 
tillämpas i övrigt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen37. 
 
Ändring i ett beslut om återkrav som förvaltningsdomstolen eller Ålands förvaltningsdomstol har fattat får 
sökas genom besvär till högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen, 

 
 
32 Livsmedelsverkets anvisning om elektronisk ärendehantering och arkivering i Stödtillämpningen, 

2381/03.00.00.01/2020 
33 Lag 621/1999 6 §  
34 Lag 621/1999 24 §  
35 Lag 192/2013 54 §  
36 Lag 75/2014 4 § 
37 Lag 586/1996 
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m.a.o. utan besvärstillstånd. I övrigt får ändring i ett beslut som förvaltningsdomstolen eller Ålands 
förvaltningsdomstol har fattat sökas bara om högsta förvaltningsdomstolen beviljat besvärstillstånd. 38 

3 INSTRUKTIONER FÖR BESVÄRLIGA ÖVERVAKNINGSSITUATIONER 

Syftet med instruktionerna är att förtydliga hur inspektörerna ska gå till väga i situationer där inspektörens 
säkerhet kan äventyras eller när inspektörer har blivit hotade under ett inspektionsbesök. 

 Anlitande av handräckning 

Bestämmelser om anlitande av handräckning ingår i 24 § 4 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd 
(192/2013). Övervakning av sådana gårdsobjekt som på basis av SA-områdets anmälan eller NTM-centralens 
eller en annan samarbetspartners tidigare erfarenheter har visat sig vara besvärliga kan utföras först när 
gården har blivit underrättad om övervakningen. Det är skäl att be SA-området om närmare uppgifter om 
gården så att inspektören i förväg kan bereda sig på hotfulla situationer. Inspektören kan också be polisen 
om uppgifter om situationen på gården i synnerhet i de fall där det kan antas uppstå problem vid 
övervakningen.  
 
Handräckning ska begäras om det finns skäl att misstänka att inspektörens säkerhet äventyras under 
övervakningen på gården. Behovet av handräckning meddelas den lokala polisen. När det gäller så kallad icke 
brådskade handräckning är det skäl att kontakta polisen i god tid före kontrollbesöket, så att man tillsammans 
med polisen kan planera hur besöket ska genomföras. 
 
Om det inte går att besöka gården på grund av hotelser, ska ett hörande om förhindrad kontroll och de 
eventuella påföljderna av detta sändas till jordbrukaren (se kap. 1.7).  

 Beredskap och handling i problemsituationer 

Vid NTM-centralen bör man redan i början av inspektionsperioden komma överens om gemensamma 
handlingssätt under inspektionsbesök.  
 
Inspektionsuppdragen utförs i regel i par. Med hänsyn till övervakningsuppgiftens karaktär, inspektörens 
erfarenhet, tidtabellerna för uppgifterna etc. kan inspektioner också utföras av en enda inspektör. NTM-
centralen ska alltid ha vetskap om när och var ett inspektionsbesök avläggs.  
 
En kontroll på gården kan alltid avbrytas antingen helt eller delvis (t.ex. kontroll av handlingar i ett senare 
skede som förfarande med hörande), om inspektörerna hotas eller om de upplever att kontrollsituationen är 
hotfull. En anmälan om hotelsen görs omedelbart till polisen och övervakningschefen eller dennes chef 
kontaktas. Över kontrollbesökets förlopp uppgörs en promemoria och i den noteras orsakerna till att 
kontrollbesöket avbrutits, platsen för händelserna, tidpunkten och samtliga som deltagit. 
 

 
 
38 Lag 192/2013  och lag 586/1996 
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NTM-centralens exaktare interna anvisningar kan följas då man gör begäran om förundersökning. Hotande 
av myndighet är en tillräcklig grund för anmälan om förundersökning.  
 
Inspektören upprättar ett övervakningsprotokoll också över ett avbrutet kontrollbesök. Av protokollet ska 
framgå att övervakningen har avbrutits på gården av orsaker som beror på jordbrukaren/dennes 
representant. Över orsakerna till avbrottet och händelserna upprättas en promemoria som fogas som bilaga 
till protokollet. I fråga om alla avbrutna övervakningar ska inspektören komma överens med sin chef om de 
metoder som kan användas för att utan dröjsmål slutföra kontrollen. 

 Information 

När det gäller intern och extern information iakttas de närmare anvisningar som NTM-centralen har 
utarbetat. På grund av sakens vikt vore det bra att endast några har rätt att informera, för att informationen 
ska vara konsekvent och innehållet detsamma. Om begäran om förundersökning har gjorts till polisen är det 
polisen som ansvarar för informationen om ärendet. 
 
Efter att en hotfull situation har uppstått på gården informeras direktören för Livsmedelsverkets 
kontrollenhet för jordbrukarstöd omedelbart. Livsmedelsverket informerar de andra NTM-centralernas 
övervakningschefer om det inträffade. Information bör ges om de inspektörer som deltog i kontrollen, plats 
och tid för händelsen, gårdsobjekt och händelsernas allmänna förlopp. 
 
Övervakningschefen/dennes chef/ansvarsområdets chef/NTM-centralens direktör ansvarar tillsammans 
med direktören för Livsmedelsverkets kontrollenhet för jordbrukarstöd för den externa informationen. 
 

FÖRBEREDELSE INFÖR GÅRDSBESÖKET 

4 ÖVERVAKNINGSKÖRNINGAR OCH STÖD SOM SKA ÖVERVAKAS 

Körningar för övervakning av hela gården: 
Körningsnummer Namn Körningsgrund Tillämpningen 

7080 Åkerövervakning 2021, slumpmässigt urval slumpmässigt Nya  

7081 
Åkerövervakning 2021 (inkl. tvärvillkor för åker), 
slumpmässigt urval slumpmässigt Nya  

7082 
Åkerövervakning 2021 (inkl. tvärvillkor för foder- och 
livsmedelshygien), slumpmässigt urval slumpmässigt Nya  

7083 
Åkerövervakning 2021 (inkl. tvärvillkor för åker samt 
foder- och livsmedelshygien), slumpmässigt urval slumpmässigt Nya  

7084 Åkerövervakning 2021, viktat urval  viktat Nya 

7085 
Åkerövervakning 2021 (inkl. tvärvillkor för åker), viktat 
urval viktat 

Nya 

7086 
Åkerövervakning 2021 (inkl. tvärvillkor för foder- och 
livsmedelshygien), viktat urval viktat 

Nya 

7087 
Åkerövervakning 2021 (inkl. tvärvillkor för åker samt 
foder- och livsmedelshygien), viktat urval viktat 

Nya 
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Körningar för övervakning av det egna urvalet: 
Körningsnummer Namn Körningsgrund Tillämpningen 

7095 Åkerövervakning 2021, eget urval (helt övervakade) eget urval Nya  

7096 Åkerövervakning 2021, eget urval (delvis övervakade)  
eget urval, delvis 
övervakade 

Nya  

7097 
Tvärvillkor (åker samt foder- och livsmedelshygien), 2021, 
eget urval 

eget urval, delvis 
övervakade 

Nya 

7098 
Tvärvillkor (åker samt foder- och livsmedelshygien), 2021, 
administrativ utvidgning 

eget urval, delvis 
övervakade 

Nya 

7019 Dokumentövervakning vintertid, tvärvillkor 2021, eget urval 
eget urval, delvis 
övervakade 

Nya 

7104 Dokumentövervakning vintertid 2021, eget urval eget urval Nya  

7106 Övervakning av växttäcke 2021, eget urval  eget urval Nya  

7107 Påföljder av produktionskontroller, ekoproduktion 2021 
eget urval, delvis 
övervakade 

Nya  

 
Andra övervakningskörningar: 

Körningsnummer  Namn  Körningsgrund Tillämpningen  

7105 Övervakning av växttäcke 2021  Nya 

7100 Dokumentövervakning vintertid 2021 slumpmässigt Nya 

7102 Dokumentövervakning vintertid 2021 viktat Nya 

7101 Dokumentövervakning vintertid 2021 (inkl. tvärvillkor) slumpmässigt Nya 

7103 Dokumentövervakning vintertid 2021 (inkl. tvärvillkor) viktat Nya  

7130 
Återkrav 2020 pga 2021 års övervakning 

eget urval, delvis 

övervakade 

Nya 

7131 
Återkrav 2019 pga 2021 års övervakning 

eget urval, delvis 

övervakade 

Nya 

7132 
Återkrav 2018 pga 2021 års övervakning 

eget urval, delvis 

övervakade 

Nya 

7133 
Återkrav 2017 pga 2021 års övervakning 

eget urval, delvis 

övervakade 

Nya 

7129 Ekoersättningens krav på avsalugrödor KG 2021 korsgranskning Nya  

7128 Mångfaldsåker vilt, livligt trafikerad väg KG 2021 korsgranskning Nya  

 
Körningar för övervakning av gårdar som ansökt om Ålands programstöd: 

Körningsnummer Namn Körningsgrund Tillämpningen 

7140 Ålands programstödsgårdar 2021, slumpmässigt urval  slumpmässigt Nya  

7141 

 

Ålands programstödsgårdar 2021 (inkl. tvärvillkor för 

åker), slumpmässigt urval  slumpmässigt 

Nya  

7142 

Ålands programstödsgårdar 2021 (inkl. tvärvillkor för 

foder- och livsmedelshygien), slumpmässigt urval  slumpmässigt 

Nya  

7143 

Ålands programstödsgårdar 2021 (inkl. tvärvillkor för åker 

samt foder- och livsmedelshygien), slumpmässigt urval  slumpmässigt 

Nya  

7144 Ålands programstödsgårdar 2021, viktat urval viktat Nya  
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7145 

Ålands programstödsgårdar 2021 (inkl. Tvärvillkor för 

åker), viktat urval slumpmässigt 

Nya 

7146 

Ålands programstödsgårdar 2021 (inkl. Tvärvillkor för 

foder- och livsmedelshygien), viktat urval slumpmässigt 

Nya 

7147 

Ålands programstödsgårdar 2021 (inkl. tvärvillkor för åker 

samt foder- och livsmedelshygien), viktat urval slumpmässigt 

Nya 

7099 

Ålands programstödsgårdar 2021, eget urval, (helt 

övervakade) viktat 

Nya 

7139 

Ålands programstödsgårdar 2021 eget urval, (delvis 

övervakade) 

eget urval, delvis 

övervakad 

Nya  

7108 Ålands dokumentövervakning vintertid 2021 slumpmässigt Nya 

7109 Ålands dokumentövervakning vintertid 2021 viktat Nya 

7111 

Ålands dokumentövervakning vintertid 2021 (inkl. 

tvärvillkor) slumpmässigt 

Nya 

7110 Ålands dokumentövervakning vintertid 2021, eget urval eget urval Nya 

7134 Ålands programstöd återkrav 2020 pga 2021 års överv. 

eget urval, delvis 

övervakad 

Nya 

7135 

Ålands programstöd återkrav 2019 pga 2021års överv. eget urval, delvis 

övervakad 

Nya 

7136 

Ålands programstöd återkrav 2019 pga 2021 års överv. eget urval, delvis 

övervakad 

Nya 

7137 

Ålands programstöd återkrav 2017 pga 2021 års överv. eget urval, delvis 

övervakad 

Nya 

 
På de gårdar som valts ut för kontroll av hela gården ska NTM-centralen övervaka alla arealbaserade stöd 
som gården sökt: grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för 
jordbruksgrödor, kompensationsersättningen, kompensationsersättningens husdjursförhöjning, 
miljöersättningen, ersättningen för ekologisk produktion, miljöavtalen, avtalen om miljöspecialstöd och 
de nationella arealstöden. Tvärvillkoren övervakas hos de gårdar som ingår i urvalet för övervakningen av 
tvärvillkor.  
 
I samband med åkerövervakningen övervakas också från produktionen frikopplat stöd för svin- och 
fjäderfähushållning (stödtyperna 1611 och 1721), om en gård som valts ut för åkerövervakning har ansökt 
om stödet i fråga. 

5 FÖRBEREDELSER INFÖR GÅRDSBESÖKET 

Före gårdsbesöket ska NTM-centralen gå igenom gårdens ansökningshandlingar (finns att få i det 
elektroniska arkivet) samt eventuella miljöavtal. Om inspektören upptäcker fel i registreringarna måste han 
eller hon kontakta samarbetsområdet för korrigering av felet. Ändringsnoteringar som gjorts i ansökningarna 
måste vara vederbörligt dokumenterade.  
 
Alla stöd och skiften i huvudstödansökningar som lämnats in på papper ska vara registrerade och kontrollen 
av registreringen utförd vid samarbetsområdet innan de villkor som ska övervakas på gården går att skapa i 
Stödtillämpningen och checklistan kan skrivas ut. De gårdar som är föremål för övervakning och som har 
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lämnat in huvudstödansökan på papper kan du söka fram med sökfiltren i Stödtillämpningens 
övervakningsdel. 

  Frågor som ska utredas före gårdsbesöket 

Allmänna  
- Har gården skiften som gränsar till vattendrag 

- Har gården skiften som gränsar till utfallsdiken  

- Gränserna för Natura- och andra naturskyddsområden 

- Har gården landskapselement enligt tvärvillkoren 

- Har gården skiften eller delar av skiften vars lutning är större än 15 % (nivån i Stödtillämpningens 

kartavsnitt) 

- Har gården lämnat in anmälan om force majeure (blankettärende 950) 

- Har gården skiften som ska mätas med GPS på basis av kartmaterialet. 

Gårdarna som ingår i tvärvillkorsövervakningen 
- Finns gården med i flyghavreregistret och har jordbrukaren gjort anmälan om flyghavre på skiftena  

- djurantalet  

- har gården fått tidig varning eller har gården haft försummelser under två föregående åren 

 
Miljöersättning 
 

- Ta reda på om gården har påförts en påföljd på grund av odlingsplaner, skiftesspecifika anteckningar, 

markkarteringar eller skyddszoner åren 2017-2020. Upprepningen ska beaktas, om samma sak 

alltjämt ger upphov till en påföljd. 

 
Innan man beger sig till åkern är det skäl att ta reda på om växtskyddsbesprutningar har utförts på gården till 
exempel på kontrolldagens morgon. Om skiften har besprutats rekommenderas det att man klär sig i 
långärmat och långbyxor till inspektionsbesöket för att minska exponeringen för växtskyddsmedel. 

 Anmälan om övervakning och kontrollbesök 

Anmälan om övervakning 
 
Underrättelse om kontroller på plats får ges på förhand förutsatt att syftet med kontrollen inte äventyras39. 
Övervakningsdatumet går att jämka om jordbrukaren är förhindrad på grund av ett särskilt skäl, såsom en 
nära anhörigs död eller bemärkelsedag. Underrättelsen ska ges med så kort varsel som möjligt, högst 14 
dagar. Det rekommenderas att underrättelse om övervakning ges högst 48 timmar före kontrollen på plats. 
Underrättelse om kontroll på plats av tvärvillkor får inte ges på förhand om så förutsätts i den lagstiftning 
som tillämpas på tvärvillkoren. 
 

 
 
39 Förordning (EU) nr 809/2014 artikel 25, Lag 192/2013 30 §  
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Om till exempel kontrollen av villkoret som gäller diversifiering av grödor utförs utan anmälan före det 
egentliga gårdsbesöket, är det frågan om en övervakning som inletts oanmäld. Övervakningen börjar alltid 
från det här första besöket.  
 
Avsikten med förhandsanmälan är att säkerställa att jordbrukaren eller dennes företrädare kan delta i 
kontrollen om de så önskar. Om jordbrukaren eller dennes företrädare inte är på plats trots anmälan, utförs 
kontrollen vid den uppgivna tidpunkten. Djurstallar eller andra produktionsbyggnader får dock inte besökas 
utan att jordbrukaren är med eller har gett tillstånd till besöket. Med jordbrukare avses i detta sammanhang 
den person som lämnat in ansökan eller dennes make. Som deras befullmäktigade kan godkännas en person 
som företer en skriftlig fullmakt eller som jordbrukaren i början av kontrollen muntligen meddelar att 
representerar jordbrukaren.  
 
Jordbrukaren får inte annullera stöd eller ändra ansökan efter det att han/hon blivit underrättad om 
övervakningen. Undantag gäller för arealer där det har vuxit tidig potatis eller tidiga grönsaker för vilka stödet 
för fånggrödan kan annulleras till den 15 augusti, även om det har underrättats om övervakningen. Efter 
övervakningen kan stödet vid behov annulleras om saken var i ordning under övervakningsbesöket. 
 
I Stödtillämpningen registreras tidpunkten för anmälan och vem som tog emot anmälan. 
I samband med anmälan ska inspektören nämna vilka handlingar jordbrukaren kan ta fram färdigt inför 
besöket. Uppgifterna som ska kontrolleras under gårdsbesöket går också att studera i datasystemen, dvs. det 
krävs inte att exempelvis odlingsplanen har skrivits ut. 
 
Övervakningsbesök 
 
Vid övervakning på plats ska inspektören berätta följande för jordbrukaren eller dennes representant: 
 
- syftet med övervakningen 
- gårdens urvalsgrund (slumpmässigt/viktat/eget urval) och de faktorer som kan ha inverkat på att gården 
kom med i övervakningen på basis av viktat urval 
- vilka metoder och hjälpmedel som använts samt mätnoggrannheten för den metod som använts för att 
mäta upp skiftena 
- vilka observationer som gjordes vid övervakningen och hur de eventuellt inverkar på det stöd som ska 
betalas 
- att övervakningsresultatet inverkar på SA-områdets stödbeslut i vilket jordbrukaren får söka ändring genom 
begäran om omprövning 
- att övervakningsanvisningen finns att få på Livsmedelsverkets webbplats och att övervakningsmetoderna 
och påföljderna har utretts närmare i den. 

6 ÖVERVAKNINGSHANDLINGAR 

I övervakningshandlingarna ingår inspektionsberättelsen med bilagor. Bilagor är till exempel foton och 
promemorior) samt de kartor över skiftesändringar som skickats till jordbrukaren.  
 
Av inspektionsberättelsen framgår följande40:  

 
 
40 Förordning (EU) nr 809/2014 artiklarna 41 och 72, Lag 192/2013 28 §  
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a) underrättades jordbrukaren i förväg och när skedde underrättelsen 
b) vem var på plats 
c) stöden som kontrollerades 
d) jordbruksskiftena som kontrollerades  
e) mätmetoderna 
f) mätresultaten 
g) de granskade stödvillkoren för ett enskilt stödsystem 
h) vidtagna åtgärder för ytterligare övervakning 
i) konstaterade överträdelser som kunde förutsätta korsanmälningar till exempel i anslutning till utvidgad 
övervakning 
j) konstaterade överträdelser som kunde förutsätta vidare åtgärder under kommande år 
k) kontrollerade tvärvillkorskrav 

  Uppgifter om övervakningsbesöket 

Vid kontroller på plats ska checklistan för arealbaserade stöd fyllas i på gården. Checklistan är inspektörens 
arbetsdokument som varken lämnas hos eller skickas till jordbrukaren, utan på basis av den registreras 
observationerna i Stödtillämpningen. Om övervakningsobservationerna registreras direkt med en fältdator 
behöver ingen checklista på papper användas. 
 
Namnen på de parter och deras assistenter som deltagit i kontrollen antecknas i Stödtillämpningen. 
Inspektören ska också anteckna om jordbrukaren eller dennes representant inte var närvarande när 
kontrollen utfördes. En av jordbrukaren befullmäktigad assistent kan närvara vid kontrollen även om 
jordbrukaren själv deltar. Om ett flertal personer deltar i kontrollen från jordbrukarens sida måste man ta 
reda på vem som är gårdens egentliga företrädare. 
 
Ett övervakningsbesök kan pågå flera dagar. Ett övervakningsbesök innefattar kontroll av gårdens alla skiften 
en gång. Ett förnyat besök avläggs när man åker till gården för att kontrollera något som inte kan/kunde 
kontrolleras under det egentliga övervakningsbesöket. 

 Inspektionsberättelse och övervakningsresultat som skickas till jordbrukaren 

Den inspektionsberättelse som skickas till jordbrukaren innehåller en förteckning över de villkor som 
kontrollerats och observationer som gjorts inklusive eventuella motiveringar samt uppgifter om 
arealmätningar per jordbruksskifte. Om tvärvillkorsövervakning har utförts, ingår också en bedömning av 
försummelsen i inspektionsberättelsen. 
 
Om man vill att inspektionsberättelsen ska innehålla text som inte hänför sig till någon försummelse eller 
något jordbruksskifte, skrivs texten i punkten på fliken Uppgifter om övervakningsbesöket. Som bilaga till 
inspektionsberättelsen kan man dessutom ha promemorior samt kartor över de skiften vars 
jordbruksskiftesgränser har ändrats vid övervakningen.  
 
Inspektören undertecknar inspektionsberättelsen maskinellt och skickar den till jordbrukaren i enlighet med 
förvaltningslagen utan ogrundat dröjsmål. Om gården är föremål för övervakning av tvärvillkor ska 
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inspektionsberättelsen upprättas inom en månad efter gårdsbesöket41. Om försummelser av tvärvillkor har 
upptäckts på gården, ska inspektionsberättelsen skickas till jordbrukaren senast inom tre månader efter 
gårdsbesöket. 
 
Inspektionsberättelsen över åkerövervakningen skickas till jordbrukaren för kännedom och för hörande. En 
jordbrukare som deltagit i kontrollen eller dennes företrädare ska ges möjlighet att notera och underteckna 
åsikter om kontrollen42. Jordbrukaren kan skicka sin utredning med post eller e-post. Utredningen som 
jordbrukaren skickat fogas som bilaga till inspektionsberättelsen i det elektroniska arkivet. 
 
Om jordbrukaren inte har några kommentarer är det inte nödvändigt att skicka in någon utredning. Avsaknad 
av underskrift är inget hinder för en fortsatt behandling av ärendet. Jordbrukarens underskrift på 
inspektionsberättelsen undanröjer inte jordbrukarens rätt att söka ändring i det slutliga stödbeslutet. NTM-
centralens observationer som antecknats på inspektionsberättelsen är bindande för SA-området vid 
fattandet av ett omprövningsbart avgörande.  
 
I korsgranskningsövervakningarna av åkerskiftesregistret och stödvillkoren används inspektionsberättelsen 
och bilagorna i tillämpliga delar.  
 
Övervakningsresultatet anges för varje enskilt stöd i samband med stödbeslutet. Från Stödtillämpningen kan 
man skriva ut stödkalkylen och vid behov skicka den till jordbrukaren tillsammans med 
övervakningssammandraget. Om tillvägagångssättet är detta måste jordbrukaren påminnas om att det 
nödvändigtvis inte är frågan om det slutliga övervakningsresultatet, utan att det fortfarande kan ändra till 
exempel till följd av dokumentövervakningen. 

7 ÖVERVAKNINGSKARTOR 

Vid övervakningen används i första hand digitaliserade kartor som skrivits ut från åkerskiftesregistret eller 
kartmaterial som skrivs ut från Stödtillämpningen. Också annat flygfotomaterial på motsvarande nivå får 
användas som hjälp vid övervakningen.43  
 
Sommarens första övervakningskartor börjar göras upp efter det att stödansökan avslutats (15.6) och 
kartorna för de första elektroniskt inlämnade ansökningarna finns att få från åkerskiftesregistrets 
rapportportal vecka 26. Inga utskrivna papperskartor skickas mer.  
 
I rapportportalen finns alla övervakningskartor för de gårdar som omfattas av övervakning under 
övervakningsperioden och de kan skrivas ut därifrån. Övervakningskartorna görs utan 
jordbrukarkorrigeringar, dvs. på kartan syns den senaste digitaliseringen samt de jordbruksskiftesgränser 
som anmälts vid stödansökan. När det gäller pappersansökningar kan jordbrukarens korrigeringar och 
jordbruksskiften ses i Stödtillämpningen och de kan skrivas ut från portalen när de har registrerats vid 
samarbetsområdet.  
 

 
 
41 Förordning (EU) nr 809/2017 artikel 72.4 
42 Förordning (EU) nr 809/2014 artikel 41  
43 Förordning 591/2007 9 § 

https://peleapp.affecto.com/pelerapport/login.html?lang=sv_FI
https://peleapp.affecto.com/pelerapport/login.html?lang=sv_FI
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Kartorna för övervakningsgårdar som baserar sig på NTM-centralernas eget urval beställs direkt från 
entreprenören (CGI) med e-post på adressen pele@cgi.com. Kartorna skickas bara till rapportportalen. 
 
Skiften som digitaliseras 
 
Jordbrukarkorrigeringarna för de gårdar som är föremål för övervakning digitaliseras i regel inte innan kartorna 

görs upp. Helt nya skiften försöker man digitalisera innan kartorna görs upp. 

 
NTM-centralen kan se gårdens skiften som är under digitalisering i uppgifterna om gården i 
Stödtillämpningen. På övervakningskartan urskiljs skiftena som är under digitalisering genom att 
jordbruksskiftenas gräns avviker från basskiftets gräns. 

 Övervakningskartornas utseende 

Övervakningskartorna är i skala 1:2500, så att jordbruksskiftesgränserna syns. Kartor i annan skala kan dock 
användas om det gäller stora skiften.  
 
Karta för övervakning av hela gården och för skiftesövervakning  
 
I kartans övre hörn finns numret för övervakningskörningen utskrivet. I skiftesuppgifterna på vänster sida 
finns skiftenas signum, namn, digitaliserade arealer, utfallsdikets längd på basskiftet, uppgift om flyghavre, 
uppgift om en åtgärd som gäller avrinningsvatten, datum för senaste ändring av basskiftet, uppgift om GPS-
mätning som utförts under de 2 föregående åren, uppgift om förestående uppdatering (2021 och 2022) och 
2021 års uppgifter om jordbruksskiften för de 8 första jordbruksskiftena. Också de intilliggande 
lägenheternas skiften syns med gränstypen basskiftesgräns till intilliggande skifte, om de ryms på samma 
utskrift. 
 
Nere till vänster på kartan finns förklaringar till strecken på kartan. 
 

 
 
Uppgifterna om SYKEs Vipu-vattendrag skrivs ut på övervakningskartorna, men märkningen för vattendrag 
är inte basskiftets gränslinje. Ett vattendrag anges med ett sammanhängande vitt streck som löper mitt i 
vattenfåran, om vattendraget är under 5 meter brett. Bredare vattendrag än så är inritade som 
områdesspecifika objekt på kartorna. Streckets pilar anger vattnets strömningsriktning. Om ett skifte ligger 
invid en fåra som märkts ut med vattendragsstreck, måste behovet av skyddsremsa (avståndet mellan 
skiftet och fårans kant) alltid granskas på ort och ställe.     
 

Karta för övervakning av tvärvillkor  
 
När det gäller övervakningskörningar i fråga om tvärvillkor skriver man förutom den normala 
övervakningskartan också ut separata övervakningskartor över Naturaområden och andra 
naturskyddsområden samt grundvattenområden, om gården har basskiften på dessa områden. Kartan för 
övervakning av tvärvillkor skrivs alltid ut i svartvitt och i skala 1:5000. Datadelen innehåller uppgifter om de 
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basskiften av vars areal minst en ar sammanfaller med ett de ovan nämnda områdena. På dessa kartor syns 
den övervakade gårdens skiften som ryms med på samma utskrift.  
 
Nedan ett exempel på hur infodelen ser ut på en karta för övervakning av tvärvillkor:  

999- 03454 -99 Tuvantaus 

Dig. areal: 1.03 ha IACS: 1.03 ha 
Gvatten: 1.03 ha 1097151 B, 1000404  

Natura 2000: 0.52 ha FI0100078 SPA SCI      
Kommentarer: 

Gvatten: 1.03 ha 1097151 B, 1000404 
=> Basskiftet sammanfaller med två grundvattenområden vars beteckningar är 1097151B och 1000404. Den 
sammanlagda skärningsytan 1,03 ha 
Natura 2000: 0.52 ha FI0100078 SPA SCI 
=> Basskiftet sammanfaller på 0,52 ha med Naturaområdet ID FI0100078 som är skyddat på basis av såväl fågel- (SPA) 
som habitatdirektivet (SCI). 
 

Den skärningsyta som skrivs ut på kartorna är den faktiska överlappande arealen på basis av SYKE:s material. 
 
På kartan för övervakning av tvärvillkor finns samma strecktypsförklaringar som på kartan för övervakning av 
en hel gård, men där anges dessutom Natura- och andra skyddsområden som anknyter till övervakningen av 
fågeldirektivet samt grundvattenområden. 
 

         

På kartan för övervakning av tvärvillkor skrivs ut både det ursprungliga (oförminskade) Natura-området samt 
som streckad linje den buffertlinje som förminskar Naturaområdet med 10 m (se ovanstående bild). 

AREALÖVERVAKNING 

8 BESITTNING AV SKIFTEN 

Fråga Stödvillkor Plats för kontrollen 

31 och 32 Det finns ett skriftligt/muntligt arrendeavtal om skiftet Dokumentkontroll 
på gården 

164 (foga till 
jordbruksskiftet 
vid behov) 

Det finns ett gällande arrendeavtal om jordbruksskiftet Dokumentkontroll 
på gården 
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Vid övervakningen ska man med hjälp av jordbrukarens arrendeavtal eller på basis av information i andra 
bilagor kontrollera att besittningen av arrenderade skiften uppfylls. Arrendeavtal för jordbruksmark ska ingås 
för viss tid och arrendetiden kan vara högst 20 år. Om arrendetiden inte har antecknats i arrendeavtalet anses 
det vara i kraft högst två år. Arrendetiden för ett muntligt arrendeavtal är högst två år44. 
 
Skriftliga arrendeavtal granskas under gårdsbesöket. På checklistan samt i övervakningsfrågorna på 
basskiftesnivå i Stödtillämpningens övervakningsdel finns information om huruvida skiftet omfattas av ett 
muntligt eller ett skriftligt arrendeavtal och vem arrendegivaren är.  
 
Att muntliga arrendeavtal existerar kontrolleras med markägaren om det finns skäl att betvivla 
arrendeavtalets existens (t.ex. försummelse av odlingsåtgärderna på skiftet och ett långvarigt avtal, flera 
olika muntliga avtal). Giltigheten kan kontrolleras t.ex. genom att fråga markägaren om saken skriftligen eller 
per telefon. Över ett hörande per telefon ska en promemoria upprättas. Om markägaren uppger att inget 
arrendeavtal finns måste jordbrukaren ännu höras i ärendet. 
 
Om den sökande i samband med gårdsbesöket av någon orsak inte kan påvisa besittningen av skiftet ges 
denne en skälig tid för att lämna informationen.  
 
Om det vid övervakningen inte går att få klarhet i vem som besitter skiftet avbryts stödbetalningen till denna 
del. Till exempel om den ena parten har bestridit ärendet ska man invänta domstolens beslut om vem som 
besuttit arealen. Då måste samarbetsområdet kontaktas och samarbetsområdet underkänner skiftet från 
stödansökan ända tills ärendet är utrett. 
 
Besittningstiden för stödberättigande areal är för grundstödets del en dag, som i år infaller 15.6.2021. När 
det gäller miljöersättning, kompensationsersättning och nationella stöd ska skiftena ha varit i den sökandes 
besittning senast 15.6 (frånsett överföring av hela gårdens besittning).  När det gäller nationella stöd måste 
skiftet vara i den sökandes besittning hela växtperioden45.  
 
Om besittningen av skiftet inte uppfylls, registreras en brist för det aktuella basskiftet på fråga 31 eller 32 i 
Stödtillämpningen vid granskningen av skiftenas besittning och inget stöd betalas. Om besittningen inte 
uppfylls på en del av ett basskifte inrättas ett jordbruksskifte för övervakningen och stöden för arealen avslås 
med övervakningsfråga 164. Dessutom görs vid behov en basskiftesdelning till följande år. 
  
Om skiftet inte heller under tidigare år har varit i jordbrukarens besittning, måste gården registreras på 
övervakningskörningarna för retroaktiva påföljder för högst de 4 föregående åren och en brist registreras på 
besittningen av skiftet. 
 
Om skiftet inte är i gårdens besittning måste det avslutas också från miljöersättningsförbindelsen. Meddela 
om saken till kommunen. 
 
 

 
 
44 Lag 258/1966 3 § 
45 JSMf 350/2021 3 § 
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9 ÖVERVAKNING AV AREALER 

Vid åkerövervakning kontrolleras samtliga skiften på gården. Också icke registrerade arealer i 
jordbruksanvändning som är mindre än 0,05 ha och som jordbrukaren har anmält i stödansökan ska 
kontrolleras.46 För dessa arealer kontrolleras iakttagandet av tvärvillkoren, men arealen behöver inte mätas.  
 

Fråga Stödvillkor Plats för 
kontrollen 

43 Gården har i sin stödansökan uppgett oregistrerade skiften som är 
mindre än 0,05 ha och som används inom jordbruket 

Kontroll i 
terrängen  

 Bas- och jordbruksskifte 

Basskifte 
 
Med basskifte47 avses ett område som 
 
a) odlas av en eller flera sökande 
b) ägs av samma ägare 
c) är geografiskt sammanhängande 
d) har ett enda ersättningsberättigande 
e) hör till en enda stödregion  
f) har ett enda markanvändningsslag och 
g) i sin helhet är Naturaområde. 
 
Jordbruksskifte 
 
Med ett jordbruksskifte avses ett område som kan vara maximalt lika stort som basskiftet, ingå i endast ett 
basskifte och ha endast en odlingsväxt eller godtagbara kombinationer. Jordbruksskiftena ritas in i samband 
med stödansökan.  
 
Ett jordbruksskiftes stödberättigande minimistorlek är 0,05 ha i fråga om alla stöd. Den minsta arealen som 
godkänns i minimiarealerna för förgröningsstöd, miljöersättning, kompensationsersättning och de nationella 
stöden är 0,01 ha. För skiften mindre än 0,05 ha betalas inget stöd, men de kan räknas med i 
minimiarealerna48.  
 
 
 

 
 
46 JSMf 344/2015 3 §, förordning (EU) nr 1306/2013 91 art,  
47 JSMf 344/2015 2 § 
48 SRf 235/2015 4 §; Srf 234/2015 5 §; SRf 236/2015 3 § 
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 Godtagbara diken 

9.2.1 Godkännande av ett kantdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte  

Ett högst 3 meter brett kantdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder 
kan godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte fram till 
gränsen för basskiftet49. Gränsen för basskiftet går mitt i kantdiket. Kantdikets bredd mäts på ett sådant ställe 
på gränsen mellan diket och åkern, dvs., dikeskanten, där dikesbredden motsvarar den genomsnittliga 
dikesbredden. 
 
Den sammanlagda bredden av kantdiket, som mäts från basskiftesgränsen, och den icke odlade dikesrenen 
får vara högst 2 m för att detta område ska kunna godkännas som en del av arealen av ett odlat 
jordbruksskifte. Med icke odlad dikesren avses en dikesren på vilken det inte växer sådana kulturväxter som 
odlas på jordbruksskiftet. Om bredden på kantdiket jämte dikesrenar är över 2 m, mätt från jordbruksskiftets 
kant till mitten av kantdiket, ska kantdiket digitaliseras bort från jordbruksskiftets areal. I jordbruksskiftets 
areal kan godkännas även ett icke odlat område som är bredare än 2 m, om det på skiftets kant finns en 
dikesren, mångfaldsren eller skyddsremsa eller en sådan odlingsteknisk vändteg som avses i punkt 9.5. 
 
Bredden av en dikesren, mångfaldsren eller skyddsremsa mäts från dikeskanten till kanten av växtbeståndet 
på jordbruksskiftet invid dikesrenen, mångfaldsrenen eller skyddsremsan på ett sådant ställe där dikesrenens 
eller skyddsremsans bredd motsvarar den genomsnittliga bredden. 
 
Ett i medeltal över 3 meter brett kantdike godkänns inte som en del av den stödberättigande arealen av ett 
basskifte och ett jordbruksskifte. Gränsen för basskiftet går längs gränsen mellan det över 3 meter breda 
diket och åkern, dvs. dikeskanten. I genomsnitt över 3 m breda diken digitaliseras bort från basskiftets areal.  

 
 
49 JSMf 344/2015 5 § 
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9.2.2 Godkännande av ett tegdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte  

Med tegdike avses ett dike som ligger inom ett basskifte och som i huvudsak endast avleder vatten som 
samlats på basskiftet.50 
 
Ett tegdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder och den icke odlade 
dikesrenen kan, om de ligger inom eller på gränsen till ett jordbruksskifte, godkännas som en del av den 
stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte, om dikets bredd inklusive dikesrenen inte 
överskrider 3 meter. Bredden av diket och dikesrenen mäts på ett ställe där det motsvarar den genomsnittliga 
bredden. 
 
Tegdiken som jämte dikesrenar är över 3 meter breda kan behandlas som en areal som tillfälligt inte odlas. 
Om tegdikets bredd mätt från dikeskant till dikeskant är över 3 meter, behandlas de som arealer som inte 
odlas och tas bort från basskiftets areal. Om det växer trädbestånd som är högre än 1,5 m på ett tegdike 
måste diket tas bort från basskiftets areal, fastän dess bredd inklusive renar är mindre än 3 meter. 

9.2.3 Träd- och buskbevuxna diken 

De områden av ett dike eller en icke odlad dikesren inom ett basskifte på vilka det växer träd eller buskar ska 
dras av från basskiftets areal. Då går basskiftets gräns längs den kant av det trädbevuxna området som ligger 
mot den odlade arealen.  
 

 
 
50 JSMf 344/2015 6 § 
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Sly ska avlägsnas från kantdiken och tegdiken så att slyet inte hinner växa sig över 1,5 m högt. Om det i dikena 
växer högre sly än så, dras dikena genom digitaliseringskorrigering av från basskiftets areal oberoende av 
dikets bredd. Enstaka höga buskage i diken kan tillåtas, men landskapet ska förbli öppet.51 

 Områden som inte berättigar till stöd  

Med områden som inte berättigar till stöd avses områden som permanent inte odlas och områden som 
tillfälligt inte odlas. Alla permanent icke stödberättigande områden på ett skifte (exempelvis vägar, stenar, 
enstaka träd, brunnar, byggnader etc.) som syns på flygfotot ska tas bort från skiftets digitaliserade areal.  
 
Om det på gården observeras områden som permanent inte odlas kan det leda till återkrav av tidigare års 
stöd som betalts utan grund. Mer information om retroaktiva påföljder ingår i kapitel 28.5.  
 
Landskapselement52 enligt tvärvillkoren är stödberättigande områden.  Mer information om 
landskapselement ingår i kapitel 21.1.  

9.3.1 Områden som tillfälligt inte odlas  

Som tillfälligt icke odlade betraktas skiften eller delar av dem som består av odlingsbar jordbruksmark, men 
där tillräckliga odlingsåtgärder inte har vidtagits under övervakningsåret. Odlingsåtgärderna får ändå inte ha 
varit ogjorda i flera års tid. 
 
Ett område kan konstateras vara tillfälligt icke odlat i följande situationer: 
 

- på skiftet finns ett tillfälligt hinder som hänför sig till odling, till exempel en ensilagestuka, en 

gödselstack eller andra motsvarande skäl  

- skiftet eller en del av det har i år blivit osått eller den växtlighet som såddes i höstas har förstörts 

- ett högst 2 meter brett tegdike som inklusive renar är sammanlagt mer än 3 meter brett och öppet 

- överbreda vändtegar utan växttäcke 

 
Skiften eller delar av dem som i mer än två år har anmälts som områden som tillfälligt inte odlas utan något 
av de godtagbara skäl som nämns ovan, konstateras vara sådana områden som permanent inte odlas och de 
passiveras. 
 
Tvärvillkoren ska iakttas på arealer som tillfälligt inte odlas. Kravet på att arealen ska vara täckt av växtlighet 
samt kraven som hör samman med god odlingssed (till exempel växtskydd)53 utgör ett undantag.  
 
Skiftets odlingsbarhet ska kontrolleras också i fråga om alla områden som har anmälts som tillfälligt icke 
odlade. Om ett område som anmälts som tillfälligt icke odlat inte är jordbruksmark, måste området tas bort 
från basskiftets areal. 

 
 
51 JSMf 344/2015 7 § 
52 Förordning (EU) nr 640/2014 artikel 9; SRf 4/2015 14 § 
53 SRf 4/2015 12 och 7 § 
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9.3.2 Bevarande av jordbruksmarken i ett skick som lämpar sig för betesgång och odling 

Med jordbruksmark avses åkerareal, permanenta grödor och permanent gräsmark.54 Kravet på att bevara 
jordbruksmarken öppen gäller den jordbruksmark som inte är i produktion. I Finland gäller kravet svart-, 
stubb- och grönträda. 
 

Fråga Stödvillkor Plats för kontrollen 

2 Jordbruksmarken har bevarats öppen och i ett skick som lämpar 
sig för odling och betesgång 

Kontroll i terrängen 

 
Övervakning av villkoret 
 
På gården ska kontrolleras att skiftet har bevarats öppet och i ett skick som lämpar sig för betesgång och 
odling55. Skiftet ska kunna tas i bruk med sedvanliga jordbruksåtgärder, exempelvis genom plöjning. Det får 
inte växa träd eller buskar på skiftet (undantaget är träda på permanent gräsmark).  
 
Också en del av ett jordbruksskifte kan påföras en påföljd för att det inte bevarats öppet, varvid det för skiftet 
skapas ett jordbruksskifte för övervakningen och antecknas en brist i punkten Bevarande av jordbruksmarken 
öppen. En brist som gäller detta villkor underkänner alla stöd för skiftet för övervakningsåret, men skiftet 
behåller sitt ersättningsberättigande. 

9.3.3 Områden som permanent inte odlas  

För ett skifte registreras vid övervakningen växtkoden permanent icke odlat (9700), om området inte på flera 
år har använts för odling eller som betesmark. Dylika är bland annat slybevuxna områden och vägar eller 
byggnader som byggts på skiftet samt gårdsplaner. Också när ett skifte inte kan tas i odlingsanvändning utan 
grundläggande iståndsättningsåtgärder konstateras skiftet vara permanent icke odlat. Ett skifte som anmälts 
som ett område som permanent inte odlas eller som vid övervakningen konstaterats vara ett permanent icke 
odlat område står utanför stöden. 
 
Områden utanför jordbruksmark och områden som vid övervakningen konstaterats vara permanent icke 
odlade ska avskiljas från basskiftets areal och skiftet ska delas vid behov. Se närmare om skiftesdelningar i 

punkt 10.1. Om ett område konstateras vara permanent icke odlat slopas dess ersättningsberättigande56 och 
vid behov dras stödrättigheterna in till den nationella reserven. Inspektören kan själv ändra skiftets 
markanvändningsslag och ersättningsberättigande i avsnittet för basskiftesadministration i 
Stödtillämpningen. Där kan skiftet också passiveras. I anvisningen om registrering av åkerövervakningar 
berättas närmare om hur ändringarna görs. 
 
Ett basskifte måste passiveras alltid när det konstateras vara permanent icke odlat.  Orsaken till 
passiveringen av skiftet registreras i avsnittet för hantering av basskiften. 

• Skiftet har beskogats eller är inte jordbruksmark → Övergår i naturtillstånd 

 
 
54 Förordning (EU) nr 1307/2013 artikel 4  
55 SRf 234/2015 6 §, Förordning (EU) nr 639/2014 artikel 4 
56 SRf 235/2015 9 §, SRf 236/2015 3 §, SRf 237/2015 10 § SRf 100/2021 4 § 
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• På skiftet har byggts till exempel ett hus eller en väg → Tas ur jordbruksanvändning. Skiften som 

passiverats av denna orsak går inte att ta i jordbruksanvändning på 5 år, utom i undantagsfall.57 

   
Areal som konstaterats vara permanent icke odlad och de tidigare åren 
Om en areal konstateras vara permanent icke odlad måste man alltid bedöma om felet har existerat redan 
under tidigare år och vid behov utsträcka övervakningen till de tidigare åren. Återkravet av stöd sker 
automatiskt via kalkyleringen till alla stöd för de år som det permanenta arealfelet har registrerats på.  
 
Miljö- och ekoersättningen samt ersättningen för miljöavtal ska alltid återkrävas för hela förbindelse- och 
avtalstiden om arealen tas bort från förbindelsen/avtalet.  Orsaken till detta är oftast att arealen vid 
övervakningen konstateras vara permanent icke odlad.  
Återkravet ska göras av ansökningshandläggaren och gälla alla de år för vilka en retroaktiv arealpåföljd inte 
har registrerats vid övervakningen. Eftersom högst de fyra år som föregår övervakningsåret kan bli föremål 
för den retroaktiva påföljden, måste SA-området (i fråga om ekoproduktion och avtal NTM-centralen) utföra 
återkrav minst till år 2015 alltid när det har konstaterats icke stödberättigande areal vid övervakningen.  
 
I slutet av året läggs en lista över de gårdar för vilka återkrav ska göras ut på Stödtillämpningens 
informationstavla. I anslutning till listan görs det också upp en Qlik-rapport där man kan se de skiften och 
arealer för vilka återkrav måste göras. SA-områdena och avtalshandläggarna får separata anvisningar om 
saken. 
 
OBS! Om jordbrukaren har sålt ett område till exempel som tomtmark till grannen, ändras besittningen innan 
området tas ur jordbruksanvändning och SA-området/NTM-centralen behöver inte återkräva stöd ända från 
förbindelseperiodens början. För avtalens del görs återkrav också i dessa fall.   

9.3.4 Smala gångvägar som ska godtas eller ogillas ingå i skiftets areal 

I den stödberättigande arealen kan godkännas ingå områden som är tillfälliga smala gångvägar, som tydligt 
utgör jordbruksmark och som används för jordbruksändamål. En gångväg som godkänns ingå i arealen får 
inte ha anlagts till exempel med grus. För anlagda vägar betalas inga stöd och de tas bort från skiftets areal. 
Smala gångvägar som godkänns ingå i skiftets areal 

- En gräsbevuxen smal gångväg kan godkännas om den är tillfällig och bearbetas i samband med att 

skiftet förnyas → ett sådant område kan godkännas som vall 

- Smala stigar → kan godkännas ingå i jordbruksskiftets areal 

- En smal gångväg som tillfälligt saknar grästäcke och som bearbetas i samband med att skiftet förnyas  

→ konstateras vara tillfälligt icke odlad 

-  

Grusbelagda och andra permanenta vägar tas bort från basskiftets areal. 
 
Exempel 2: 
 
Genom skiftet går en väg till en sommarstuga vid stranden. Vägområdet är inte grusbelagt, men det används 
kontinuerligt och sköts med gräsklippare. Vägen används inte för jordbruksverksamhet. Vägen måste tas bort 
från basskiftets areal. 

 
 
57 SRf 234/2015 7 § 



Anvisning för åkerövervakning 2021 
743/03.00.00.01/2021 

 
 

 
 
 

41 (201) 

9.3.5 Den observerade bristens inverkan på den växt som konstateras 

Vid övervakningen konstateras växterna i regel i överensstämmelse med schemana nedan. I tabellen över 
växtkoder (BILAGA 1) finns exempel på olika situationer. 
 

  
 
*) Om ett område med enbart naturhö konstateras vara naturbete och naturäng måste jordbrukaren ge sitt 
samtycke till att markanvändningsslaget byts. Markanvändningsslaget ska bytas från åker till naturbete, 
varvid skiftets ersättningsberättigande i fråga om miljöersättning och nationella stöd slopas. Skiftets 
ersättningsberättigande ändras då till ”bara KOMP”. Om skiftet har betalats miljöersättning, måste 
ersättningen återkrävas på SA-områdets försorg ända bakåt till förbindelseperiodens början. Om området 
förblir åker orsakar växtligheten en tvärvillkorspåföljd. Ett skifte som inte är permanent gräsmark och där det 
växer buskar kan inte ändras till naturbete. Sådana skiften konstateras vara permanent icke odlade. 
 
Om det knappt finns någon växtlighet och tillräckliga odlingsåtgärder inte har vidtagits på flera år, så att 
marken till exempel är mossbevuxen eller det växer ljung på den, är området inte jordbruksmark och 
konstateras vara permanent icke odlat.  
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*) Undantag: 

• Växten kan bytas till en annan vallkod i det fall där den anmälda och den konstaterade växten hör till 

samma växtartsgrupp (mångfaldsåkrar). 

• Om vall i samband med en miljöersättningsåtgärd har anmälts för skiftet, men vallen har skötts och 

gödslats på samma sätt som vall som ska skördas, konstateras växten vara vall som ger skörd (till 

exempel flerårig ensilagevall).  

• Jordbruksskiften som anmälts som mångfaldsåker kan vid övervakningen konstateras vara grönträda 

(vall och äng), om växtligheten på skiftet utgör enbart ogödslad vall. Med hjälp av detta kan vallåren 

för vallen räknas ut korrekt. 
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 Beaktande av samhällstekniska arbeten vid övervakningen 

Om grävarbetet görs före sådden eller först efter skörden är situationen i ordning vid övervakningen. 
Samhällstekniska åtgärder godkänns som grund för att ett skifte har anmälts som svartträda eller besåtts 
efter 30.6 (genast när det är möjligt).  
Om grävarbetet görs efter sådden och före skörden på hösten går man till väga på följande sätt: 

- Det grävda området på skiftet är smalt (till exempel ett smalt schakt med en dräneringsplog i 

åkerkanten som inte har trasat sönder växtligheten.) 

o situationen vid övervakningen är med avseende på detta i ordning, oavsett vilken växt som 

har anmälts för området 

 

- Det grävda området är brett (till exempel ett brett schakt med grävmaskin så att all jord som lyfts 

bort har placerats bredvid det grävda schaktet 
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o och vallväxtlighet har anmälts för området. Vallen måste sås om. Ifall omsådden är utförd är 

saken i ordning. Om vallen inte har såtts om, och den gamla vallen inte har rest sig, 

konstateras svartträda som växt. Ingen tvärvillkorspåföljd påförs eftersom det finns en grund 

för svartträdan. Anteckna grunden i tilläggsuppgifterna om skiftet. 

o och växtligheten är någon annan gröda än en vallväxt. Om stöden inte har annullerats för 

området konstateras svartträda som växt vid övervakningen. Ingen tvärvillkorspåföljd påförs. 

Anteckna grunden i tilläggsuppgifterna om skiftet. 

o  

Om stöden för skiftet har annullerats, konstateras den anmälda växten som växt.  Man måste ta ställning till 
övervakningsfrågorna 8 och tvärvillkoren , men på de andra frågorna registreras gäller inte skiftet.  

 Odlingstekniska vändtegar  

En vändteg som räknas in i odlingsarealen kan av odlingstekniska skäl vara i medeltal högst 3 meter bred.58 
En förutsättning för godkännande är att vändtegen omfattas av den odlingsmetod som är normal för växten. 
Vändtegar ingår inte i odlingen av bland annat stråsäd, proteingrödor och oljeväxter. Områdets bredd mäts 
från utkanten av växtligheten till den punkt där diket och åkern möts eller till skiftets kant.  
  
Om vändtegen av odlingstekniska skäl är över 3 meter bred, ska av hela vändtegen bildas ett eget 
jordbruksskifte. Miljöersättning kan betalas för en över 3 meter bred vändteg, om området är gräsbevuxet. 
Då kan vändtegen betraktas som vall. 
 
Om det på vändtegen finns en i genomsnitt 3 meter bred skyddsremsa och därtill ett över 3 meter brett 
vändtegsområde som lämnats av odlingstekniska skäl, ska av dem bildas två separata jordbruksskiften, om 
det område som lämnats av odlingstekniska skäl inte har besåtts med vallfrö. 

 Skötsel- och körgångar för trädgårdsväxter  

I fråga om fleråriga trädgårdsväxter ingår de skötselgångar som hör till odlingsmetoden för växterna.59 De 
körgångar som är nödvändiga för att odlings- eller skördemaskinerna ska kunna röra sig inräknas i det odlade 
jordbruksskiftets areal, om de är nödvändiga för odlingen av växten i fråga. Skötselgångarna ska till storlek, 
läge och antal vara ändamålsenliga. Skötsel- och körgångarna ska avskiljas från det stödberättigande 
jordbruksskiftets areal, om de är onödigt breda, om de är bestående anlagda odlingsvägar eller om de leder 
till att den beståndstäthet som fastställts för växten inte uppnås på jordbruksskiftet. Alla områden som inte 
hör till den odlade åkerarealen (t.ex. upplagsplatser, bevattningsdammar, områden som inte odlas) ska 
avskiljas från det stödberättigande jordbruksskiftet. 
 
Skötsel- och körgången ska finnas i änden, på sidan eller i mitten av jordbruksskiftet i riktning med 
jordbruksskiftets kant. 

 
 
58 JSMf 344/2015 9 § 
59 JSMf 344/2015 9 § 
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I fråga om ettåriga trädgårdsväxter godkänns kör- och skötselgångar som en del av det odlade 
jordbruksskiftets areal endast i undantagsfall, om de är nödvändiga för växten i fråga och om deras storlek, 
läge och areal är ändamålsenliga med tanke på odlingen. Situationen kan vara sådan exempelvis om växterna 
skördas flera gånger under sommaren (t.ex. huvudkål). Gångar som godkänns som en del av den odlade 
arealen ska vara tillfälliga körstråk. Permanenta vägar i odlingen ska dras av från den odlade arealen.  
 
Skötselgångar som hör till odlingsmetoden för ett- och fleråriga växter ska i regel vara gräsbevuxna i enlighet 
med tvärvillkoren eller så ska det finnas en grundad anledning till avvikelsen. 

10 BESTÄMNING AV ETT SKIFTES GRÄNSER 

Före gårdsbesöket måste man med hjälp av en karta eller Stödtillämpningen granska om jordbruksskiftenas 
gränser ser ut att vara rätta och vilka skiften som ska mätas med GPS. Syftet med förhandsgranskningen är 
att ta reda på de skiften som ska mätas i terrängen, dvs. sådana skiften vars digitalisering kan vara oriktig. På 
gården kontrolleras att de av jordbrukaren anmälda basskiftenas gränser i terrängen motsvarar 
digitaliseringen och att jordbruksskiftenas gränser motsvarar jordbruksskiftena i terrängen 60.  
Odlarens basskifteskorrigeringar digitaliseras inte alltid före övervakningen. Om odlarens korrigering 
godkänns i övervakningen, behöver ingen korrigering sändas till digitalisering från övervakningen. 
 
GPS-utrustning måste användas för mätning av skiften i följande fall: 

• basskiftet är ett nytt skifte som inte har digitaliserats tidigare, om skiftets gräns inte går att bestämma 

från flygfotot 

• basskiftet eller en del av det har röjts efter det att flygfotot togs, om skiftets gräns inte går att 

bestämma från flygfotot 

• på skiftet finns icke stödberättigande områden som inte syns på det nyaste flygfotot 

 
 
60 SRf 712/2015 4 § 
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• kanten av skiftet skuggas av skog på en betydande sträcka eller skiftesgränsen går inte heller annars 

att urskilja tydligt ens på det nyaste flygfotot 

• skiftets gräns är otydlig då man ser på fotot (till exempel skiften längs ett vattendrag, skiften som 

gränsar till gårdsplanen, skiften med många hörn) 

• flygfotot är flera år gammalt och skiftets avgränsning går inte tydligt att konstatera 

• det finns flera jordbruksskiften på skiftet och deras gränser går inte att bestämma på flygfotot 

 
Om det finns oklarheter i skiftets gränser kan det räcka att mäta enbart den oklara punkten med GPS-
utrustning. Det är inte alltid ändamålsenligt att mäta hela skiftet.  
 
Om ett fel på ett skifte tydligt går att se på flygfotot, är det nödvändigtvis inte behövligt att göra en GPS-
mätning utan korrigeringen kan göras direkt på skärmen. Felet måste ändå rättas till. 
 
Måttband används bara för kontrollmätningar, till exempel för att mäta bredden på ett dike, en skyddszon 
eller en väg.  
 
I kapitel Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. berättas det närmare om mätning i fråga om sådana avtal om 
specialstöd och miljöavtal som gäller annat än åker. 
 
Mätutrustning  
 
Skiftenas gränser bestäms antingen med GPS eller från datorskärmen. Följande GPS-utrustning uppfyller den 
tillräckliga mätnoggrannhet som krävs vid övervakningen: 
 Topcon GRS-1 
 Topcon GMS-2 
 Trimble GeoXT 
 Trimble GeoXH 
 Trimble ProXR 
 Trimble GeoXT6000 
 Trimble GeoXH6000 

Trimble R1 
Trimble R2 
Topcon HiPer SR 

 
Den GPS-utrustning som används vid övervakningen är försedd med antingen korrigering i realtid eller 
efterkalkylering. De här metoderna används för att precisera koordinatpunkterna som mätts med hjälp av 
satellit. Korrigeringstjänsten baserar sig på basstationer som finns i olika delar av Finland.  
 
Vid realtidskalkylering får man i terrängen genast tillgång till de slutliga koordinaterna, medan de slutliga 
koordinaterna inom den metod som baserar sig på efterkalkylering blir tillgängliga på kontoret, när man 
använder ett särskilt program för efterkalkylering. Efterkalkylering möjliggör ett tillförlitligt resultat av GPS-
mätning också på sådana platser i terrängen (t.ex. skogsbryn) där realtidskorrigering inte alltid fungerar. 
Också korrigeringar som gjorts i realtid kan vid behov korrigeras i efterhand.  Det rekommenderas att man 
som korrigeringstjänst använder VRS-service eller efterkalkylering. 
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 Basskiftesändringar  

Basskiftesindelningar  
Om det vid övervakningen konstateras att de krav för ett basskifte som anges i avsnitt 9.1 inte uppfylls på 
någon del av basskiftet, måste skiftets avgränsning korrigeras. Tidigare års flygfoton kan användas som hjälp 
när man kontrollerar om den del som tas bort har varit åker förut. 
 
Ett basskifte måste delas om den del som ska tas bort är minst 5 ar och om 

- en del av skiftet tas ur jordbruksanvändning till exempel som tomtmark eller blir under en väg, 

- det växer buskar på en del av skiftet som tidigare var odlat och det konstateras vara permanent icke 

odlat, 

- man till exempel på basis av äldre flygfotografimaterial tydligt kan slå fast att området är nyröjt och 

att det inte vad ersättningsberättigandet beträffar är likartad areal som det skifte som det har fogats 

till. I det här fallet kan man inte heller under övervakningsåret betala nationella stöd eller 

programstöd och stöden avslås via följande övervakningsfråga som läggs till vid behov. 

 

Fråga Villkor Plats för 
kontrollen 

101 (läggs till vid 
behov) 

Skiftet har rätt till miljö- och kompensationsersättning 
samt nationella stöd 

Kontroll i 
terrängen 

 
Ett basskifte behöver inte delas, utan ändringen kan göras som gränskorrigering om 
 

- det är frågan om ett teg- eller utfallsdike som vuxit igen med buskar eller som är för brett 

- den del av skiftet som ska tas bort aldrig har varit åker (till exempel om man från skiftesarealen tar 

bort en åkerholme som alltid funnits där). 

- den areal som ska tas bort är mindre än 5 ar, även om det gäller ett område som tidigare varit i 

jordbruksanvändning. 

 

OBS! Även om en basskiftesdelning inte behöver göras, får måttavvikelse inte tillämpas på ett jordbruksskifte 
från vilket icke stödberättigande areal har tagits bort. 
 
Basskiftesdelningarna görs till följande års årsnivå (den nya årsnivån 2022.1 öppnas i juni 2021). Felaktiga 
markanvändningsslag som upptäckts vid övervakningen ska korrigeras till år 2022, och då får jordbrukaren 
skiftets markanvändningsslag korrekt förhandsifyllt nästa vår. Vid övervakningen förkastas stöden för arealen 
genom att konstatera en växtkod som inte berättigar till stöd (till exempel permanent icke odlat 9700).  
 
Om träden har avlägsnats från ett tegdike som tagits bort på grund av buskvegetation, och diket inklusive 
renar är högst 3 meter brett, får diket återföras till basskiftets areal.  
 
Begäran om korrigering av basskiften 
Basskifteskorrigeringarna i fråga om övervakningskörningarna 7070–7074, samt de korrigeringar som 
eventuellt inte blev skickade för korrigeringsdigitalisering i slutet av 2020, ska registreras senast 11.6.2021. 
 
Korrigeringarna överförs till entreprenören med funktionen basskifteskorrigering i Stödtillämpningen, genom 
att klicka på knappen Skicka för digitalisering. 
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Om hela basskiftet har mätts med GPS-utrustning väljs punkten Skiftet uppmätts med GPS-utrustning i 
Stödtillämpningen när man gör begäran om korrigering av digitaliseringen. Om skiftet har mätts med GPS 
under tidigare år, men inte i år, kan skiftet inte noteras som uppmätt med GPS vid övervakningen i år. 
Om ett basskifte har mätts upp delvis med GPS (till exempel en skifteskant eller åkerholme som skuggas av 
skog) väljs punkten Skiftet uppmätts delvis med GPS-utrustning i Stödtillämpningen när man gör begäran om 
korrigering av digitaliseringen.  
 
Korrigeringar av intilliggande skiften 
 
Preciserande uppgifter om korrigering av intilliggande skiften lagras i Stödtillämpningen, i punkten uppgifter 
om begäran om korrigering. 

• Om varje kant av det intilliggande skiftet korrigeras väljer man typen Granne till övervakningsskiftet, 
korrigerat i sin helhet. 

• Om bara skiftenas gemensamma gräns korrigeras väljer man typen Granne till övervakningsskiftet, 

korrigerat delvis. Vid uppdateringen kan man då korrigera skiftets övriga gränser, men man rör inte 

den redan övervakade gränsen. 

 
Om ändringen av det intilliggande skiftet inverkar på det stöd som ska betalas måste det intilliggande skiftets 
gård registreras på det egna urvalets övervakningskörning 7096 (eget urval, delvis övervakade) och skiftet i 
fråga övervakas. I så fall måste NTM-centralen informera det intilliggande skiftets jordbrukare om saken.  
 
Att uppmärksamma vid begäran om korrigering 
Alltid innan begäran om korrigering görs måste man kontrollera eventuella felkoder för basskiftet.  
I ett uppdateringsområde anger skiftets felkoder följande: 

• F001 (F101) = digitaliseringen av skiftet är godkänd 

• F002 (F102) = skiftets avgränsning har korrigerats vid digitaliseringen 

• F008 (F108) = skiftet kommer att korrigeringsdigitaliseras 

• F013 (F113) = skiftets avgränsning har korrigerats vid uppdateringsdigitaliseringen (vid 

digitaliseringen av jordbrukarkorrigeringar). 

 
Skiftets planerade uppdateringsår (2021 eller 2022) har antecknats i övervakningskartans skiftesuppgifter. 
Begäran om korrigering av uppdateringsområdets skiften ska alltid göras på ett nytt flygfotografi. Också 
digitaliseringen av grannskiftena bör kontrolleras på det nya flygfotot, så att korrigeringen kan riktas in 
bättre. Skiftet kan bli föremål för ny övervakning följande vår om gränserna inte passar in i det nya flygfotot 
efter korrigeringen.  
 
Om det finns behov att göra ändringar på skiftet till exempel vad gäller placeringen av gårdscentrum eller 
utfallsdikets sträckning, görs de med hjälp av funktionen för fri korrigering. Om också skiftets gränser 
korrigeras, kan de ovan nämnda uppgifterna meddelas också i fältet för ytterligare uppgifter i begäran om 
korrigering av basskiftet. 
 
De följande anvisningarna gäller de vanligaste korrigeringarna för ett skifte som övervakas. I övriga fall kan 
man tillämpa dessa anvisningar till den del det är möjligt och skriva ytterligare förklaringar till digitaliseraren 
i punkten för kommentarer i övervakningens basskiftesavsnitt. Kommentarerna som skrivits i den här 
punkten går till digitaliseraren för kännedom. De skrivs inte ut i det sammandrag som skickas till 
jordbrukaren. 
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Ytterligare förklaringar bör skrivas alltid när man vill förtydliga begäran om korrigering. Framför allt när 
korrigeringen står klart i strid med flygfotot bör en förtydligande kommentar skrivas ner. På så sätt kan man 
undvika att korrigeringar returneras i onödan. 
 
Exempel på situationer då ytterligare uppgifter behövs:  

• På flygfotot syns på skiftet en byggnad som man vill ta bort, skriv ”Byggnaden är borttagen”.  

• I terrängen konstateras att skiftet är stödberättigande åker fastän det finns skog på flygfotot, som 
ytterligare information i begäran om korrigering skrivs ”Skiftet har röjts till åker”. 

• GPS-mätning lyckas inte för flygfotot (är till exempel delvis ovanpå en väg). Som tilläggsuppgift kan 
man skriva ”Får flyttas bort från vägen, stämmer på annat håll”. I dessa fall kan digitaliseraren 
överföra korrigeringen ”som hel”, om det går för sig. Om korrigeringen på grund av överföringen 
kommer att överlappa grannskiftena måste den återställas. 

 
Nedan ges en sammanfattning av de viktigaste principerna för elektroniska korrigeringar.  
 

▪ Areal. Arealen av den basskifteskorrigering som gjorts med Stödtillämpningen är den slutliga 
digitaliserade arealen! Om en övervakningskorrigering inte går att digitalisera avslås den och skickas 
tillbaka till NTM-centralen för att göras om. Korrigeringen måste göras om, för annars förblir den 
gamla digitaliseringen i kraft och övervakningsresultatet stämmer inte överens med basskiftets areal. 
Alla övervakningskorrigeringar som underkänts vid digitaliseringen, och som inte har gjorts om, 
kommer med på korsgranskningslistan. I registreringsanvisningarna ges information om hur skiftena 
måste behandlas. 

▪ Omkrets. Den omkrets som Stödtillämpningen räknar ut är nödvändigtvis inte rätt. Avlägsna diken 
m.fl. områden som på ett ”konstlat” sätt ökar mättoleransen för jordbruksskiftet ur jordbruksskiftens 
omkrets. 

▪ Avgränsningen av avtalsskiften. Var extra noggrann vid avgränsningen av dessa skiften, eftersom de 
digitaliseras att motsvara den angivna arealen. Fundera alltid på om avgränsningen behöver 
korrigeras eller om det är fråga om avtalsbrott. 

▪ Kommentar-fältet. Använd fältet enligt behov! Skriv klara och entydiga kommentarer till 
digitaliseraren. Kom ihåg att klar och entydig inte nödvändigtvis betyder kort. Det är inte nödvändigt 
att skriva till exempel texten ”gränskorrigering” i fältet, för det är ingen information som behövs. 
Däremot är det nödvändigt att till exempel skriva en kommentar, om det med avsikt har lämnats en 
liten springa mellan skiftena. 

 
Kom ihåg att digitaliseraren litar på att inspektören i samband med övervakningen har beaktat och tagit 
ställning till alla de ovan nämnda detaljerna. Detta oberoende om skiftet har övervakats i fält eller på 
kontoret. Digitaliseraren vet inte hur övervakningen har utförts. 

 Registrering av jordbruksskiften 

I Stödtillämpningen registreras 
- Jordbruksskiftenas gränser och arealer 

- Den konstaterade grödan 

- Grödan för förgröningsstödets krav på diversifiering (om den är en annan än den konstaterade 

grödan) 

- Mätmetoden  
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- Mängd som eventuellt minskar jordbruksskiftets omkrets 

Jordbruksskiftenas sammanräknade uppmätta areal måste vara lika stor som basskiftets uppmätta areal. 
 
I samma avsnitt där arealerna registreras kan man också skriva in kommentarer på ett jordbruksskifte utan 
att registrera brister på någon som helst övervakningsfråga. De här kommentarerna syns per jordbruksskifte 
på utskriften av övervakningssammandraget.  
 
Grödor som konstateras på samma jordbruksskifte 
I en övervakningssituation ska som hörande till ett bestämt jordbruksskifte godkännas alla arealer som ligger 
intill varandra på basskiftet och som är besådda med samma gröda och som används på samma sätt, även 
om de har anmälts som separata jordbruksskiften. Om olika miljöersättningsåtgärder har valts för 
jordbruksskiftena, kan skiftena dock inte slås samman. Den minsta sammanhängande arealen som beaktas 
vid kompensationen är 0,05 ha.  
 
Om det konstateras att det på skiftet finns en växt ur en annan växtartsgrupp än den anmälda, förkastas 
skiftet i fråga om de stöd där den konstaterade växten inte är stödberättigande. Stödtillämpningens kalkyl 
avslår stöd som inte hör till växten på grundval av den konstaterade växtkoden. På basis av övervakning kan 
ett skifte inte få stöd som från början inte ens har sökts för skiftet.  
 
Områden som tillfälligt inte odlas kan utgöra ett jordbruksskifte, även om området inte är enhetligt. 
Jordbruksskiftet kan ritas ut till exempel på det största icke odlade området. 
 

Om det odlas till exempel morötter och lök i rader bildas jordbruksskiftena sålunda att de sammanlagda 
lökraderna bildar ett jordbruksskifte med lök och morotsraderna ett jordbruksskifte med morötter. 
Också i andra motsvarande fall kan åtskilda frilandsgrönsaker konstateras vara ett jordbruksskifte, även 
om ett enskilt odlingsområde (till exempel en rad) med en växt är mindre än 0,05 ha.  
 
Om den anmälda grödan är bärbuskar eller fruktträd som uppfyller villkoren för planttäthet och det 
under dem växer någon annan odlingsväxt, delas dock inte arealen för dessa odlingsväxter in i separata 
jordbruksskiften.  

10.2.1 Måttavvikelser som används vid övervakningen 

För mätinstrumenten som används vid övervakningen har det fastställts en gemensam måttavvikelse, som 
är beräknad utifrån hur exakt instrumentet är. Måttavvikelsen är antingen positiv eller negativ och avsikten 
med den är att täcka fel som beror såväl på mätinstrumentet som på den som utför mätningen. De tillåtna 
måttavvikelserna beräknas alltid utifrån den uppmätta arealen med hjälp av omkretsen. 
 
Måttavvikelse används för att bestämma den godtagbara arealen av ett jordbruksskifte när mätningen 
utförs i terrängen eller från datorskärmen på basis av terrängobservationer. Till följd av måttavvikelsen kan 
det finnas en skillnad mellan basskiftets areal och summan av de godkända jordbruksskiftena. 
Måttavvikelse får inte användas när det på ett jordbruksskifte som jordbrukaren anmält konstateras icke 
stödberättigande areal, oberoende av om det icke stödberättigande området har inrättats till ett separat 
jordbruksskifte eller om området har avlägsnats som gränskorrigering.  
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Det här betyder i praktiken att måttavvikelse får användas på ett jordbruksskifte bara i följande fall: 
- På det av jordbrukaren anmälda jordbruksskiftet konstateras ingen icke stödberättigande areal, eller 

de enskilda icke stödberättigande arealerna är till storleken mindre än 0,01 ha. 

- Det finns ett gränsfel från digitaliseringen på skiftet. OBS! Om det på skiftets kant finns ett område 

som tydligt inte är stödberättigande, till exempel en väg, får måttavvikelse inte användas även om 

vägen tas bort från området genom gränskorrigering.  

- För basskiftet har det anmälts flera jordbruksskiften och gränserna mellan dem korrigeras till rätt 

ställe vid övervakningen. Alla grödor måste ändå vara stödberättigande. 

 
Måttavvikelsen får inte tillämpas vid administrativ övervakning som utförs utan fältbesök.  
 

Diken, åkerholmar och andra icke stödberättigande områden inom skiftet räknas inte in i 
måttavvikelsen. Ett dike kan inte tas med i omkretsen ens i det fall att dess ena ände sammanfaller 
med skiftets yttre gräns. 

 
Måttavvikelsen får vara en avvikelse som baserar sig på en högst 1,00 meter bred zon och den får vara 
högst 1,00 ha. Måttavvikelsen är lika stor oberoende av om mätningen utförs med GPS-utrustning eller 
på en datorskärm.61  
 
I Stödtillämpningen finns olika mätmetoder, som används som följer: 
 
Mätmetoder som används vid övervakningarna 2021: 
13 = mätning på skärmen (fr.o.m. 2019). Stödtillämpningen räknar ut toleransen för jordbruksskiftet (1,00 * 

omkretsen) 
14 = GPS-mätning (fr.o.m. 2019). Stödtillämpningen räknar ut toleransen för jordbruksskiftet (1,00 * 

omkretsen) 
07 = övervakningen har utförts utan terrängbesök eller icke stödberättigande areal har konstaterats på 

skiftet. Ingen tolerans, utan den uppmätta arealen är den godkända arealen. 
 
Mätmetoder som använts 2018 och tidigare: 
12 = mätning av jordbruksskiftet med GPS-utrustning (2018). Stödtillämpningen räknar ut toleransen för 

skiftet (0,75 * omkretsen). 
09 = elektronisk mätning på skärmen (2015-2018). Stödtillämpningen räknar ut toleransen för skiftet (0,75 * 

omkretsen).  
08 = mätning av jordbruksskiftet med GPS-utrustning (2015-2017). Stödtillämpningen räknar ut toleransen 

för skiftet (0,5 * omkretsen). 
07 = övervakningen har utförts utan terrängbesök eller icke stödberättigande areal har konstaterats på 

skiftet. Ingen tolerans, utan den uppmätta arealen är den godkända arealen. 
 
Om jordbruksskiftet har mätts upp delvis med GPS-utrustning och delvis på en datorskärm, används den 

mätmetod som använts för mätning av största delen av jordbruksskiftets omkrets62. 

 
 
61 SRf 712/2015 5 § 
62 SRf 712/2015  5 § 
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10.2.2 Fastställande av omkretsen 

Omkretsen måste fastställas separat för varje jordbruksskifte. När jordbruksskiftet ritas är den omkrets som 
Stödtillämpningen ger inte alltid den som kan användas för bestämmande av toleransen. Om det i omkretsen 
för ett skifte ingår t.ex. en väg, ett dike eller en smal förbuskad remsa får de inte inräknas i omkretsen. I 
sådana fall ska den del av omkretsen för ett skifte som inte kan räknas in i jordbruksskiftets omkrets 
bestämmas särskilt och föras in i vederbörande punkt i Stödtillämpningen. Då beaktar Stödtillämpningen 
automatiskt avdraget när toleransen räknas ut. Av följande exempelbilder framgår hur omkretsen fastställs i 
olika fall. Omkretsen ska mätas och registreras med en meters noggrannhet.  

 
Bild 1. Omkretsen mäts enligt skiftets kanter. 
 

 
Bild 2. Ett vägområde och tomtmark kan godkännas ingå i jordbruksskiftets omkrets när det finns en byggnad 
eller ett tydligt område i slutet av vägen. Bara en vändplats duger inte. För skiftena ovan kan omkretsarna 
godkännas som sådana. 
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Bild 3. Basskiftet har ett jordbruksskifte och innanför skiftet finns ett dike som ingår i omkretsen. Ett dike, en 
väg, en häck el.dyl. får inte tas med i omkretsen. Dikets etc. omkrets ska mätas separat i Stödtillämpningen 
och den minskade längden förs in i vederbörande punkt. 
 

 
Bild 4. På samma skifte som på bild 3 finns nu två jordbruksskiften som gränsar till det dike som ingår i 
basskiftets omkrets. Jordbruksskiftenas omkrets behöver inte ändras. 
 

 

A B 

B 
A 
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Bild 5. Ett basskifte har två jordbruksskiften. Omkretsen för jordbruksskifte A måste korrigeras genom att 
diket tas bort från den, men omkretsen för jordbruksskifte B behöver inte ändras. 

 
Bild 6. På jordbruksskiftets mitt finns en åkerholme eller ett annat jordbruksskifte. Omkretsen för åkerholmen 
eller jordbruksskiftet innanför det andra jordbruksskiftet beaktas inte i det omgivande jordbruksskiftets 
omkrets. I detta fall behöver omkretsen inte ändras i tillämpningen. 
 

 
Bild 7. Basskiftet har två jordbruksskiften. Gränsen ligger vid skogsholmen. Om jordbruksskiftet gränsar till 
holmen behöver den omkrets som tillämpningen räknat ut inte ändras.  
 
 
 

A 

B 
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Bild 8. Ett spannmålsskifte på kanterna av ett betskifte, men spannmålsskiftet är U-format. Spannmålsskiftet 
mäts som ett U, dvs. den vita linjen tas med i spannmålsskiftets omkrets.  
 

 
Bild 9. De buskbevuxna tegdikena i anslutning till kantlinjen elimineras ur omkretsen. På bilden har den rätta 
omkretsen angetts med en kraftig linje.   
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11 ÅKERSKIFTESREGISTERÖVERVAKNING 

Korsgranskningarna i åkerskiftesregistret görs i slutet av augusti efter det att jordbrukarnas ändringskartor 
har digitaliserats. Våren 2022 när uppdateringen är klar görs dessutom en korsgranskning av de arealer som 
förändrats vid uppdateringen.  
 
År 2021 görs följande korsgranskningar i skiftesregistret: 
1) Korsgranskning av arealerna. I korsgranskningen jämförs summan av de jordbruksskiften som jordbrukaren 
har uppgett med den senaste digitaliserade arealen. Till övervakningen tas ut gårdar vars arealskillnad är 
större än 3 % eller 2 ha i fråga om grundstödet. 
2) Korsgranskning av skiften som inte är digitaliserade. 
3) Korsgranskning av överlappande skiften.  
4) Oklara F010- och B009-skiften. F010 = skiftet ser på basis av flygfotot ut att vara något annat än åker. F010-
skiftena märks ut i samband med uppdatering och vid digitalisering av jordbrukarkartor när jordbrukaren 
korrigerar ett skifte, men skiftet inte till övriga delar motsvarar flygfotot. Också övervakade skiften ges 
beteckningen F010, om övervakningskorrigeringen inte motsvarar det nya flygfotot. B009 = Skiftets 
markanvändningsslag är åker i centralregistret, men inte på den ortokarta som utgör bakgrundsfoto för 
digitaliseringen.  
5) Administrationens nedskärning av små arealskillnader som stannar under sanktionsgränsen (3 %/ 2 ha) i 
fråga om grundstödet. Som grund för betalningen av stöd registreras den nya digitaliserade 
jordbruksskiftesarealen och stödet minskas. 
 
Utöver de här planerade korsgranskningarna kan man vid behov göra också andra kontrollkörningar, som till 
exempel om de skiften som vid övervakningen konstaterats vara permanent icke odlade har passiverats. 
 
Korsgranskningskörningar i åkerskiftesregistret: 
 

Körningsnummer Namn Körningstidtabell 

6916 ÅKERSKIFTE KG (ÖVERLAPPNINGAR) 2021 september 

6917 ÅKERSKIFTE KG (F010) 2021 september 

6918 ÅKERSKIFTE KG (B009) 2021 september 

6919 ÅKERSKIFTE KG (INGEN DIGIT AREAL) 2021 september 

6920 ÅKERSKIFTE KG (AREAL) 2021 september 

 ÅKERSKIFTE KG (Administrationens nedskärning) 2021 september 

7073 ÅKERSKIFTE KG (INGEN DIGIT AREAL) 2020 april 2021 

7074 ÅKERSKIFTE KG (AREAL) 2020 april 2021 

7070 ÅKERSKIFTE KG (ÖVERLAPPNINGAR) 2020 april 2021 

7071 ÅKERSKIFTE KG (F010) 2020 april 2021 

7072 ÅKERSKIFTE KG (B009) 2020 april 2021 

7075 ÅKERSKIFTE KG (Administrationens nedskärning) 2020 april 2021 

 

I regel ska odigitaliserade, överlappningar och otydliga F010- och B009-skiften övervakas genom fältbesök. 
Vid behov ska man kontrollera var gränserna för basskiften som tagits ut till korsgranskningsövervakning 
ligger och mäta arealen på plats. Utan fältbesök, genom att höra jordbrukaren och/eller på basis av flygfoto 
går det att utreda oklarheter vars orsak klart går att konstatera till exempel på ett nytt flygfoto som tagits år 
2021. Också överlappningar, till exempel avsaknaden av historikuppgifter i Stödtillämpningen, går att utreda 
utan fältbesök på basis av uppgifterna i Stödtillämpningen. Vid behov ska basskiftets digitalisering korrigeras 
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eller också ska historikkopplingarna skapas. Skiften som tidigare har mätts med GPS-utrustning behöver inte 
mätas på nytt, om skiftesgränserna inte har ändrat. 
 
Genom att höra jordbrukaren kan man övervaka skiften som tagits ut till övervakning på grund av 
arealskillnad. Om jordbrukaren i sitt genmäle påvisar ett fel i digitaliseringen måste man säkerställa felet 
genom ett fältbesök och bestämma skiftets rätta gränser och areal. Utan ett tydligt digitaliseringsfel bestäms 
övervakningsresultatet på basis av den nya digitaliseringen. I Stödtillämpningen skapas utgående från 
digitaliseringen centraliserat övervakningens jordbruksskiften som ligger till grund för beräkningen av 
övervakningsresultatet. Vid behov ska digitaliseringen ändå korrigeras och nya jordbruksskiften skapas.  
 
Små arealskillnader som stannar under sanktionsgränsen tas direkt i betraktande vid beräkningen som grund 
för betalningen av stöd. Gårdarna och skiftena registreras centraliserat på övervakningskörning (s.k. 
administrationens nedskärning) och de behöver inte behandlas vid NTM-centralen. Vid behov är det möjligt 
att ta upp fallen till behandling genom att upphäva verifieringen av övervakningen och kontrollen av 
registreringen. I så fall måste man skapa nya jordbruksskiften för övervakningen och registrera 
övervakningen. I det fall att inspektören ändrar något på den här centraliserat skapade körningen, måste 
inspektören också utse sig själv till ansvarig inspektör. 
 
De uppmätta skiftena bildar ett urval på basis av vilket man kan räkna ut övervakningsresultatet. I regel 
övervakas bara de skiften som tagits ut till övervakning. Urvalet kan alltid utvidgas om det observeras fel på 
andra skiften. Om felet till exempel har orsakats av oriktigt utförd basskiftesdelning måste alla nya basskiften 
som bildats från det delade basskiftet tas med i urvalet.   
 
Övervakningsuppgifterna registreras i Stödtillämpningen. Skiftena som konstaterats vara permanent icke 
odlade ska enligt anvisningarna passiveras i Stödtillämpningen. 
 
Alla digitaliseringskorrigeringar som gjorts vid höstens åkerskiftesregisterövervakning ska skickas till 
entreprenören före årets slut.  
 
Höstens korsgranskningsövervakningar ska göras innan stödbetalningen börjar. Vårens 
korsgranskningsövervakningar ska göras senast 31.5. Korsgranskningskörningarna i åkerskiftesregistret är 
belagda med betalningsförbud tills övervakningen är verifierad. 
 
Övervakningen av skiften som minskat vid uppdateringen av åkerskiftesregistret ska utsträckas åtminstone 
till det år flygfotot som ligger till grund för uppdateringen togs eller vid behov till de fyra tidigare åren. Som 
tillräckligt bevis för tidigare års fel kan man betrakta ett fel på skiftet som går att verifiera på flygfotot. 
Instruktioner om retroaktiva påföljder ges i kap. 28.5.  
 
Retroaktiva övervakningar som utförs på basis av korsgranskningsövervakningar av åkerskiftesregistret utförs 
för åren 2017-2020 via kartan i nya Stödtillämpningen. Dessa gårdar behöver inte registreras på separata 
övervakningskörningar.  
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12 GULT KORT 

När kommer ett gult kort och var ser man det? 

Gården får ett gult kort när det för första gången har observerats arealfel som är större än 3 % (eller över 2 
ha) – 10 % i fråga om grundstöd, kompensationsersättning eller EU-stöd till unga jordbrukare. 
Granskningen påbörjas år 2016 och den görs per stöd. Gult kort kan fås bara en gång för vart och ett stöd. 

Gult kort innebär att den normala arealpåföljden halveras för det berörda stödets del under 
övervakningsåret. Påföljden är alltså då 0,75 x arealskillnaden.63 

Gult kort behöver inte registreras separat någonstans, utan det kommer direkt från beräkningen. Gult kort 
syns till exempel i beräkningsanmärkningarna som du för vart och ett stöd kan titta på med knappen 
Beräkna och visa gården. Om något av de ovan nämnda stöden har gult kort ser du följande anmärkning: 

 

Obs! Om arealfelet är större än 3 % (eller över 2 ha) - 10 %, men stödet får retroaktiva arealpåföljder, blir 
det i praktiken ingen lättnad på grund av gult kort, utan påföljden är direkt 1,5 x arealskillnaden. Gården får 
gult kort för det första retroaktiva året, men eftersom felet gäller också nästa år höjer det påföljden direkt 
till 1,5 gånger för alla år. 

Förnyad övervakning nästa år 

En del av gårdarna som fått gult kort blir föremål för en förnyad övervakning nästa år64. En förnyad 
övervakning utförs på gården, om arealskillnaden åtminstone delvis bildas av ett eller flera områden som 
inte odlas, och för vilka en brist har registrerats i övervakningsfråga 1 eller 2.  

Den förnyade övervakningen kan gälla alla eller bara en del av gårdens basskiften. Om en förnyad 
övervakning måste utföras på gården, berör den också de basskiften vars arealer var i skick. 

Vid den förnyade övervakningen kontrolleras grödan och arealerna på alla jordbruksskiften som är med på 
körningen. På övervakningskörningen har registrerats bara de basskiften vars avgränsning inte är korrigerad 
eller för vilka det har konstaterats areal som tillfälligt inte odlas/brister i övervakningsfrågorna 1 eller 2. Det 
finns två frågor på övervakningskörningen:  

• 1. Jordbruksskiftet är i jordbruksanvändning 1.1-31.12 

• 2. Jordbruksmarken har bevarats öppen och i ett skick som lämpar sig för odling och betesgång (bara 

trädor) 

 

 
 
63 Förordning (EU) nr 640/2014 artikel 19 a 
64 Förordning (EU) nr 809/2014 artikel 33 a 
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De andra stödvillkoren behöver inte kontrolleras. Om det ändå konstateras brister i iakttagandet av 
tvärvillkor måste övervakningen utvidgas.  

Om det vid en kontroll nästa år (antingen en förnyad kontroll eller en normal övervakning av hela gården) 
fortfarande observeras arealfel på över 3 % eller över 2 ha i fråga om det stöd som fick gult kort i år, måste 
fjolårets påföljd höjas till 1,5 gånger fjolårets. Också till i år blir det i detta fall en 1,5-faldig påföljd. 

Om det inte utförs övervakning på gården året efter det gula kortet, inverkar resultatet från de senare årens 
övervakningar inte på den erhålla lättnaden. En 0,75-faldig påföljd kan således höjas till 1,5-faldig bara vid en 
övervakning som utförs året efter det gula kortet. Ett undantag är en situation där gården övervakas på nytt 
senare och stödet blir föremål för en retroaktiv arealpåföljd till året efter det gula kortet. I detta fall kan den 
0,75-faldiga påföljden med anledning av övervakningen höjas till 1,5-faldig också senare. 
 

ÖVERVAKNING AV STÖDVILLKOR 

13 AKTIV JORDBRUKARE 

Kravet på aktiv jordbrukare gäller stöd som helt eller delvis finansieras av EU65. Kravet på aktiv jordbrukare 
gäller inte nationella stöd. 
 
Den så kallade förbudslistan i samband med begreppet Aktiv jordbrukare tillämpas inte längre från och med 
2019. I och med ändringen granskas det inte längre om en jordbrukare som ansöker om EU:s direktstöd eller 
programbaserade jordbrukarersättningar driver verksamheter som är upptagna på förbudslistan. 
 
Kravet som gäller aktiv jordbrukare uppfylls om jordbrukaren ansöker om stöd och bedriver 
jordbruksverksamhet. 

 
Att kontrollera vid övervakningen 
 

Fråga Stödvillkor Plats för kontrollen 

33 Definitionen av aktiv jordbrukare uppfylls Kontor/i fält 

14 DIREKTSTÖD 

Stödberättigande skiften i fråga om förgröningsstöd, grundstöd och EU-stöd till unga jordbrukare är de 
skiften i jordbruksanvändning som uppgetts i jordbrukarens stödansökan och vars markanvändningsslag är 
åker eller naturbete och naturäng.  
 
Stödberättigandet förutsätter att skiftet ska vara odlingsbart och i jordbruksanvändning hela kalenderåret, 
dvs. senast 1.1.202166. Med odlingsbarhet avses att inga iståndsättningsåtgärder behöver vidtas på skiftet 

 
 
65 Förordning (EU) nr 1307/2013 9 art., Lag 193/2013 2 §, Lag 1360/2014 2 § 
66 Förordning (EU) nr 1307/2013 artikel 32 
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och att en sedvanlig skörd kan produceras där. Om skiftet inte har uppfyllt villkoren för odlingsbarhet vid 
årets början, konstateras skiftet vid övervakningen vara permanent icke odlat. 
 
Om skiftet har varit odlingsbart vid årets början, men tas ur jordbruksanvändning under kalenderåret, avslås 
de ovan nämnda stöden samt bidraget för jordbruksgrödor67 för skiftet. Stöden avslås med övervakningsfråga 
1. 
 
Direktstöd kan inte betalas för en areal om den odlade växtens rötter inte har markkontakt68. Om växterna 
har planterats till exempel i odlingssäckar (och jordbrukaren inte har meddelat detta i stödansökan), uppfylls 
kravet inte och direktstöden för arealen måste avslås med övervakningsfråga 165. Om jordbrukaren har 
meddelat om saken i stödansökan, läggs övervakningsfrågan inte till. Då ska SA-området ha avslagit 
grundstödet och förgröningsstödet, stödet till unga jordbrukare och bidraget för jordbruksgrödor för skiftet. 
Om SA-området inte har gjort detta ska du upplysa dem om saken och be att de avslår stöden. 
 
Kontrollera jordbrukarens anmälan och SA-områdets åtgärder i Stödtillämpningen på följande sätt: 

- Jordbrukarens anmälan: Behandling av ärendet → Ärendetyp: Huvudstödansökan → 

Skiftesuppgifter, tilläggsuppgifter om jordbruksskiftet 

- SA-området: Handläggning av ärendet → Ärendetyp: Huvudstödansökan → Handläggning av 

skiftesspecifika stöd och åtgärder 

 

Fråga Stödvillkor  Plats för kontrollen 

1 Skiftet är i jordbruksanvändning 1.1.2021–
31.12.2021 

Kontroll i terrängen 

165 (foga till 
jordbruksskiftet 
vid behov). 

Den på skiftet odlade växtens rötter har kontakt med 
marken 

Kontroll i terrängen 

 
Rätten till stöd för hampa i fråga om grundstöd kräver inget avtal/ingen förbindelse, men den sort som 
används ska vara godkänd som stödberättigande. För hampa granskas under övervakningsbesöket följande 
omständigheter som rör alla stöd som betalas för hampa:  
 

Fråga Stödvillkor Plats för 
kontrollen 

50 Jordbruksskiftet är helt och hållet i odling med en stödberättigande 
hampsort 

Kontroll i 
terrängen 

51 Hampbeståndet har bevarats i minst 10 dagar efter avslutad 
blomning 

Kontroll i 
terrängen  

 
I anvisningen om övervakning av specialstöd berättas mer om övervakningen av THC-halten i hampa. 
Anvisningen finns i Pikantti. 

 
 
67 Förordning (EU) nr 639/2014 artikel 53 
68 SRf 234/2015 20 §, SRf 342/2021 23 § 
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 Förgröningsstöd 

Jordbruksmarken består av åkerareal, areal med permanenta grödor och areal med permanent gräsmark. 
Uppfyllandet av kravet på diversifiering av grödor och ekologisk fokusareal beräknas utifrån åkerarealen. 
Oanmäld jordbruksmark beaktas i gårdens areal när man bedömer om kraven på diversifiering av grödor eller 
EFA-areal uppfylls. 
 
Åkerareal  
Med åkerareal avses ett skifte där det odlas odlingsväxter eller gräs- och vallfoderväxter som funnits högst 5 
år på samma plats. Också trädor och tillfälligt icke odlade arealer ingår i åkerarealen, bortsett från grönträda 
(vall och äng), som ändras till permanent gräsmark efter att ha funnits över 5 år på samma plats. Åker är 
också sådana skiften där det vuxit vall mer än 5 år och som inte ändras till permanent gräsmark på grund av 
en miljöersättningsåtgärd. 
 
Areal med permanenta grödor 
 
Med permanenta grödor avses ett skifte där det växer grödor som inte ingår i växtföljden och som odlas i 
minst 5 års tid och ger upprepade skördar. Sådana grödor är till exempel fruktträd, bärbuskar och 
prydnadsväxter. En exakt lista över permanenta grödor ingår i ansökningsguiden. 
 
Areal med permanent gräsmark  
 
Permanent gräsmark är ett skifte som utnyttjas till att odla gräs- eller vallfoderväxter naturligt (självsådd) 
eller genom odling (insådd) på samma plats under fem år eller mer. På checklistan skrivs ut en notering om 
permanent gräsmark för ett jordbruksskifte när skiftet 6 år i rad har anmälts med en gröda som räknas som 
permanent gräsmark eller en sådan växtkod som alltid är permanent gräsmark. En exakt lista över grödor 
som beaktas vid uträknandet av permanenta gräsmarker ingår i ansökningsguiden. 
 
På ett jordbruksskifte som är permanent gräsmark får det växa högst 50 träd/ha.69 Som träd betraktas över 
2 meter höga växter med vedartad stam samt över 0,5 meter höga växter med vedartad stam som inte lämpar 
sig som föda för produktionsdjur (till exempel enar). Träden ska växa utspritt på skiftet och där får inte finnas 
grupper av träd. Inget exakt antal meter för det inbördes avståndet mellan träden finns föreskrivet. Träden 
ska ändå växa så glest att de inte hindrar utförandet av sedvanliga jordbruksåtgärder, exempelvis slåtter. 
Trädgrupperna måste digitaliseras bort från basskiftets areal.  
 
Utöver utspridda träd får det på ett jordbruksskifte med permanent gräsmark enskilt eller i små grupper 
finnas högst två meter höga plantor av lövbuskar och lövträd som är lämpliga som föda för produktionsdjur.  
 
Om det på skiftet växer träd och/eller lövbuskar måste över 50 procent av jordbruksskiftets areal ändå bestå 
av gräsväxter eller vallfoderväxter. 
 
 
 
 

 
 
69 SRf 254/2015 5 § 
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Det är bra att räkna skiftets största godkända trädantal i förhand. Största godkända trädantalet fås när 
skiftets areal (i hektar) multipliceras med 50.  

 
Exempel: Skiftets areal är 0,50 ha: största godkända trädantal är 50*0,5=25 träd   

 
Om det verkar vara tillräckligt få träd utsprittpå skiftet bör du räkna träden för att vara säker. Handlägg 
trädantalet du räknat i Stödtillämpningen. Om det är klart att det är för många träd behöver man inte räkna 
dem. Handlägg då en kommentar om saken som skiftets tilläggsinformation. 
 
Diversifiering av grödor 
 
Övervakningen ska utföras under den tid grödorna ska bevaras, dvs. 30.6–31.8. Under denna tid ska gården 
uppfylla kraven på diversifiering av grödor på sin åkerareal. Om övervakningen utförs före 30.6 och alla 
grödor ännu inte har såtts, måste man besöka gården för att konstatera grödorna under perioden 1.7–31.8. 
Om övervakningen av diversifiering av grödor utförs före eller efter övervakningen av de andra stödvillkoren 
och/eller stöden, förs detta in i stödtillämpningen som ett separat gårdsbesök. Övervakningen anses ha 
börjat från och med det första besöket. Om ingen anmälan görs om det första gårdsbesöket är det frågan om 
en oanmäld övervakning. 
 
Som diversifieringsgröda konstateras den gröda som växer på skiftet vid övervakningstidpunkten och grödan 
förs in på checklistan i punkten ”Diversifieringsgröda”, om den inte är samma som den konstaterade grödan. 
Den anmälda grödan ligger ändå till grund för betalningen av stöd, om den har vuxit där. Grödan kan också 
konstateras på basis av växtrester om det går att identifiera den på ett tillförlitligt sätt. Grödan kan 
konstateras bland annat med hjälp av stubben eller andra växtdelar. Växtrester ska finnas över hela 
jordbruksskiftet.   
 
Växtrester kan inte identifieras till exempel 

• enbart med hjälp av frön/korn som fallit till marken,  

• om skiftet har plöjts och eventuella växtrester har ”trasats sönder” och grödan inte går att identifiera 
med tillräcklig noggrannhet eller  

• växtrester kan observeras på en mycket liten del av skiftet 
 
Om den gröda som anmälts för skiftet redan har bärgats och följande gröda inte har såtts/planterats på skiftet 
och det inte går att identifiera den tidigare grödan med hjälp av växtresterna, måste svartträda konstateras 
som diversifieringsgröda.  I detta fall orsakar svartträdan ingen tvärvillkorspåföljd.  
 
Om man inte hinner utföra övervakningen före 31.8 och gårdsbesöket avläggs efter det, kan den gröda som 
växer på skiftet eller den gröda som identifieras med hjälp av växtresterna konstateras som 
diversifieringsgröda. Då ska det till exempel utifrån skifteskorten konstateras att grödan i fråga har vuxit på 
skiftet under största delen av perioden för bevarande av grödorna (över 1 månad). Till exempel utförs 
övervakningen 15.9 och det växer höstrybs på skiftet. Enligt skifteskortet har grödan såtts 17.7 och därför 

Fråga Stödvillkor  Plats för kontrollen 

185 På skiftet växer utspritt högst 50 träd/ha och över 50 % av 
skiftets växtbestånd består av gräs- och vallfoderväxter. 
Lövbuskar förekommer enskilt eller i små grupper. 

Kontroll i terrängen 
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kan höstrybs konstateras som diversifieringsgröda. I andra fall konstateras den gröda för skiftet som uppgetts 
som diversifieringsgröda. 
 
Exempel 4:  
 
Tidig potatis har uppgetts för skiftet. Övervakningen utförs  
 
a)  1.7 och potatisen har inte skördats → diversifieringsgrödan är potatis 
 
b) 14.7 och potatisen har skördats, men på hela skiftet kan man se potatisblast och blad → 
diversifieringsgrödan är potatis, 
c) 31.8 och potatisen har skördats och går inte att konstatera med hjälp av växtresterna. Vall har såtts som 
fånggröda på skiftet och vallväxtligheten kan konstateras. → vall konstateras som diversifieringsgröda för 
skiftet.  
 
Exempel 5: 
 
På skiftet har såtts vall i skyddssäd och den har uppgetts som grönfodersäd 

a) 2.7 och skörden har ännu inte bärgats → diversifieringsgrödan är grönfodersäd 
b) 14.7 och skörden har bärgats på skiftet, men spannmålens stubb syns → grönfodersäd 

konstateras som diversifieringsgröda för skiftet 
c) 30.8 och 2 skördar har bärgats från skiftet och ingen spannmålsstubb syns → vall 

konstateras som diversifieringsgröda för skiftet  
 
Permanent gräsmark 
 

Fråga Stödvillkor  Plats för 
kontrollen 

4 Förbudet mot bearbetning av Naturagräsmark har följts Kontroll i 
terrängen  

 
Om gården har skiften i ett Naturaområde och de har beteckningen permanent gräsmark, kontrolleras att 
skiftet inte har tagits i annan användning eller plöjts. Permanent gräsmark på Naturaområde får förnyas bara 
av särskilda skäl, men inte ens då får området plöjas. Om permanent gräsmark på Naturaområde har förnyats 
till exempel genom direktsådd, ska jordbrukaren ha gjort en skriftlig anmälan om saken till SA-området innan 
förnyelsen påbörjades. Om jordbrukaren uppger att anmälan har gjorts, måste detta kontrolleras med 
kommunen. 
 
Om det vid övervakningen upptäcks att jordbrukaren har plöjt eller tagit permanenta gräsmarker på 
Naturaområde i annat bruk, måste kommunen underrättas om saken. Kommunen meddelar senast i slutet 
av året jordbrukaren om skyldigheten att återställa området till permanent gräsmark före 30.6. 
 
I fall av försummelse måste man bedöma om det också är frågan om en tvärvillkorsförsummelse 
(försummelse av fågel- eller habitatdirektivet).  
 
Miljöersättningens miljövårdsvallar (skyddszon, fleråriga miljövallar och vallar på naturvårdsåker) samt 
gröngödslingsvallar fryser samlandet av år för permanent gräsmark. Dessa grödor får inte anmälas för en 
areal som redan har ändrats till permanent gräsmark (permanent gräsmark 2020). Om en jordbrukare som 
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lämnat in ansökan på papper ändå har anmält miljöersättningens miljövårdsvallar eller gröngödslingsvallar 
för ett skifte med permanent gräsmark, måste grödan ändras vid övervakningen. Vallar på naturvårdsåker 
och skyddszoner ändras till grönträda vall och äng (9412). Gröngödslingsvall och flerårig miljövall ändras till 
ensilagevall (6121). 
 
Till exempel om jordbrukaren har anmält vall på naturvårdsåker på fel ställe på skiftet och det delvis ligger 
på ett område med permanent gräsmark, registreras grönträda (vall och äng) som gröda för vall på 
naturvårdsåker på en areal med permanent gräsmark. På en annan areal kunde grödan vara vall på 
naturvårdsåker. 
 
Om jordbrukaren har anmält frövallar som odlas som rena växtbestånd (nollställer räknandet av vallåren) på 
ett skifte, men det vid övervakningen konstateras att det på skiftet inte växer vall som kan godkännas som 
frövall, ändras grödan på arealen till den växt som finns på skiftet (se exemplen 19 och 39 i växtkodtabellen). 
Då fortsätter man räkna vallåren för skiftet.  
 
Exempel 6: 
Av ett skifte med 1,4 ha permanent betesvall på Naturaområde har 0,8 ha plöjts och besåtts med råg. Arealen 
med 0,6 ha permanent gräsmark konstateras vara permanent betesvall och 0,8 ha konstateras vara råg. 
Kalkyleringen minskar beloppet av förgröningsstöd.  
 
Ekologisk fokusareal 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för kontrollen 

3.1 EFA-trädan har bevarats som träda 1.1–15.8 och ingen 
jordbruksproduktion före 16.8.  

Kontroll i terrängen  

3.2 EFA-träda (vall och äng) har inte anmälts för ett skifte som var 
permanent gräsmark år 2020 

Kontroll i terrängen  

3.3 På ett område med kvävefixerande grödor som anmälts som EFA-
areal växer det en kvävefixerande gröda eller stubb av en sådan 
30.6–31.8, och/eller över 50 % av utsädesblandningens vikt har 
utgjorts av kvävefixerade växter.  

Kontroll i terrängen  

3.4 På ett område där det växer skottskog som anmälts som EFA-
areal har förbudet mot användning av mineralgödselmedel följts 
och andra växtskyddsmedel än ogräsbekämpningsmedel använts 
bara året då växtbeståndet anlades och året då växtbeståndet 
avslutades tidigast 1.9. 

Kontroll i terrängen  

3.5 Ett landskapselement har bevarats eller inte skadats Kontroll i terrängen  

3.6 På EFA-trädan har förbudet mot användning av växtskyddsmedel 
iakttagits 

Kontroll i terrängen/ 
Dokumentkontroll 
vintertid 

3.7 På ett område med kvävefixerande grödor som anmälts som EFA-
areal har förbudet mot användning av växtskyddsmedel 
iakttagits  

Kontroll i terrängen/ 
Dokumentkontroll 
vintertid 

3.8 På ett område med dragväxter/honungsväxter som anmälts som 
EFA-areal växer det honungsfacelia, sötväppling, klöver eller ett 
blandat växtbestånd av dessa växter 
 

Kontroll i terrängen 
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I Nyland, Egentliga Finland eller Åland ska en gård ha uppgett minst 5 % av åkerarealen som ekologisk 
fokusareal (EFA-areal) om gårdens åkerareal är större än 15 ha.  
 
EFA-träda 
 
Det kontrolleras att ingen jordbruksproduktion har bedrivits på EFA-träda före 16.8. Bikupor får dock placeras 
ut på en träda med dragväxter/honungsväxter som anmälts som EFA-areal. Slåtter utan att bärga eller ta till 
vara skörden betraktas inte som jordbruksproduktion. Området får betas eller skörden får bärgas från 
området från och med 16.8. Om det upptäcks att jordbruksproduktion har bedrivits på hela skiftet före 16.8 
är det frågan om en brist i stödvillkoren och skiftet kan inte godkännas som EFA-areal. Om bristen gäller bara 
en del av skiftena, utförs en jordbruksskiftesindelning. På EFA-träda får det inte finnas växtlighet som odlas i 
syfte att ta skörd. Av den anledningen kan en areal som besåtts med enbart en spannmålsväxt, en oljeväxt 
eller en annan proteingröda än klöver eller sötväppling eller blandningar av dessa grödor inte godkännas. 
Om en ovan nämnd växtlighet finns på trädan godkänns området inte som EFA-träda. Dessutom är det frågan 
om överträdelse av tvärvillkor. Godtagbara växtarter på träda med dragväxter/honungsväxter som anmälts 
som EFA-areal är honungsfacelia, sötväpplingar och klöverarter samt blandade växtbestånd av dessa. Om 
sådana växter eller blandade växtbestånd av dessa inte finns på trädan, godkänns området inte som EFA-
träda med dragväxter/honungsväxter. 
 
På EFA träda får växtskyddsmedel inte användas under trädesperioden (1.1–15.8). Förbudet gäller också 
växtskyddsmedel som är godkända inom ekologisk produktion och betningsmedel för utsäde, dvs. skiftet får 
inte vara besått med betat utsäde. På EFA-arealen och i dess näromgivning kontrolleras om det i terrängen 
syns tecken på att växtskyddsmedel har använts. I samband med den vintertida dokumentkontrollen 
kontrolleras dessutom om användning av växtskyddsmedel på EFA-areal har förts in i skiftesbokföringen. 
 
EFA-träda får inte anmälas för skiften med permanent gräsmark med växtkoden grönträda (vall och äng). Om 
det vid övervakningen upptäcks att jordbrukaren har anmält sådan areal för ett skifte som var permanent 
gräsmark 2020, kan arealen inte godkännas som EFA-areal. 
 
De gårdar som har anmält EFA-träda måste övervakas senast 15.8. Gårdarna är markerade på 
övervakningslistorna. 
 
Areal med kvävefixerande grödor 
 
Det kontrolleras att det på skiftet finns kvävefixerande grödor som godkänns som EFA-areal eller stubb av 
dessa grödor. Sådana grödor är ärter, bönor, andra lupiner än sandlupin och blomsterlupin, vickerarter, 
sojabönor, vallmo, lusern, klöverarter och blandningar av dessa växter. På EFA-areal godkänns också 
blandningar av en kvävefixerande gröda och andra växter, om över 50 % av utsädesblandningens vikt består 
av frön av en kvävefixerande gröda.  Jordbrukaren ska i skiftesbokföringen föra in de utsädesarter som 
använts och deras andelar av utsädesblandningen. Skiftesbokföringen måste kontrolleras, om det vid 
terränggranskningen inte tydligt går att slå fast om den kvävefixerande grödans andel av 
utsädesblandningens vikt har överstigit 50 %. Det ska växa kvävefixerande grödor på skiftet 30.6–31.8. Om 
grödan bärgas före 31.8 får arealen inte bearbetas före 1.9. Om skiftet besås med grödor som sås på hösten 
får skiftet bearbetas och besås redan fr.o.m. 15.7.   
 
På EFA-areal får det inte användas växtskyddsmedel under tiden mellan sådd av en kvävefixerande gröda och 
31.8. Om skörden bärgas efter 31.8 får växtskyddsmedel användas först efter bärgningen. Förbudet mot att 
använda växtskyddsmedel upphör efter den sista bärgningen (dock tidigast 31.8), om flera skördar tas av 
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växtligheten. Om den anmälda EFA-arealen är ett område där den kvävefixerande grödan såddes redan året 
innan, börjar förbudet mot att använda växtskyddsmedel redan 1.1. Också på ett skifte som besås med 
höstsådda grödor fortgår förbudet mot användning av växtskyddsmedel fram till 31.8. Förbudet gäller också 
växtskyddsmedel som är godkända inom ekologisk produktion och betningsmedel för utsäde, dvs. skiftet får 
inte vara besått med betat utsäde. På EFA-arealen och i dess näromgivning kontrolleras om det i terrängen 
syns tecken på att växtskyddsmedel har använts. I samband med den vintertida dokumentkontrollen 
kontrolleras dessutom om användning av växtskyddsmedel på EFA-areal har förts in i skiftesbokföringen.   
 
Om de ovan nämnda villkoren inte uppfylls är det frågan om en brist i stödvillkoren och skiftet kan inte 
godkännas som EFA-areal. De gårdar som har uppgett EFA-areal med kvävefixerande grödor måste övervakas 
senast 31.8.  
 

Skottskog med kort omloppstid 
 
Godtagbara växter för EFA-areal som utgörs av skottskog med kort omloppstid är asp och vide (växtkoderna 
4820, 4913, 5442 och 5443). I handlingarna kontrolleras att arealen med skottskog inte har gödslats med 
mineralgödsel och att inga andra växtskyddsmedel än sådana som är avsedda för ogräsbekämpning har 
använts under året för anläggande av växtligheten och inte före 1.9 det år växtligheten avslutades. Om de 
ovan nämnda villkoren inte uppfylls är det frågan om en brist i stödvillkoren och skiftet kan inte godkännas 
som EFA-areal. 
 
Landskapselement 
 
Om det på gården finns landskapselement (växtkod 9830) som uppgetts som EFA-areal, kontrolleras att de 
inte har skadats eller förstörts. En eventuell försummelse föranleder också en tvärvillkorspåföljd. 
 
Om det vid övervakning på plats upptäcks att den godkända EFA-arealen är mindre än den EFA-areal som 
jordbrukaren har anmält, kan EFA-areal som saknas kompenseras med annan areal förutsatt att arealen har 
anmälts med en växtkod som godkänns för EFA-areal och att den uppfyller kraven på EFA-areal. 
Kompensationen kan göras upp till andelen av det EFA-område som jordbrukaren anmält. 
 
I Stödtillämpningen ändras jordbruksskiftet till EFA-areal med ett kryss i punkten ”Ändra till ekologisk 
fokusareal” och den övervakningsfråga som hör samman med den berörda EFA-arealen läggs till för 
jordbruksskiftet. 
 
Exempel 7: 

a) En gård har uppgett ett 1,8 ha skifte med grönträda som EFA-areal. Gårdens åkerareal är 30 ha och 
den EFA-areal som krävs är således 1,5 ha. Vid övervakning 2.8 upptäcks att får går på bete på skiftet. 
Arealen kan inte godkännas som EFA-areal och därmed uppfyller gården inte kravet på EFA-areal 
(areal 0 för EFA-arealens del).  Gården har ingen areal med vilken man kan kompensera EFA-areal. 
 

b) Gården har anmält ett 1,8 ha stort skifte med grönträda som EFA-areal. Gårdens åkerareal är 30 ha och 

den EFA-areal som krävs är därmed 1,5 ha. Den anmälda EFA-arealens andel av åkerarealen är 6 %. 
Vid övervakning 2.8 upptäcks att skörd har bärgats från 0,5 ha. Den godtagbara EFA-arealen är 1,3 ha. 

Gården har ändå 1 ha stubbträda på vilken man inte bedrivit jordbruksverksamhet 1.1–15.8. Med 

stubbträdan kan man kompensera den EFA-areal som saknas upp till andelen (6 %) som jordbrukarens 

anmälda EFA-areal utgör, dvs. 0,5 ha av stubbträdan kan konstateras som EFA-areal.  
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 Bidrag för jordbruksgrödor 

Vid övervakningen av bidrag för jordbruksgrödor kontrolleras att växtarterna berättigar till bidrag och att de 
andra förutsättningarna för att bevilja bidraget uppfylls.  
 
Godtagbara grödor i fråga om bidrag för jordbruksgrödor är proteingrödor, råg det år kärnskörden bärgas, 
sockerbeta, stärkelsepotatis samt AB-regionens frilandsgrönsaker som används som människoföda.70 
Exaktare information om grödorna ingår i ansökningsguiden under rubriken Bidrag för jordbruksgrödor. 
Bidrag för jordbruksgrödor kan betalas också för areal utan stödrätter. 
 
De godkända sorterna av lupin och oljehampa som hör till proteingrödorna fastställs årligen inom EU. 
Förteckningen över de godkända sorterna finns i EU:s officiella tidning nummer C 13, som utgavs 11.1.2019 
samt i tilläggen till Gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter, 37:e utgåvan. Lupin ingår i 
punkterna 37–39 och hampa i punkt 85.  De icke stödberättigande bittra sorterna har kod 13 i sortlistan.  
Tidningen i original och tilläggen finns att få på webben. 
 
Lupin 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för 
kontrollen 

30 Lupinsorten är godtagbar och lupinfrönas ursprung går att påvisa Dokumentkontroll 
på gården 

 
Under gårdsbesöket ska man kontrollera garantibeviset eller inköpskvittot för lupinfröna, så att utsädets 
ursprung och sort går att klarlägga71. Lupinsorten ska klarläggas också i fråga om ett blandat växtbestånd. 
Om det saknas garantibevis eller inköpskvitto måste utsädets ursprung påvisas på något annat tillförlitligt 
sätt. 
 
En lupinsort berättigar till stöd om den är godkänd i någon EU-medlemsstats officiella sortförteckning och är 
söt. Stödberättigande sorter är t.ex. Amiga, Boruta, Boregine, Haags Blaue, Energy, Mister och Sonet.  
 
Om lupinfrönas ursprung inte går att klarlägga på ett tillförlitligt sätt eller om lupinsorten inte berättigar till 
stöd, betalas inte bidrag för jordbruksgrödor för skiftet i fråga. Dessutom räknas skiftets areal in i arealfelet 
för bidrag för jordbruksgrödor. 
 
Hampa 
Ett garantibevis för hamputsädet ska alltid lämnas in till kommunen. Om inget garantibevis har lämnats in 
före utgången av juni avslår SA-området bidraget för jordbruksgrödor för skiftet i fråga.  
 
Vid åkerövervakning behöver garantibeviset för hampa inte granskas. 
 
Sockerbeta och stärkelsepotatis 
För sockerbeta och stärkelsepotatis ska det finnas ett odlingskontrakt som ska inlämnas till kommunen före 
utgången av den samlade stödansökan. SA-området kontrollerar dem administrativt och bestämmer 

 
 
70 SRf 342/2021 22 § 
71 SRf 342/2021 22 § 

file:///C:/Users/03042235/AppData/Local/Temp/OJ%20C%202019%20013%20FULL%20FI%20TXT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=%22Viljelykasvilajien+yleinen+lajikeluettelo+%E2%80%93+*+t%C3%A4ydennysosa+37.+kokonaispainokseen%22&lang=fi&type=quick&qid=1623677739233
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påföljder vid behov. För stärkelsepotatisens del betalas bidrag enligt den minsta av följande arealer (anmäld 
areal, vid övervakningen godkänd areal eller areal i odlingskontraktet)72.  
 
Arealen för utsädesförökning av stärkelsepotatis är inte bidragsberättigande, så om det påträffas sådana 
områden måste de konstateras som egna jordbruksskiften vid övervakningen med växtkoden 3190 (egen 
utsädesförökning av stärkelsepotatis). 
 
Under gårdsbesöket behöver odlingskontrakten inte granskas. 
 
Blandningar av proteingröda och spannmål 
 
Blandningar av proteingrödor och spannmål är inte stödberättigande så därför måste det i terrängen 
kontrolleras att ett sådant blandat växtbestånd inte växer på skiftet. Om det finns ett sådant växtbestånd 
konstateras som gröda blandat växtbestånd, proteingrödor + spannmål (2185), varvid kalkyleringen avslår 
stödet. För ärt kan man använda en liten mängd spannmål som stödgröda. Som en liten mängd betraktas en 
andel som är mindre än 10 % av växtbeståndet. Mängden kontrolleras i regel med ögonmått i växtbeståndet, 
men vid behov kan förhållandet mellan utsädet kontrolleras i skiftesbokföringen. 

  Stöd till unga jordbrukare (EU) 

Kommunen kontrollerar administrativt stödvillkoren som gäller den sökande i fråga om alla jordbrukare som 
ansökt om stöd till unga jordbrukare. EU-stöd till unga jordbrukare betalas på basis av stödrätterna, dock för 
högst 90 hektar och i högst 5 års tid. 
 
Stödvillkor som gäller odlingen: 

- jordbruksmarken ska bevaras öppen i ett skick som lämpar sig för betesgång eller odling 

- skiftet ska vara i jordbruksanvändning 1.1-31.12  

- tvärvillkoren måste följas. 

15 NATIONELLA ÅKERSTÖD 

Kravet för nordliga hektarstöd (allmänt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare, nordligt hektarstöd) är att 
iaktta de miljövillkor som kommer från tvärvillkoren samt en produktionsmetod som beaktar 
produktionsförhållandena på orten73. Nordliga hektarstöd betalas bara i C-regionen. När det gäller stöd till 
unga jordbrukare är villkoren för den sökande desamma som i fråga om EU-finansierat stöd till unga 
jordbrukare.74 
 
I fråga om nationellt stöd för sockerbeta är villkoret att man iakttar en produktionsmetod som beaktar 
produktionsförhållandena på orten. 
 

 
 
72 SRf 342/2021 23 § 
73 Srf 100/2021 8 §, JSMf 350/2021 5 § 
74 Förordning (EU) 1307/2013 artikel 50, Lag 1559/2001 2 § 
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Kraven som gäller odling är i huvudsak sådana att om det konstateras en brist i dem i fråga om nationella 
stöd, måste övervakningen av gården utsträckas till att också gälla tvärvillkoren. Ett undantag är fråga 7.1 för 
vars del en brist inte leder till att övervakningen måste utvidgas till att gälla tvärvillkoren, om det är frågan 
om ett skifte med permanent gräsmark.  
 
När det gäller nordligt hektarstöd ställs det krav på bärgning av skörden av frilandsgrönsaker. Om skörden 
inte har bärgats, betalas inget stöd för arealen. Stödet avslås med övervakningsfråga 7.6. 
 
Om skörden av frilandsgrönsaker inte har bärgats därför att området har drabbats av exceptionella 
väderförhållanden, skadedjur eller växtsjukdomar, är skiftet berättigat till stöd. 75 För att få stöd krävs det 
ändå att skiftet i övrigt har odlats enligt god jordbrukarsed på orten, dvs. att exempelvis växtskyddet har 
ombesörjts.  
 
Om skörden inte har bärgats vid övervakningstillfället måste man vid behov utföra en ny kontroll senare för 
att säkerställa bärgningen. Det förnyade besöket kan ersättas med ett platsbundet fotografi som 
jordbrukaren skickar in. Fotografiet begärs genom att en begäran om utredning skickas till jordbrukaren från 
Stödtillämpningen. I begäran om utredning står det var fotografiet måste tas. 
 
En odlingsmetod som beaktar produktionsförhållandena på orten (alla nationella åkerstöd): 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för 
kontrollen 

7.1 Växtligheten har anlagts på ett ändamålsenligt sätt och med 
växtarter och växtsorter som lämpar sig för området*) 

Kontroll i 
terrängen  

7.2 Sådden eller planteringen har utförts senast 30.6*) Kontroll i 
terrängen  

7.3 Växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt 
och om skörden inte har bärgats är det möjligt att producera en 
marknads- och bärgningsduglig skörd också följande år*) 
 

Kontroll i 
terrängen  

7.6 Kravet på bärgning av skörden av frilandsgrönsaker har iakttagits 
(bara nordligt hektarstöd) 

Kontroll i 
terrängen 

 
Miljövillkor (nordliga hektarstöd): 
Miljövillkoren kontrolleras på gårds-, jordbruksskiftes- eller basskiftesnivå. En eventuell påföljd är 
gårdsspecifik och riktar sig mot alla nordliga hektarstöd. Registrering av bristen på frågorna nedan orsakar 
inte direkt en påföljd, utan om villkoret inte har uppfyllts registreras dessutom påföljdsprocenten på 
övervakningsfråga 53 på gårdsnivån. 
 

Fråga  Stödnivå  Plats för kontrollen 

8.1 Längs vattendrag och utfallsdiken finns en obearbetad 1 meter 
bred ren där varken gödselmedel eller växtskyddsmedel har 
spridits*) 

Kontroll i terrängen 
(basskifte) 

8.2 Längs vattendrag har det lämnats en 5 meter bred skyddsremsa 
där inga gödselmedel har spridits och på den följande 5 meters 

Kontroll i terrängen  
(basskifte) 

 
 
75 SRf 100/2021 5 §  
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sträckan är det förbjudet att sprida stallgödsel och organiska 
gödselfabrikat på markytan, om åkern inte bearbetas inom ett 
dygn från spridningen. *)  

25.1 Flyghavre har bekämpats så som förutsätts i flyghavrelagen*) Kontroll i terrängen 
(jordbruksskifte) 

25.2 Jätteloka, tromsöloka och bredloka har bekämpats på 
jordbruksmark*) 

Kontroll i terrängen 
(jordbruksskifte) 

25.3 Stubb på jordbruksmark har inte bränts *) Kontroll i terrängen 
(jordbruksskifte) 

26 Om ett skifte har använts som betesmark har det inte orsakat 
erosion och markytan har behållit sitt växttäcke*) 
 

Kontroll i terrängen 
(jordbruksskifte) 

27 Vid slåtter på permanenta betesmarker och permanenta 
gräsmarker har skyddet för vilda fåglar och däggdjur beaktats *) 

Kontroll i terrängen 
(jordbruksskifte) 

39 Skyddade naturminnesmärken enligt 23 § i naturvårdslagen och 
skyddade träd och trädgrupper enligt 29 § i naturvårdslagen har 
bevarats *) 

Kontroll i terrängen 
(gårdsnivå) 

 
Inom det nordliga hektarstödet har olika grödor olika stödnivåer, men alla är ändå samma växtartsgrupp. 

 

Region  Stödberättigande grödor* Stödnivå €/ha (2020) 

C1, C2, C2p samt dessa regioners skärgård råg 75 

C1, C2, C2p samt dessa regioners skärgård sockerbeta 100 

C1, C2, C2p samt dessa regioners skärgård stärkelsepotatis 100 

C1 – C4 frilandsgrönsaker 350 

C1 och C2 andra åkergrödor 75 

C1 och C2 växtbestånd med 
proteingrödor 

45 

*) En exaktare förteckning över grödorna finns i ansökningsguiden.  

 
Om det på skiftet konstateras en gröda som berättigar till nordligt stöd men som har en lägre stödnivå i 
förhållande till den ansökta grödan, påförs det nordliga hektarstödet för skiftet en påföljd om 20 procent.76 
Påföljden registreras genom att du registrerar en brist på övervakningsfråga 5. 
 
 
 

Fråga Stödvillkor Plats för 
kontrollen 

5 De konstaterade grödorna motsvarar de anmälda grödorna i 
samband med nordligt hektarstöd (inte grödor med en lägre 
stödnivå) 

Kontroll i 
terrängen 

 
 
76 SRf 220/2021 19 § 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/guider/ansokningsguider/ansokningsguide-for-jordbrukarstod-2021/ansokningsguide-for-jordbrukarstod/stoden-i-den-samlade-stodansokan2/nationella-akerbaserade-stod/nationella-akerbaserade-stod-2021/
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16 KOMPENSATIONSERSÄTTNING OCH FÖRHÖJNING 

 Kompensationsersättningens maximala areal av icke odlad åker som sköts 

För träda, skyddszoner och naturvårdsåker med vall betalas kompensationsersättning för sammanlagt högst 
25 % av den ersättningsberättigande åkerarealen. För att ersättningen ska kunna betalas för gårdens hela 
areal måste odlingsväxter eller ersättningsberättigande naturbete uppges på resten av arealen. 
 
Kalkyleringen beaktar 25 % gränsen och inspektören behöver inte ta ställning till ärendet, utan den anmälda 
grödan konstateras för arealen. Ett exempel på hur man beräknar trädesbegränsningen ingår i avsnitt 23. 

16.1.1 Kompensationsersättningens husdjursförhöjning  

En husdjursgård ska ha minst 0,35 djurenheter per hektar åker som berättigar till ersättning77. Djurtätheten 
beräknas på basis av antalet djurenheter stödåret 2021 och antalet ersättningsberättigande hektar åker 
stödåret 2021. Förvaltningen räknar ut djurtätheten våren 2022 med hjälp av djurregisteruppgifterna och 
anmälan om djurantal med hjälp av blankett 461 som lämnats till kommunen. Djurtätheten kan uppfyllas 
med nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfä, ponnyer och hästar. 
 
Om det vid övervakningen konstateras att det inte finns några djur på gården eller att antalet avviker 
betydligt från det antal som anmälts till registret och gården inte har produktionsuppehåll just då, måste SA-
området underrättas om saken. 
 
Övervakning av kompensationsersättningens husdjursförhöjning 
 
Under gårdsbesöket utreds djurantalet vid övervakningstillfället och antalet förs in i Stödtillämpningens 
näringsbilaga. I tabellen antecknas den uppgift som fåtts från djurregistren och riktigheten av uppgiften kan 
säkerställas av jordbrukaren med hjälp av djurförteckningar och/eller gårdens egen bokföring. Om det på 
basis av uppgifterna i djurregistren konstateras att gården har mindre än 30 djur ska de räknas individuellt. 
För de räknade djurens del ska man säkerställa att djuret också är infört i djurregistret, eller för hästarnas del 
att de har hästpass eller registerintyg. Om det vid övervakningstillfället hålls en paus i produktionen på 
gården antecknas en uppgift om saken i Stödtillämpningen. På alla gårdar ska man göra en visuell kontroll av 
att det finns djur på gården, om sådana har anmälts. 
 
Om det har gjorts en djur-/ID-kontroll på gården sommaren 2021 eller senare, kan uppgifterna från denna 
övervakning användas vid bestämmandet av djurantalet vid övervakningstillfället. 
 
Nötkreatur: 
Före gårdsbesöket kontrolleras djurregisteruppgifterna om nötkreaturen i  nötdjursregistret (https://nauta-
vk.evira.fi/tiira/tiira-login.html). På gården säkerställs att djurregistret och/eller djurförteckningen är 
uppdaterade när man bestämmer antalet djur vid övervakningstillfället. 
 

 
 
77 Lag 1360/2014 6 §, Srf 236/2015 9 § 

https://nauta-vk.evira.fi/tiira/tiira-login.html
https://nauta-vk.evira.fi/tiira/tiira-login.html
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Får och getter:  
En länk till får- och getregistrets myndighetsversion finns på Pikantti -> tillägg -> länkar till tillämpningarna 
(https://niemi.mmm.fi/elainv/). 
 
Före gårdsbesöket kontrolleras gårdens djurregisteruppgifter i Livsmedelsverkets får- och getregister. På 
gården säkerställs att djurregistret och/eller djurförteckningen är uppdaterade när man bestämmer antalet 
djur vid övervakningstillfället. 
 
Svin:  
En länk till svinregistrets myndighetsversion finns på Pikantti -> tillägg -> länkar till tillämpningarna 
(https://niemi.mmm.fi/elainv/)  och på Livsmedelsverkets webbplats 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/svin/svinregistret/.  
 
Före gårdsbesöket kontrolleras gårdens djurantal och anmälningar från ingången av 2021 fram till 
övervakningstillfället i svinregistret. Med hjälp av gårdens bokföring över svin antecknas antalet djur under 
övervakningsmånaden i Stödtillämpningen, om gården ännu inte har hunnit anmäla antalet till svinregistret.  
 
Fjäderfä; moderfåglar (broiler, kalkon, anka, gås, hägnad fasan, hägnad and), andra fjäderfän (kalkon, 

broiler, värphöns, gås, anka, and, fasan) 

Vid övervakningen säkerställs att den bokföring över fjäderfän som förts på gården är uppdaterad när 

djurantalet vid övervakningstillfället bestäms. När antalet fjäderfän bestäms kan man använda sig av 

inköpsverifikat över de fågelpartier som finns på gården vid övervakningstillfället.  

 

Hästar och ponnyer, äldre än 6 mån. 
Vid övervakningen kontrolleras antalet hästar och/eller ponnyer på basis av uppgifterna om djurantal på 
månadens första dag. För att bestämma antalet hästar och/eller ponnyer vid övervakningstillfället kan man 
använda sig av hästarnas och/eller ponnyernas hästpass eller registreringsbevis.  
 
Besittningen av hästarna samt hästarnas ålder kan kontrolleras på basis av uppgifterna i djurförteckningen i 
Hippos Heppa-system https://heppa.hippos.fi, som innehåller uppgifter om alla hästar som är registrerade i 
Finland. Hästarna måste vara helt och hållet i sökandens (= ägas av sökanden själv, eller sökanden 
tillsammans med sin make/maka eller minderåriga barn) besittning. 
 
Överföringar av besittningsrätten till hästar och ponnyer ska göras i Hippos hästregister, dvs. inbördes avtal 
och fullmakter om överföring av besittningsrätten godkänns inte. 

17 FRIKOPPLAT STÖD FÖR SVIN- OCH FJÄDERFÄHUSHÅLLNING 

I samband med åkerövervakningen övervakas det frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning 
(stödtyperna 1611 och 1721), om gården har ansökt om stödet i fråga. När det gäller det frikopplade stödet 
krävs ett uppfyllande av ett liknande krav på djurtäthet (0,35 de/hektar åker som berättigar till ersättning) 
som i fråga om kompensationsersättningens husdjursförhöjning78.  Djurantalet fastställs på basis av antalet 
djurenheter under stödåret 1.1.-31.12.2021. Förvaltningen räknar ut den slutliga djurtätheten med hjälp av 

 
 
78 Srf 45/2015 4 § 

https://niemi.mmm.fi/elainv/
https://niemi.mmm.fi/elainv/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/svin/svinregistret/
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djurregisteruppgifterna och anmälan om djurantal som lämnats till SA-området efter stödårets slut våren 
2022. 
 
Observationerna från övervakningen förs in i Stödtillämpningen. 
 
Vid övervakningen kontrolleras79:  

 

Referenskvantitet 

Kontrollera att gården har en fastställd referenskvantitet. Stöd beviljas inte utan en fastställd 

referenskvalitet. 

 

Registrering som djurhållare 

Kontrollera att stödsökanden har registrerat sig som djurhållare av nötdjur, svin, fjäderfä, får och/eller getter 

i Livsmedelsverkets djurhållarregister.80 

 

Bedrivande av husdjursskötsel enligt gängse produktionssätt 

Beviljandet av stöd förutsätter att det på gården bedrivs husdjursskötsel enligt gängse produktionssätt för 

respektive djurslag som ligger till grund för stödet81.  

 

Husdjuren på gården vid övervakningstillfället och bokföring som förts över djuren82 

Bokföringskravet gäller de djurslag som ska beaktas vid uträkningen av djurtätheten. Stöd beviljas bara för 
djur som har bokförts. För svinens del kontrolleras att tidsfristerna för anmälningar om djurantal har följts 
och observationerna antecknas i Stödtillämpningen. 
 
Antalet djur på gården vid övervakningstillfället antecknas i Stödtillämpningen på fliken Gårdens tillgängliga 
näringsämnen.  Uppgifterna om djurantal fås från djurregistren och deras riktighet säkerställs hos 
jordbrukaren med hjälp av djurförteckningar och/eller gårdens egen bokföring samt kvitton över köp och 
försäljning. Om gården har ett uppehåll i produktionen vid övervakningstillfället antecknas detta i 
Stödtillämpningen. 
 
Om gården har varit föremål för en djur-/ID-övervakning sommaren 2021 eller senare, kan uppgifterna från 
denna övervakning användas vid bestämmandet av djurantalet vid övervakningstillfället.  
 
Svin:  
En länk till svinregistrets myndighetsversion finns på Pikantti -> tillägg -> länkar till tillämpningarna 
(https://niemi.mmm.fi/elainv/).  
 
Före gårdsbesöket kontrolleras gårdens djurantal och anmälningar från ingången av 2021 fram till 
övervakningstillfället i svinregistret. Med hjälp av gårdens bokföring över svin antecknas antalet djur under 
övervakningsmånaden i Stödtillämpningen, om gården ännu inte har hunnit anmäla antalet till svinregistret.  

 
 
79 Srf 220/2021 15§ 
80 Srf 45/2015 3 § 
81 JSMf 350/2021 8 § 
82 SRf 220/2021 12, 13, 14 och 15 §, SRf 100/2021 23 §, 8/2020 7 § 

https://niemi.mmm.fi/elainv/
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För svinens del kontrolleras också att anmälningstiderna har följts:  
- För perioden 1.1-30.4 har anmälningarna gjorts senast 31.5.2021,  

- För perioden 1.5-31.8 har anmälningarna gjorts senast 30.9.2021  

- För perioden 1.9-31.12 har anmälningarna gjorts senast 31.1.2022. 

 
Fjäderfä; moderfåglar (broiler, kalkon, anka, gås, hägnad fasan, hägnad and), andra fjäderfän (kalkon, 

broiler, värphöns, gås, anka, and, fasan) 

Vid övervakningen säkerställs att den bokföring över fjäderfän som förts på gården är uppdaterad. När 

antalet fjäderfän bestäms kan man använda sig av inköpsverifikat över de fågelpartier som finns på gården 

vid övervakningstillfället.  Av bokföringen ska följande framgå: 

- djur som fötts och djur som köpts 

- djur som dött och djur som sålts till livs eller till slakt. 

-  

Hästar och ponnyer, äldre än 6 mån. 
Hästar och ponnyer som uppfyller djurtätheten ska vara äldre än 6 månader och helt och hållet i sökandens 

(= ägs av sökanden själv, eller sökanden tillsammans med sin make/maka eller minderåriga barn) besittning. 

Djuren ska vara identifierade och införda i Hippos hästregister och ha ett hästpass eller ett registreringsbevis. 

 
Vid övervakningen kontrolleras att det har förts bok över hästarna och ponnyerna. Bokföringen kan vara till 
exempel en utskriven förteckning från Hippos Heppa-system som innehåller den stödsökandens hästar 
och/eller ponnyer, deras UELN- eller registreringsnummer, datumet då hästen/ponny kom i stödsökandens 
besittning samt eventuellt datum för utmönstring.  
 
Besittningen av hästarna samt hästarnas ålder kan kontrolleras på basis av uppgifterna i djurförteckningen i 
Hippos Heppa-system https://heppa.hippos.fi, som innehåller uppgifter om alla hästar som är registrerade i 
Finland. 
 
Överföringar av besittningsrätten till hästar och ponnyer ska göras i Hippos hästregister, dvs. inbördes avtal 
och fullmakter om överföring av besittningsrätten godkänns inte. 
 
Nötkreatur: 
Före gårdsbesöket kontrolleras djurregisteruppgifterna om nötkreatur i nötdjursregistret (https://nauta-
vk.evira.fi/tiira/tiira-login.html). På gården säkerställs att djurregistret och/eller djurförteckningen är 
uppdaterade när man bestämmer antalet djur vid övervakningstillfället. 
 
Får och getter:  
En länk till får- och getregistrets myndighetsversion finns på Pikantti -> tillägg -> länkar till tillämpningarna 
(https://niemi.mmm.fi/elainv/). 
 
Före gårdsbesöket kontrolleras gårdens djurregisteruppgifter i Livsmedelsverkets får- och getregister. På 
gården säkerställs att djurregistret och/eller djurförteckningen är uppdaterade när man bestämmer antalet 
djur vid övervakningstillfället. 
 
 
 
 

https://nauta-vk.evira.fi/tiira/tiira-login.html
https://nauta-vk.evira.fi/tiira/tiira-login.html
https://niemi.mmm.fi/elainv/
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18 MILJÖERSÄTTNING 

 Allmänt 

Övervakningen av miljöersättning innefattar kontroll av minimikrav, basnivåer, balanserad användning av 
näringsämnen (BAN), villkor för skiftesspecifika åtgärder och miljöavtal. En gård som ingått förbindelse om 
miljöersättning ska dessutom följa tvärvillkoren som utöver en tvärvillkorspåföljd också kan orsaka en påföljd 
på basnivån. 
 
Minimikraven är en del av basnivån och de måste följas utöver de andra kraven för basnivån. I minimikraven 
ingår villkor för gödsling och växtskyddsmedel och de berör inte alla åtgärder eller gårdar.  
 
På gårdar som är föremål för övervakning av miljöersättning ska man kontrollera att kraven för basnivån 
iakttas. Med basnivåer avses tvärvillkorens och andra förordningars krav som ligger till grund för 
miljöersättningens åtgärder.83 För var och en åtgärd berättas separat vilka krav för basnivån som ingår i 
åtgärden.  
 
Övervakningen utsträcks till att gälla också tvärvillkoren, om gården inte är föremål för 
tvärvillkorsövervakning och det konstateras brister i tvärvillkorskraven inom åtgärdens basnivå. Vid varje 
åtgärd anges med en asterisk de krav för basnivån som också är tvärvillkorskrav. På gården övervakas det 
tvärvillkorskrav där försummelsen konstateras. Närmare information om övervakningen av tvärvillkor ingår i 
kapitel 21. 
 
Jordbrukaren måste följa basnivåns krav och minimikraven för att få ersättning. Ersättning betalas för BAN, 
skiftesspecifika åtgärder och miljöavtal. BAN är en obligatorisk åtgärd för alla gårdar som förbundit sig till 
miljöersättningen. Gården kan fritt välja skiftesspecifika åtgärder, bortsett från åtgärderna placering av 
flytgödsel i åker och återanvändning av näringsämnen och organiskt material, av vilka endast den ena får 
väljas. En del åtgärder behöver inte genomföras årligen. Ingåendet av miljöavtal förutsätter ingen förbindelse 
om miljöersättning, dvs. gården kan ha miljöavtal men inte någon förbindelse om miljöersättning. Närmare 
information om miljöersättningen ingår i miljöersättningens förbindelsevillkor. 
 
Iakttagandet av stödvillkoren för miljöersättning kontrolleras i samband med kontroll på gården, vid 
dokumentkontrollen under vinterperioden och vid övervakningen av växttäcke. Kontrollen på gården gäller 
inte bara de villkor som kan kontrolleras vid kontrolltillfället, utan alla villkor för ersättningen måste 
kontrolleras på gården antingen genom ett nytt besök eller med administrativa kontroller. Till exempel 
bärgning av växtligheten på en skyddszon måste kontrolleras genom ett nytt besök om skörden inte är bärgad 
när kontrollen utförs. 
 
För dokumentkontroll under vinterperioden och övervakning av växttäcke finns det särskilda anvisningar som 
publiceras efter det att tiden för höstanmälan har gått ut i november. 

 
 
83 SRf 235/2015 
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 Miljöförbindelsens minimikrav 

Miljöförbindelsens minimikrav är basnivå för BAN, delvis basnivå för åtgärden alternativt växtskydd för 
trädgårdsväxter och helt och hållet basnivå för miljöavtalet upprätthållande av åkrar för tranor, gäss och 
svanar. I minimikraven ingår iakttagande av de allmänna principerna för integrerad bekämpning, avläggande 
av examen som gäller växtskyddsmedel och test av växtskyddsspruta.  Dessutom ska bestämmelserna om 
användning av fosfor som meddelats med stöd av lagen om gödselfabrikat (539/2006) iakttas på gården. 
 
Miljöförbindelsens minimikrav övervakas på alla gårdar som ingått förbindelse om miljöersättning, eftersom 
minimikraven ingår i basnivån för BAN84 som är en obligatorisk gårdsspecifik åtgärd för alla gårdar.85 Av 
minimikraven övervakas villkoren i tabell 1 på gårdarna.  I tabellen anges också i vilket sammanhang de olika 
villkoren kontrolleras.  
 
Tabell 1. Minimikraven för miljöersättning 
 

Fråga Minimikrav  Plats för kontrollen 

52. De bestämmelser om användning av fosfor som meddelats 

med stöd av lagen om gödselfabrikat (539/2006) har följts 

vid gödslingen (gäller inte åtgärden alternativt växtskydd 

för trädgårdsväxter) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

34. 
Den person som sprider växtskyddsmedel har examen 

Dokumentkontroll 

på gården 

35. En begagnad växtskyddsspruta är testad eller en ny spruta 

är förenlig med villkoren 

Dokumentkontroll 

på gården 

53. De allmänna principerna för integrerad bekämpning har 

följts vid användningen av växtskyddsmedel 

Dokumentkontroll 

vintertid 

 
Minimikrav för användning av växtskyddsmedel 
 

34. Den person som sprider växtskyddsmedel har examen  
 

Enligt villkoren får växtskyddsmedel spridas på gården bara av en person som har avlagt examen inom 
området för växtskyddsmedel86 eller fått rätt att ordna sådan examen. Med examen inom området för 
växtskyddsmedel påvisas att personen behärskar en säker och korrekt hantering och användning av 
växtskyddsmedel. Över godkänd examen ges ett intyg och examen är i kraft 5 år. Examensanordnarna är 
godkända av Säkerhets- och kemikalieverket.87  
 
Vid övervakningen kontrolleras att den jordbrukare (också nya jordbrukare som ingått förbindelse) eller 
entreprenör som spridit växtskyddsmedel på gårdens åkrar har en gällande skriftlig examen inom området 
för växtskyddsmedel. Det ska beaktas att flera olika instanser erbjuder möjlighet att avlägga examen som 
nättentamen utan kurser. Vid övervakningen stöter man alltså på flera olika examensintyg. 

 
 
84 SRf 235/2015 18 § 
85 SRf 235/2015 13 § 
86 Lag 1563/2011 10 § 
87 Lag 1563/2011 10 § 
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Växtskyddsexamen ska ha avlagts före den första växtskyddsbesprutningen för växtperioden. Om gården har 
anlitat en entreprenör för att sprida växtskyddsmedel ska denna ha en gällande examen. Entreprenörens 
examensbevis ska kontrolleras vid övervakningen.  
 
Vid övervakningen ska man beakta att jordbrukaren inte behöver ha en gällande växtskyddsexamen, om det 
inte används växtskyddsmedel på gården. Examen krävs inte, om enbart flytande bladgödselmedel har 
spridits på gården. 
 

35. En begagnad växtskyddsspruta är testad eller en ny spruta är förenlig med villkoren88 
 
För yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel får det från och med ingången av 2021 endast användas 
spridningsutrustning vars korrekta funktion har säkerställts genom tester vart tredje år. Det här innebär att 
om sprutan har testats 1.1.2021 eller senare är testet i kraft tre år. En spruta som testats 31.12.2020 eller 
tidigare måste testas inom fem år från det föregående testet.  Över testning av spridningsutrustningen har 
jordbrukaren eller entreprenören ett protokoll och den godkända spridningsutrustningen har försetts med 
godkännandemärkning.89 
 
Alla gårdar använder inte växtskyddsmedel eller så använder de inte växtskyddsmedel varje år. 
Växtskyddssprutan behöver inte testas om växtskyddsmedel inte används eller om sprutan används bara för 
spridning av till exempel bladgödselmedel.  
 
Iakttagandet av villkoret övervakas på gården genom att man kontrollerar den märkning om godkänt test 
som finns på växtskyddssprutan samt det skriftliga testprotokollet över testet.  I protokollet över spruttestet 
kontrolleras att testet är i kraft. Sprutan ska ha testats före den första besprutningen under växtperioden. 
Till exempel om sprutan har testats 20.6 men använts för besprutning 15.6 och det gamla testet inte var i 
kraft då, är det frågan om en överträdelse. 
 
När det gäller en spruta som används av en entreprenör räcker det att kontrollera det skriftliga 
testprotokollet över testet eller intyget om överensstämmelse för en ny spruta. 
 
Ny utrustning för spridning av växtskyddsmedel behöver inte testas under de 5 första åren efter 
anskaffningen, om den uppfyller de krav som föreskrivits för maskinernas säkerhet.90 I fråga om en ny spruta 
kontrolleras att den har en CE-märkning eller också ombeds jordbrukaren visa upp ett intyg om 
överensstämmelse för sprutan.  
 
Köparen av en begagnad spruta behöver inte låta testa sprutan om den åtföljs av ett gällande testprotokoll 
och sprutan är försedd med ett klistermärke som upplyser om testet. En begagnad spruta ska testas när det 
har gått 3 år sedan sprutan testades (se ovan).  
 
Kravet på test av sprutan gäller inte så kallade ryggsprutor eftersom kravet endast berör självgående eller 
traktorburna sprutor. Däremot ska den person som sprider växtskyddsmedel med ryggsprutan på 
jordbruksmark ha avlagt examen om växtskyddsmedel.  

 
 
88 SRf 235/2015 11 § 
89 Lag 1563/2011 12 § 
90 SRf 400/2008 
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 Balanserad användning av näringsämnen 

BAN är en gårdsspecifik åtgärd som genomförs årligen och vars villkor gäller alla som förbundit sig till 
miljöersättningen. Villkoren för BAN är gödsling i enlighet med villkoren, femårig odlingsplan, odlingsplan 
som görs upp årligen, markkarteringar, skiftesvisa anteckningar, kvalitetstest för åkerjord, utbildningskrav 
samt skyddsremsor och mångfaldsremsor.  En jordbrukare som ingått miljöförbindelse ska följa villkoren 
för BAN på gårdens hela åkermark. Den gårdsspecifika åtgärden ska alltså följas också på alla skiften som 
inte ingår i förbindelsen.  
 

Åtgärdens basnivå 
 
I BAN:s basnivå ingår krav från tvärvillkoren. I basnivån ingår iakttagandet av kraven i tabell 2.91 I tabellen 
anges också i vilket sammanhang de olika kraven kontrolleras. 
 
Tabell 2. Basnivå för BAN. 

Fråga Krav för basnivån Plats för kontrollen 

54. Endast växtskyddsmedel som är godkända i Finland har använts på 

gården *) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

55. Vid användningen av växtskyddsmedel har man följt de bindande 

förpackningspåskrifterna för växtskyddsmedlet*) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

37. 
Gården har en gällande stallgödselanalys *) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

8.1. Längs utfallsdiken och vattendrag finns en obearbetad 1 meter 

bred ren där varken gödselmedel eller växtskyddsmedel har 

spridits*) 

Kontroll i terrängen 

8.2. Längs vattendrag har det lämnats en 5 meter bred skyddsremsa 

där ingen gödsel har spridits och på den följande fem meters zonen 

från vattendraget är ytspridning av stallgödsel och organiska 

gödselfabrikat förbjudet, om inte åkern har bearbetats inom ett 

dygn från spridningen.*) 

Kontroll i terrängen 

7.1. Växtligheten har anlagts på ändamålsenligt sätt med växtarter 

och sorter som lämpar sig för området.*) 
Kontroll i terrängen 

7.2. Sådden eller planteringen har utförts senast 30.6 *) Kontroll i terrängen 

7.3. Växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt och om 

skörden inte har bärgats är det möjligt att producera en marknads- 

och bärgningsduglig skörd också följande år *) 

Kontroll i terrängen 

48.10. Mängden totalkväve som årligen sprids med stallgödsel från 

produktionsdjur och organiska gödselfabrikat innehållande 

stallgödsel är högst 170 kg/ha*) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

48.11. Den årliga maximala mängden lösligt kväve (kg/ha) överskrids inte 

*) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

 
 
91 SRf 235/2015 18 § 
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48.12. Om den maximala mängden lösligt kväve överstiger 150 kg/ha om 

året har mängden lösligt kväve delats upp på minst två omgångar 

och tiden mellan spridningarna är minst två veckor *) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

48.13. Mängden lösligt kväve som från början av september sprids med 

stallgödsel från produktionsdjur och organiska gödselfabrikat är 

högst 35 kg/ha *) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

48.14. Det har förts journal över användningen av gödselmedel i enlighet 

med 13 § i förordning 1250/2014 *) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

 
I tabellen har de krav som också utgör tvärvillkorskrav märkts med en asterisk *). För deras del måste man 
komma ihåg att utvidga övervakningen till att gälla tvärvillkoren om gården inte är föremål för övervakning 
av tvärvillkor. 
 
I kontrollen av basnivåns krav De bindande förpackningspåskrifterna för växtskyddsmedlet har följts på 
gården ingår inte övervakning av förvaringen. Förvaringen kontrolleras bara på de gårdar som ingår i 
tvärvillkorsövervakningen av växtskyddsmedel. De krav för växtskyddsmedel som ingår i miljöersättningens 
basnivå kontrolleras vid dokumentkontrollen vintertid. 
 
Alla övervakningsfrågor som gäller utfallsdiken och vattendrag har sammanställts under en huvudfråga (8 
Kraven på renar och skyddsremsor kring utfallsdiken och vattendrag har följts), som är en fråga på 
basskiftesnivån. Fråga 8.3 som gäller miljöersättningens krav på skyddsremsa gäller ett basskifte endast om 
skiftet omfattas av krav på skyddsremsa. Om skiftet inte ligger längs ett utfallsdike eller ett vattendrag 
registreras ”gäller inte övervakningsobjektet” för allesammans. Om skiftet ligger längs ett utfallsdike tar man 
ställning bara till fråga 8.1. 
 

Stödvillkor  
 
När det gäller stödvillkoren för åtgärden kontrolleras de villkor som anges i tabell 3.  I tabellen anges också i 
vilket sammanhang de olika villkoren granskas. 
 
Tabell 3. Stödvillkor som ska granskas för BAN. 
 

Fråga Stödvillkor  Plats för kontrollen 

57. 
Jordbruksskiftena har gödslats enligt SRf 235/2015 

Dokumentkontroll 

vintertid 

29. För basskiftet finns en skriftlig odlingsplan i enlighet med 

villkoren  

Dokumentkontroll på 

gården 

36. 
Den jordbruksskiftesvisa bokföringen har påbörjats 

Dokumentkontroll på 

gården 

8.3. Längs vattendraget finns en 3 meter bred skyddsremsa som är 

täckt med gräs-, vall- eller ängsväxtlighet och där förbudet mot 

användning av gödselmedel och växtskyddsmedel har följts 

Kontroll i terrängen 

49. Gården har mångfaldsremsor som är förenliga med 

miljöersättningen. Remsorna har skötts enligt villkoren. 

Kontroll i terrängen 

58. De jordbruksskiftesvisa anteckningarna är förenliga med 

villkoren 

Dokumentkontroll 

vintertid 
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59. 
Basskiftets markkartering är i kraft 

Dokumentkontroll 

vintertid 

 
29. För basskiftet finns en skriftlig odlingsplan i enlighet med villkoren92 

 
Odlingsplanen är en preliminär plan som preciseras under växtperioden. De utförda odlingsåtgärderna ska 
anges mer exakt i de skiftesspecifika anteckningarna. 
 
På gården kontrolleras för vart och ett basskifte att det finns en odlingsplan som omfattar hela basskiftets 
areal. För ett basskifte med bara ett jordbruksskifte är det ingen brist om anteckningen om areal saknas. Om 
det finns jordbruksskiften på basskiftet, ska jordbruksskiftenas sammanlagda areal ungefär motsvara 
basskiftets areal. Små arealskillnader på jordbruksskiftena är ingen brist. Vid övervakningen krävs ingen 
odlingsplan till exempel över arealer som tillfälligt inte blivit odlade på grund av väta eller någon annan orsak. 
 
En odlingsplan ska göras upp också för skiften där jordbrukaren inte har för avsikt att vidta några 
odlingsåtgärder, exempelvis naturvårdsåkrar och trädor. Odlingsplanen kan vara fritt formulerad, men av den 
ska åtminstone framgå de uppgifter som krävs i förbindelsevillkoren för miljöersättning. 
 
Växtföljdsplanen för ekogårdar godkänns som odlingsplan enligt villkoren för miljöersättning, om de 
uppgifter som krävts i villkoren framgår av den. 
 
Observationer om granskade odlingsplaner förs in per skifte i Stödtillämpningens skiftesspecifika checklista 
för åkerövervakning. I Stödtillämpningen registreras den areal för vilken odlingsplan har uppgjorts, om det 
saknas en plan för en del av skiftet. 
 

36. Den jordbruksskiftesvisa bokföringen har påbörjats   
 

På gården kontrolleras att jordbrukaren har börjat föra anteckningar. Jordbrukaren ska kunna visa fram 
påbörjade anteckningar eller material som bokföringen senare kan bygga på. Jordbrukaren lägger fram 
tillräckliga uppgifter om den elektroniska odlingsplanen. Inspektören behöver inte kontrollera 
anteckningarna per skifte på gården, eftersom en närmare granskning utförs i samband med 
dokumentkontrollen under vintern. Vid åkerövervakningen förutsätts inte att anteckningarna är klara, 
eftersom det oftast är så att alla odlingsåtgärder ännu inte har vidtagits vid kontrolltidpunkten.  
 

8.3. Längs vattendraget finns en minst 3 meter bred skyddsremsa som är täckt med gräs-, vall- eller 
ängsväxtlighet och där förbudet mot användning av gödselmedel och växtskyddsmedel har följts 93 
 

Som villkorets basnivå ska man kontrollera att det finns en minst 1 meter bred ren längs vattendraget. 
Information om övervakningen av tvärvillkor ingår i kapitel 21.  
 
Innan inspektören beger sig till gården och skiftena ska han eller hon göra en preliminär granskning i 
Stödtillämpningen om gårdens skiften gränsar till vattendrag och om det finns behov av skyddsremsor på 
gårdens skiften. Vattendragen kan kontrolleras i Stödtillämpningen på nivån utfallsdiken och vattendrag.  
 

 
 
92 SRf 235/2015 18 § 
93 SRf 235/2015 18 § 
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På gården kontrolleras enligt basskifte om skyddsremsan uppfyller villkoren. På den kant av skiftet som 
gränsar mot vattendraget ska det finnas en i genomsnitt minst 3 meter bred skyddsremsa som är täckt av 
flerårig vall-, gräs- eller ängsväxtlighet.94 Skyddsremsan godkänns, även om dess bredd på enstaka ställen är 
mindre än vad som krävs, om dess genomsnittliga bredd ändå motsvarar kravet. 
 
Brister i växtligheten på skyddsremsan kan godkännas om växtligheten har förstörts vid punktbekämpning 
av ogräs, iståndsättningsarbeten eller på något annat motsvarande sätt och förhållandena inte har medgett 
sådd av en ny växtlighet. I dessa fall ska det finnas en notering om de utförda åtgärderna i de skiftesvisa 
anteckningarna.95 Noteringen ska finnas redan när kontrollen görs på gården och den granskas i 
anteckningarna. Om en ny skyddsremsa inte har såtts på skiftet genast när omständigheterna medgav det 
och en notering saknas, uppfyller skyddsremsan på skiftet inte villkoren. Växtlighet på skyddsremsan som 
förstörts under vintern ska ha såtts om redan på våren. Skyddsremsan får inte förnyas genom sådd i 
skyddssäd. 
 
Sådd av vall på skyddsremsan ska konstateras genom ett nytt besök om vallen inte har såtts vid 
kontrolltillfället. Ett nytt besök avläggs bara om förhållandena inte har medgett sådd. I annat fall är 
skyddsremsan inte förenlig med villkoren. 
 
I följande fall behöver skyddsremsa inte lämnas eftersom basskiftet inte gränsar till ett vattendrag:  
 

1) Om det mellan åkern och vattendraget finns alltid i genomsnitt minst tio meter skog, buskage, 

tomtmark, vägområde, impediment eller tvinmark eller annat område, och om vattnet inte ens vid 

översvämning stiger upp på jordbruksmarken, 

2) Om åkern ligger bakom en översvämningsvall och avrinningsvattnet leds bort genom pumpning eller på 

något annat motsvarande sätt.96 

 
Avståndet mellan skiftet och vattendraget mäts vågrätt, dvs. mätningen utförs inte parallellt med 
sluttningen. Skyddsremsa ska lämnas om avståndet mellan vattendraget och skiftet är i medeltal under 10 
m. Övervakningsfrågan ställs bara för de skiften som på basis av uppgiften om Vipu-vattendrag omfattas av 
krav på skyddsremsa. Om övervakningsfrågan ställs för ett skifte där det inte krävs någon skyddsremsa, till 
exempel för att skiftet ligger bakom en skyddsvall, registreras Gäller inte skiftet på övervakningsfrågan. Då 
beaktar beräkningen inte alls det antal meter som krävts på skiftet. 
 
Ett skifte kan behöva skyddsremsa även om vattendragsregistret anger att skiftet inte gränsar till ett 
vattendrag. Vattendragsregistret är inget komplett material och där kan finnas brister. Ytterligare 
information om vattenfåran kan begäras hos NTM-centralens ansvarsområde för miljö och naturresurser, om 
man vid övervakningen stöter på en vattenfåra som möjligen kan klassas som vattendrag. Om fåran 
konstateras vara ett vattendrag skickar NTM-centralen en korrigeringsuppmaning med anledning av bristen 
i vattendragsregistret till adressen vipu.uomat@ymparisto.fi. Jordbrukaren uppmanas anlägga 
skyddsremsan så snart som möjligt om en vattenfåra vid övervakningen konstateras vara ett vattendrag. Inga 
påföljder påförs med anledning av att skyddsremsa saknas, om det inte är frågan om ett så klart fall att 
jordbrukaren borde ha förstått att det finns ett fel i vattendragsregistret. Om det blir en påföljd, måste man 
lägga till övervakningsfrågan på skiftet och där skriva in det antal meter som krävts och som konstaterats. 

 
 
94 JSMf 327/2015 11 § 
95 JSMf 327/2015 11 § 
96 JSMf 235/2015 18 § 

mailto:vipu.uomat@ymparisto.fi
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En fåra som tidigare klassificerats som utfallsdike kan ha ändrats till vattendrag efter det att 
vattendragsregistret togs i bruk. Jordbrukaren är nödvändigtvis inte medveten om ändringen om han eller 
hon inte använder Viputjänsten eller inte har studerat de uppdaterade uppgifterna om fåror. Skyddsremsa 
måste finnas, även om jordbrukaren inte är medveten om den ändring som skett. När påföljden ges kan man 
ändå beakta det faktum att jordbrukaren inte var medveten om den ändring som skett och därför inte har 
etablerat en skyddsremsa. I detta fall måste man vid övervakningen kunna slå fast att fåran tidigare 
klassificerades som utfallsdike.  
 
En i medeltal rejält över 3 meter bred skyddsremsa ska inrättas till ett separat jordbruksskifte som kan ha 
växtkoden skyddsremsa eller motsvara åkeranvändningsformen (t.ex. vall eller grönträda). Man måste 
uppmärksamma att miljöersättning inte betalas för grönträda. Skyddsremsan får inte vara bredare än 10 
meter i medeltal, dvs. växtkoden skyddsremsa kan inte användas för en skyddsremsa som i medeltal är över 
10 meter bred. 
 
Skyddsremsan ska ha gräs-, vall- eller ängsväxtlighet och därför kan det ingå väldigt många växtarter i 
växtbeståndet. Växtligheten på skyddsremsan bedöms vid övervakningen och underkänns vid behov om 
växtligheten inte uppfyller villkoren. Då uppmanas jordbrukaren att förnya skyddsremsan så snart som 
möjligt.  
 
I Stödtillämpningen registreras uppgifterna på basskiftesnivå. På basis av dessa uppgifter räknar 
Stödtillämpningen ut påföljden av skyddsremsorna. Antalet skyddsremsor som krävs på basskiftet syns i 
myndighetsuppgifterna i Övervakningsdelen. Det antal meter som krävs och konstaterats behöver inte 
registreras på de skiften där det inte finns några brister i skyddsremsan. Om det finns brister på skiftet, 
registreras både det krävda och det konstaterade antalet meter. Se närmare anvisningar i 
registreringsanvisningarna för åkerövervakning i Pikantti. Om skiftet inte gränsar till ett vattendrag, 
registrerar man i Stödtillämpningen gäller inte övervakningsobjektet. 
 
Förbudet mot att gödsla skyddsremsan har följts. 
 
På gården kontrolleras om det har spridits gödselmedel på skyddsremsan. Skyddsremsan är inte förenlig med 
villkoren om det har spridits gödselmedel på den. 
 
Förbudet mot att använda växtskyddsmedel på skyddsremsan har följts. 
 
I princip får växtligheten på skyddsremsan inte behandlas med växtskyddsmedel.  
 
Om det vid övervakningen konstateras att skyddsremsan har punktbehandlats med växtskyddsmedel ska 
inspektören innan påföljd påförs säkerställa i de skiftesvisa anteckningarna om användningen av 
växtskyddsmedel har förts in i anteckningarna och om det har funnits någon i villkoren nämnd grund för 
användningen. Vid svåra ogräsangrepp är det tillåtet att förstöra och förnya växtligheten genom 
punktbekämpning enligt användningsbegränsningarna för växtskyddsmedlet.  
 
Med svårt ogräsangrepp avses omfattande förekomst av ogräs som lätt sprids till andra åkerskiften med 
vinden eller på annat sätt, att vedartade växter eller buskar bildar plantor på skiftet, förekomst av skadliga 
invasiva arter eller någon annan motsvarande situation. Bekämpningen av flyghavre kan genomföras med 

https://pikantti.ruokavirasto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3119699
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växtskyddsmedel eller mekaniskt på skyddsremsan i överensstämmelse med planen för bekämpning av 
flyghavre.97 
 
Skiftets skyddsremsa är inte förenlig med villkoren, om användningen av växtskyddsmedel inte har förts in i 
anteckningarna och det inte har funnits någon grund för användningen. Om växtligheten på skyddsremsan 
har förstörts helt och hållet måste man bedöma om det har funnits grund för att förstöra hela växtligheten.   
 

49. Gården har mångfaldsremsor som är förenliga med miljöersättningen. Remsorna har skötts enligt 
villkoren. 

 
Före terrängkontrollen klarläggs av jordbrukaren om det finns mångfaldsremsor på gården.  
Mångfaldsremsorna ska föras in i de skiftesvisa anteckningarna. Mångfaldsremsor som inte förts in godkänns 
inte och de orsakar en påföljd med anledning av BAN.  
 
I terrängen kontrolleras mångfaldsremsornas placering, växtlighet, skötsel och bärgning av skörd. En 
mångfaldsremsa ska skötas på samma sätt som en skyddsremsa.  
 
Mångfaldsremsan kan finnas på andra kanter av basskiftet är de som gränsar till vattendrag och bredden kan 
vara i medeltal högst 3 meter. Mångfaldsremsan ingår i den egentliga odlingsväxtens areal. Över 3 meter 
breda remsor ska delas in till separata jordbruksskiften på samma sätt som om det konstateras att en 
skyddsremsa är i genomsnitt över 3 meter bred. För jordbruksskiftet konstateras den växt som motsvarar 
åkeranvändningsformen (t.ex. vall eller grönträda).  
 
En mångfaldsremsa kan anläggas genom sådd av frön av gräs-, vall, ängs- eller landskapsväxter. På 
mångfaldsremsan kan det också växa samma odlingsväxt som på den andra delen av skiftet, men då sköts 
mångfaldsremsan genom att man lämnar skörden obärgad på en i medeltal högst 3 meter bred remsa längs 
skiftets kant eller kanter.98 Om det växer samma växt på mångfaldsremsan som på resten av skiftet och 
skörden har bärgats från remsan, blir det en påföljd.   

 Skiftesspecifika åtgärder 

18.4.1 Placering av flytgödsel i åker 

Ett villkor för åtgärden är att flytgödsel, urin, vätskefraktion som separerats från flytgödsel eller flytande 
organiska gödselfabrikat ska spridas på åkerskiftet med utrustning som placerar eller myllar in. 
Spridningsmängden ska vara minst 20 m³/ha om året.99 
 
 
 
 
 

 
 
97 JSMf 327/2015 11§ 
98 JSMf 327/2015 11 § 
99 SRf 235/2015 19 § 
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Åtgärdens basnivå 
 
I åtgärdens basnivå ingår att iaktta kraven i tabell 4.100 Tabellen anger också i vilket sammanhang de olika 
kraven kontrolleras. 
 
Tabell 4. Basnivån för åtgärden placering av flytgödsel i åker 
 

Fråga Krav för basnivån Plats för kontrollen 

48.1. Gödselmedlen har spridits på åkern så att ingen avrinning till vattendrag 

har skett och det inte finns risk för alvförtätning *) 
Kontroll i terrängen 

48.9. 

Stallgödsel och organiska gödselfabrikat har inte spridits på åkern 1.11–

31.3*) 

Kontroll i 

terrängen/ 

Dokumentkontroll 

vintertid 

48.2. 

Förbudet mot att sprida gödselmedel på snötäckt, frusen eller 

vattenmättad mark har följts *) 

Kontroll i 

terrängen/ 

Dokumentkontroll 

vintertid 

8.2. Längs vattendrag har det lämnats en 5 meter bred skyddsremsa där ingen 

gödsel har spridits och på den följande fem meters zonen från vattendraget 

är ytspridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat förbjudet, om 

inte åkern har bearbetats inom ett dygn från spridningen.*) 

Kontroll i terrängen 

48.3. 

Flytgödsel, urin och flytande organiska gödselfabrikat har spridits bara 

genom placering, om åkern eller en del av den lutar mer än 15 % *) 

Kontroll i 

terrängen/ 

Dokumentkontroll 

vintertid 

48.4. Andra stallgödselslag och organiska gödselfabrikat som spridits på lutande 

delar av åkern har bearbetats in i jorden inom 12 timmar från spridningen 

*) 

Kontroll i terrängen 

48.8. Kring brunnar och källor som används för tagandet av hushållsvatten har 

lämnats en minst 30–100 meter bred ogödslad zon  
Kontroll i terrängen 

 
Ersättning för åtgärden betalas för högst 80 % av förbindelsearealen. Kraven för basnivån ska kontrolleras på 
plats på hela gårdens areal, eftersom skiftena och arealen för åtgärden anmäls i höstanmälan. 
 
Ett krav för grundnivån är att det har lämnats en minst 30-100 meter ogödslad zon kring brunnar och källor 
som används för att ta hushållsvatten.  Kravet är inget tvärvillkorskrav, men ingår i grundnivån. På gården 
kontrolleras med ögonmått om det kring en brunn eller en källa på ett skifte har lämnats en tillräcklig zon 
som inte har gödslats med stallgödsel eller organiska gödselfabrikat. Kravet på zonens minimibredd beror på 
terrängens höjdförhållanden, brunnens konstruktion och jordarten. Vid bedömningen av om zonens bredd 
räcker till kan man begära hjälp av NTM-centralens ansvarsområde för miljö och naturresurser. 
 

 

 
 
100 SRf 235/2015 19 § 
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Stödvillkor  
 
Av stödvillkoren för åtgärden kontrolleras villkoren i tabell 5. I tabellen anges också i vilket sammanhang 
villkoren kontrolleras. En del av stödvillkoren kontrollerar samarbetsområdet på administrativ väg för alla 
jordbrukares del när jordbrukarnas ansökan tas emot. 
 
Tabell 5. Stödvillkor som kontrolleras för åtgärden placering av flytgödsel i åker. 
 

Fråga Stödvillkor Plats för kontrollen 

47 Utrustningen för placering av flytgödsel är förenlig med villkoren Kontroll i terrängen 

60.1 Materialet som spridits uppfyller villkoren Dokumentkontroll 

vintertid 

60.2 Spridningsmängden är minst 20 m3/ha om året Dokumentkontroll 

vintertid 

60.3 Åtgärden har genomförts på en areal som motsvarar villkoren Dokumentkontroll 
vintertid 

 
47. Utrustningen för placering av flytgödsel är förenlig med villkoren  

 
Vid övervakningen kontrolleras antingen gårdens egen spridningsanordning eller den anordning som används 
av den entreprenör som spridit flytgödseln. Ersättning för åtgärden kan inte betalas om utrustningen inte 
placerar eller myllar in flytgödsel, urin eller annat material i åkern i enlighet med villkoren. Entreprenörens 
utrustning kan kontrolleras till exempel på fakturan, om utrustningen anges där, eller på något annat 
tillförlitligt sätt. I samband med kontrollbesöket konstateras också, förutsatt att det är möjligt vid besöket, 
om spridningen av flytgödsel har utförts på åkerskiftet enligt villkoren. 
 
Enligt villkoren ska flytgödsel, urin och motsvarande ämnen spridas med utrustning som skär en skåra i 
skiftets yta och låter flytgödseln eller urinen rinna in i skåran eller sprutar in den dit. Det är också godtagbart 
att använda myllningsutrustning som är kopplad till en enhet som sprider ut ämnena.101 
 
Under gårdsbesöket kan man konstatera att det material eller den mängd som spridits inte uppfyller 
villkoren. Observationen skrivs in i tilläggsuppgifterna per jordbruksskifte på checklistan. Påföljden ges i 
samband med dokumentövervakningen vintertid, om gården med höstanmälan ansöker om ersättning för 
åtgärden för ett sådant skifte där det i samband med gårdsbesöket konstaterades överträdelser.  

18.4.2 Återanvändning av näringsämnen och organiskt material 

Ett villkor för åtgärden är att det på skiftet sprids minst 15 m³/ha om året av näringshaltigt organiskt material 
vars torrsubstanshalt är minst 20 %. De material som används ska vara organiska gödselmedel, 
jordförbättringsmedel eller växtunderlag enligt lagen om gödselfabrikat (539/2006), fast gödsel som skaffats 
från en annan gårdsbruksenhet för nyttobruk eller torr fraktion som separerats från stallgödsel.102 
 

 
 
101 JSMf 327/2015 12 § 
102 SRf 235/2015 20 § 
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Åtgärdens basnivå 
 
I åtgärdens basnivå ingår att iaktta kraven i tabell 6.103 Tabellen anger också i vilket sammanhang de olika 
kraven kontrolleras. 
 
Tabell 6. Basnivån för åtgärden återanvändning av näringsämnen och organiskt material 
 

Fråga Krav för basnivån Plats för 

kontrollen 

48.1. Gödselmedlen har spridits på åkern så att det inte har skett någon 

avrinning i vatten och det inte finns risk för alvförtätning *) 

Kontroll i 

terrängen 

48.9. 

Stallgödsel och organiska gödselfabrikat har inte spridits på åkern 1.11–

31.3 *) 

Kontroll i 

terrängen/ 

Dokumentkontr

oll vintertid 

48.2. 

Förbudet mot att sprida gödselmedel på snötäckt, frusen eller 

vattenmättad mark har iakttagits*) 

Kontroll i 

terrängen/ 

Dokumentkontr

oll vintertid 

48.5. Fast gödsel och organiska gödselfabrikat vars torrsubstanshalt är minst 30 

procent har under tiden för spridning förvarats på åkern i högst fyra veckor 

i väntan på spridning *) 

Kontroll i 

terrängen 

48.6. Stallgödsel och organiska gödselfabrikat som spridits på åkerns yta har 

bearbetats in i jorden inom ett dygn från spridningen, bortsett från 

spridning i växtbeståndet med slangspridare eller som bredspridning*) 

Kontroll i 

terrängen 

48.7. 

På områden där växttäcket hålls över vintern har stallgödsel och organiska 

gödselfabrikat efter 15.9 spridits endast genom placering *) 

Kontroll i 

terrängen/ 

Dokumentkontr

oll vintertid 

8.2. Längs vattendrag har det lämnats en 5 meter bred skyddsremsa där ingen 

gödsel har spridits och på den följande fem meters zonen från vattendraget 

är ytspridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat förbjudet, om 

inte åkern har bearbetats inom ett dygn från spridningen.*) 

Kontroll i 

terrängen 

48.8. Kring brunnar och källor som används för tagandet av hushållsvatten har 

lämnats en minst 30–100 meter bred ogödslad zon *) 

Kontroll i 

terrängen 

56. De bestämmelser om användningsbegränsningar för slam från reningsverk 

för avloppsvatten från tätbebyggelse och fastighetsspecifika system som 

meddelats med stöd av lagen om gödselfabrikat har följts 

Dokumentkontr

oll vintertid 

 
Ersättning för åtgärden betalas för högst 80 % av förbindelsearealen. Kraven för basnivån ska kontrolleras på 
plats på hela gårdens areal, eftersom skiftena och arealen för åtgärden anmäls först i höstanmälan. 
 

 
 
103 SRf 235/2015 20 § 
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Ett krav för basnivån är att det har lämnats en minst 30–100 meter bred ogödslad zon kring brunnar och 
källor som används för tagande av hushållsvatten. I punkt 18.4.1 berättas om övervakningen av detta krav.  
 

Stödvillkor 
 
Av stödvillkoren för åtgärden kontrolleras de villkor som anges i tabell 7. I tabellen anges också i vilket 
sammanhang villkoren kontrolleras. En del av stödvillkoren kontrollerar samarbetsområdet administrativt 
för alla jordbrukare när jordbrukarnas ansökningar tas emot. 
 
Tabell 7. Stödvillkor som kontrolleras i fråga om åtgärden återanvändning av näringsämnen och organiskt 
material. 
 

Fråga
  

Stödvillkor Plats för kontrollen 

61.1. Det material som spridits uppfyller villkoren (inkl. 

torrsubstanshalten) 
Dokumentkontroll vintertid 

61.2. Spridningsmängden är minst 15 m3/ha om året Dokumentkontroll vintertid 

61.3. Åtgärden har genomförts på en areal som motsvarar villkoren Dokumentkontroll vintertid 

 
Åtgärden har inga egentliga stödvillkor som ska kontrolleras på gården. 
 
Under gårdsbesöket kan man konstatera att det material eller den mängd som spridits inte uppfyller 
villkoren. Observationen skrivs in i tilläggsuppgifterna per jordbruksskifte på checklistan. Påföljden ges i 
samband med dokumentövervakningen vintertid, om gården på höstanmälan ansöker om ersättning för 
åtgärden för ett sådant skifte där det i samband med gårdsbesöket konstaterades överträdelser.  

18.4.3 Hantering av avrinningsvatten 

Ett villkor för åtgärden är att det har byggts reglerbar dränering, reglerbar underbevattning eller ett system 
för återanvändning av avrinningsvatten på ett ersättningsberättigande skifte.  
 
På ett skifte med reglerbar dränering ska vattenytan regleras genom höjning eller sänkning av 
dämningshöjden i reglerbrunnarna vid uppsamlingsdiket eller med andra dämningsanordningar. 
Jordbrukaren ska reglera dämningshöjden och hålla utrustningen i skick. Över förverkligandet av regleringen 
ska föras journal.104 
 
Vid reglerbar underbevattning ska åkerns vattenhushållning regleras som en helhet med hjälp av bevattning 
och reglerad torrläggning genom täckdikesnätet. Vid återanvändning av avrinningsvatten ska det 
avrinningsvatten som kommer från åkerområdet under våren och vid häftiga regn lagras i en fristående 
bassäng, från vilken vattnet leds tillbaka till åkern som bevattningsvatten vid torka. Som skötselåtgärd ska 
bevattningsvatten ledas till dikesnätet från naturliga vatten genom pumpning eller med hjälp av 
tyngdkraften. Vattnet ska med hjälp av reglerbrunnar eller andra dämningsanordningar dämmas upp i 

 
 
104 JSMf 327/2015 14 § 
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täckdikesnäten på området, varifrån det absorberas av marken. Över förverkligandet av regleringen ska föras 
journal, i vilken ska antecknas åtgärder i anslutning till reglering, skötsel och underhåll.105 
 

Åtgärdens basnivå 
 
I åtgärdens basnivå ingår att iaktta kraven i tabell 8.106 Tabellen anger också i vilket sammanhang de olika 
kraven kontrolleras. 
 
Tabell 8. Basnivån för åtgärden hantering av avrinningsvatten 
 

Fråga  Krav för basnivån Plats för kontrollen 

38. 
Det finns tillstånd att ta bevattningsvatten och tillståndsvillkoren har följts *) 

Dokumentkontroll 

på gården 

7.1. Växtligheten har anlagts på ett ändamålsenligt sätt och med växtarter och 

sorter som lämpar sig för området*) 
Kontroll i terrängen 

7.2. Sådden eller planteringen har utförts senast 30.6 *) Kontroll i terrängen 

7.3. Växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt och om skörden inte har 

bärgats är det möjligt att producera en marknads- och bärgningsduglig skörd 

också följande år *) 

Kontroll i terrängen 

 

Stödvillkor  
 
Av stödvillkoren för åtgärden kontrolleras villkoren i tabell 9. I tabellen anges också i vilket sammanhang 
villkoren kontrolleras. De andra stödvillkoren för åtgärden har samarbetsområdet kontrollerat på 
administrativ väg. 
 
Tabell 9. Stödvillkor som ska kontrolleras för åtgärden hantering av avrinningsvatten 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för kontrollen 

9. På området finns reglerbrunnar eller andra anordningar som 

är förenliga med villkoren  
Kontroll i terrängen 

62. Journal har förts över reglering, skötsel och 

underhållsåtgärder för anordningarna 

Dokumentkontroll 

vintertid 

 
 
9. På området finns reglerbrunnar eller andra anordningar som är förenliga med villkoren 
 

På gårdens skiften kontrolleras att det har byggts reglerbar dränering, reglerbar underbevattning eller system 
för återanvändning av torrläggningsvatten på skiftet.  
 
Vid reglerbar dränering ska det på skiftet finnas en reglerbrunn eller annan anordning med vilken 
fördämningen går att reglera. Vid reglerbar underbevattning eller återanvändning av torrläggningsvatten ska 

 
 
105 JSMf 327/2015 14 § 
106 SRf 235/2015 21 § 
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det på skiftet finnas antingen pumpar för att leda bevattningsvattnet till täckdikessystemet eller en möjlighet 
att leda bevattningsvattnet med tyngdkraftens hjälp. På skiftet ska det också finnas reglerbrunnar eller andra 
anordningar för dämning av bevattningsvattnet. 107 
 
Vid återanvändning av torrläggningsvatten är kravet en separat plats för anskaffning av tillskottsvatten eller 
en lagringsbassäng varifrån vattnet leds till skiftet med hjälp av reglerbar underbevattning.108 
 
Om det inte finns sådan utrustning som krävs i villkoren, ska samarbetsområdet underrättas om 
övervakningsresultatet varefter samarbetsområdet avslutar åtgärden.  

18.4.4 Miljövårdsvallar 

Inom åtgärden som gäller miljövårdsvallar ska jordbrukaren anlägga och bevara flerårig vallväxtlighet på 
förbindelsearealen. Åtgärden kan gälla antingen skyddszon, flerårig miljövall eller naturvårdsåker med vall.  
 
Skyddszoner kan anläggas på skiften som ligger i ett Naturaområde, grundvattenområde, längs vattendrag 
eller utfallsdiken eller som gränsar till våtmark som ska skötas med ett miljöavtal.109 På skyddszonen ska det 
växa flerårig, ogödslad vall som inte behandlats med växtskyddsmedel. Växtbeståndet ska slås årligen under 
växtperioden och den växtmassa som slagits ska föras bort.110 Syftet med skyddszoner är att utarma jorden 
och därmed minska utlakningen av näringsämnen till vattendraget.  
 
Som flerårig miljövall kan man uppge ett jordbruksskifte där det växer vall och som ligger antingen i ett 
grundvattenområde eller på sur sulfatjord eller vars jordart är torv eller mulljord.111 Miljövallar på sura 
sulfatjordar kan anläggas i det styrningsområde som beskrivs närmare i punkt 5.3 och bilaga 5 i 
förbindelsevillkoren för miljöersättning. På fleråriga miljövårdsvallar ska vall- och gräsväxter odlas under hela 
förbindelseperioden. Växtbeståndet ska bärgas årligen under växtperioden och det får tas till vara.112 
Fleråriga miljövallar får gödslas enligt förbindelsevillkoren. 
 
Naturvårdsåker med vall kan anläggas som ny vall eller också kan gamla vallar som utvecklats till vall med 
många arter uppges som sådan. Naturvårdsåker med vall ska bevaras på samma skifte minst två 
vegetationsperioder.113 Växtbeståndet på naturvårdsåkrar med vall ska slås vartannat år. Vid svåra ogräsfall 
ska slåttern utföras varje år och vid en sådan tidpunkt att det går att förhindra att ogräsen sprids.114  
 

Åtgärdens basnivå 
 
I åtgärdens basnivå ingår att iaktta kraven i tabell 10.115 Tabellen anger också i vilket sammanhang de olika 
kraven kontrolleras. 

 
 
107 JSMf 327/2015 15 § 
108 JSMf 327/2015 14 § 
109 SRf 235/2015 22 § 
110 JSMf 327/2015 15 § 
111 SRf 235/2015 22 § 
112 JSMf 327/2015 16 § 
113 SRf 235/2015 22 § 
114 JSMf 327/2015 15 § 
115 SRf 235/2015 22 § 
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Tabell 10. Basnivån för åtgärden miljövårdsvallar 
 

Fråga Krav för basnivån Plats för kontrollen 

8.2. Längs vattendrag har det lämnats en 5 meter bred skyddsremsa där ingen 

gödsel har spridits och på den följande fem meters zonen från vattendraget 

är ytspridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat förbjudet, om 

inte åkern har bearbetats inom ett dygn från spridningen.*) 

Kontroll i terrängen 

8.1. Längs utfallsdiken och vattendrag finns en obearbetad 1 meter bred ren 

där varken gödselmedel eller växtskyddsmedel har spridits. *) 
Kontroll i terrängen 

7.1. Växtligheten har anlagts på ett ändamålsenligt sätt och med växtarter och 

sorter som lämpar sig för området.*) 
Kontroll i terrängen 

7.2. Sådden eller planteringen har utförts senast 30.6 *) Kontroll i terrängen 

7.3. Växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt och om skörden inte 

har bärgats är det möjligt att producera en marknads- och bärgningsduglig 

skörd också följande år *) 

Kontroll i terrängen 

 

Stödvillkor  
 
Skyddszon 
 
Av stödvillkoren för åtgärden kontrolleras villkoren i tabell 11 nedan. I tabellen anges också i vilket 
sammanhang villkoren kontrolleras. 
 
Tabell 11. Stödvillkor som ska kontrolleras för skyddszoner. 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för kontrollen 

13. Skyddszonens placering är förenlig med villkoren Kontroll i terrängen 

10.16. Skyddszonvallens växtlighet har anlagts med frön av 

gräs- och vallväxter och fröblandningen innehåller högst 

20 % frön av klöverarter 

Kontroll i terrängen 

12.8. 
Förbudet mot att gödsla skyddszonen efter sådden har 
följts 

Kontroll i 
terrängen/dokumentkontroll 
vintertid 

12.9. På skyddszonen har växtskyddsmedel använts bara för 
bekämpning av svåra ogräs 

Kontroll i terrängen 

16.2. Växtligheten har slagits och forslats bort eller 

skyddszonen har använts som betesmark 
Kontroll i terrängen 

16.3. Den växtmassa som slagits på skyddszonvallen har 

hanterats och lagrats enligt villkoren 
Kontroll i terrängen 

10.15. Betesgången på skyddszonen har genomförts så att den 

inte ger upphov till erosion eller äventyrar naturens 

mångfald 

Kontroll i terrängen 

11.3. Växtligheten på skyddszonen har bevarats från och med 

anläggningsåret 
Kontroll i terrängen 
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13. Skyddszonens placering är förenlig med villkoren 116 
 
Samarbetsområdet har på administrativ väg kontrollerat och godkänt att den skyddszon som jordbrukaren 
uppgett gränsar till ett vattendrag, utfallsdike eller våtmark som sköts med miljöavtal om skötsel av våtmark 
eller att den ligger på ett åkerskifte i ett grundvattenområde eller ett Naturaområde. Utfallsdiket kan 
emellertid inte alltid verifieras administrativt, eftersom alla utfallsdiken inte är digitaliserade i de kartmaterial 
som finns att tillgå. Dessutom kan det förekomma fel i kartmaterialen eftersom utfallsdikena delvis bygger 
på jordbrukarens egna anmälningar.  
 
Det finns heltäckande och tillförlitlig myndighetsinformation att få om vattendrag, våtmarker, 
grundvattenområden och Naturaområden, så vid övervakningen riktas kontrollen framför allt mot 
skyddszoner längs ett utfallsdike. På gården kontrolleras om ett skifte som uppgetts som skyddszon och som 
samarbetsområdet har godkänt som skyddszon ligger längs ett utfallsdike. Dessutom kontrolleras om 
skyddszonen i närheten av ett utfallsdike eller ett vattendrag uppfyller villkoren.  
 
Kontrollen av ett utfallsdike börjar med att inspektören ser i Stödtillämpningen om någon kant av ett skifte 
som uppgetts som skyddszon är digitaliserad med gränstypen utfallsdike. Gränstypen måste ändras om det 
vid övervakningen konstateras att det inte är något utfallsdike. Strecket för utfallsdike ska läggas till om det 
vid övervakningen konstateras att skiftet ligger längs ett utfallsdike och gränstypen saknas. Om gränstypen 
för ett utfallsdike inte finns på övervakningskartan kan inspektören före gårdsbesöket se efter på grundkartan 
om något av skyddszonens diken samlar upp vatten också utanför basskiftet, dvs. om skyddszonen gränsar 
till ett utfallsdike.  
 
Enbart på basis av en kartgransking kan ärendet inte avgöras. På ort och ställe på skiftet bedöms om något 
av dikena går att klassificera som ett utfallsdike. Vid bedömningen kan man ta hjälp av definitionen av ett 
utfallsdike: Med utfallsdike avses en grävd öppen fåra vars syfte är att samla upp vatten från 
torrläggningsområdets nackdiken, tegdiken och täckdiken samt från det ovanliggande tillrinningsområdet 
och avleder det från torrläggningsområdet. 
 
Vid behov kan man begära ett utlåtande om utfallsdiket av NTM-centralens ansvarsområde för miljö och 
naturresurser. Ersättningen för skyddszonen avslås om det på ett motiverat sätt kan konstateras att det inte 
är frågan om ett utfallsdike. Påföljderna hänförs retroaktivt också till tidigare år.  
 
Om skyddszonen har anlagts längs ett utfallsdike eller ett vattendrag kontrolleras till följande om 
skyddszonen ligger tillräckligt nära vattendraget eller utfallsdiket.117 Hela skiftet kan godkännas som 
skyddszon om avståndet till vattendraget eller utfallsdiket på någon sträcka är mindre än 10 meter. Avståndet 
mäts med användning av det genomsnittliga vattenståndet och mätningen utförs vågrätt. Åkern ska 
översvämmas en gång per 20 år för att området ska kunna godkännas som skyddszon på basis av 
översvämning. Information om översvämningar fås exempelvis av Tulvapalvelu (länken öppnas mycket 
långsamt). 
 
Om det vid övervakningen konstateras att skyddszonen inte ligger på en plats som överensstämmer med 
villkoren eller att växtligheten inte är förenlig med villkoren, underrättas SA-området om 

 
 
116 SRf 235/2015 22 § 
117 SRf 235/2015 22 § 
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övervakningsresultatet. Det blir inget återkrav för tidigare år på grund av bristen i stödvillkor, men SA-
området behöver uppgiften vid stödansökan 2022 om det fortfarande då är möjligt att uppge skyddszoner. 
 

10.16. Skyddszonvallens växtlighet har anlagts med frön av gräs- och vallväxter och fröblandningen 
innehåller högst 20 % frön av klöverarter 118 
 

Växtligheten på skyddszonen har kunnat anläggas genom användning av färdiga utsädesblandningar av vall- 
och gräsväxter. Skyddszonen kan också bestå av vall som anlagts tidigare. Fröblandningen för en skyddszon 
får innehålla högst 20 % frön av kvävefixerande växter. Vid övervakningen kontrolleras mängden 
kvävefixerande växter med ögonmått. 
 

12.8. Förbudet mot att gödsla skyddszonen efter sådden har följts 
 
Skyddszonen får inte gödslas efter anläggandet. Villkoret kontrolleras på gården med ögonmått och vid 
dokumentkontrollen vintertid med hjälp av de skiftesspecifika anteckningarna. 

 
12.9. På skyddszonen har växtskyddsmedel använts bara för bekämpning av svåra ogräs 

 
På skyddszonerna är det tillåtet att använda växtskyddsmedel bara för att bekämpa svåra ogräs. Flyghavre 
eller mjölktistel, gråbo, åkertistel och andra motsvarande svåra ogräs som sprids med vinden ska i första hand 
bekämpas mekaniskt, men får bekämpas kemiskt i enlighet med växtskyddsmedlets 
användningsbegränsningar.  
 
Vid övervakningen ska man bedöma om användningen av växtskyddsmedel har varit motiverad på 
skyddszonen, i det fall att växtskyddsmedel har använts. Det dominerande växtslaget på skyddszonen ska 
vara vallväxter, men ogräs tillåts i någon mån. Om växtligheten i huvudsak utgörs av enbart ogräs föranleder 
det en tvärvillkorspåföljd. 
 

16.2. Växtligheten har slagits och forslats bort eller skyddszonen har använts som betesmark119 
 
Växtligheten ska slås och forslas bort årligen under växtperioden. Information om när växtperioden slutat 
fås från Meteorologiska institutets webbplats. 
 
Tidpunkten för slåttern ska väljas med hänsyn till vilda fåglar och däggdjur. Den slagna växtmassan ska forslas 
bort från skyddszonen inom en skälig tid innan växtmassan börjar ruttna på marken och frigöra 
näringsämnen. Slåtter och bortforslande av växtligheten på våren efter växtperioden är inte en tillräcklig 
åtgärd.  
 
Slåtter och bortforslande av skörden från skiftet ska konstateras vid ett nytt besök, om åtgärderna inte hade 
vidtagits när det första besöket avlades. Ett förnyat besök kan ersättas med ett platsbundet fotografi som 
jordbrukaren skickat in. Fotografiet begärs genom att en begäran om utredning skickas till jordbrukaren från 
Stödtillämpningen. I begäran om utredning står det var fotot måste tas. 
 

 
 
118 JSMf 327/2015 15 § 
119 JSMf 327/2015 15 § 
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Gamla balar från tidigare år som finns på skiftet orsakar ingen stödvillkorsbrist till tidigare år. Areal som blir 
under överåriga balar konstateras vid övervakningen vara tillfälligt icke odlad.  
 

16.3. Den växtmassa som slagits på skyddszonvallen har hanterats och lagrats enligt villkoren 120 
 
Den slagna växtmassan ska hanteras och lagras så att målen för vattenskyddet på skyddszonen inte 
äventyras. Växtmassan får inte orsaka skada på miljön och den får inte forslas till skogen eller ett impediment. 
På gården kontrolleras villkoret genom att man frågar jordbrukaren till vilket ändamål växtmassan har 
använts. 
 

10.15. Betesgången på skyddszonen har genomförts så att den inte ger upphov till erosion eller 
äventyrar naturens mångfald eller att det inte föreligger några vattenvårdshinder för den121 
 

Skyddszonen får användas som betesmark om det inte ger upphov till erosion eller äventyrar naturens 
mångfald eller om inga vattenvårdshinder föreligger. 
 
Ersättningen för skyddszon avslås för skiftet, om där konstateras erosion till exempel på grund av betesgång. 
Enstaka smala stigar som trampats upp av boskapen och som inte äventyrar målen för åtgärden leder dock 
inte till avslag.   
 

11.3. Växtligheten på skyddszonen har bevarats från och med anläggningsåret122 
 
På gården kontrolleras att jordbrukaren har bevarat skyddszonen enligt villkoren. Kontrollen riktar sig mot 
att jordbrukaren inte har bearbetat växtligheten på skyddszonen under övervakningsåret. 
Samarbetsområdet utför årligen en administrativ korsgranskning av att skyddszonen har uppgetts som 
skyddszon varje år efter anläggandet.   
 
Man måste uppmärksamma att villkoren medger omsådd av vallväxtligheten i vissa fall. Om växtligheten på 
skyddszonen har skadats eller förstörts under vintern, på grund av grävning av täckdiken, bekämpning av 
flyghavre eller någon annan motsvarande orsak, ska ny vallväxtlighet ha såtts på den skadade arealen under 
samma växtperiod genast när omständigheterna medger det. 
 
Om det vid övervakningen konstateras att någon annan odlingsväxt, till exempel korn, växer på skyddszonen, 
registreras den konstaterade grödan på jordbruksskiftet. 
 

Flerårig miljövall 
 
Av stödvillkoren för åtgärden kontrolleras villkoren i tabell 12. I tabellen anges också i vilket sammanhang 
villkoren kontrolleras. 
 
 
 
 

 
 
120 JSMf 327/2015 15 § 
121 JSMf 327/2015 15 § 
122 JSMf 327/2015 15 § 
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Tabell 12. Stödvillkor som ska kontrolleras för fleråriga miljövallar. 
 

Fråga Stödvillkor Plats för 

kontrollen 

10.18. 
På flerårig miljövall odlas vall- och gräsväxter (inkl. rörflen) 

Kontroll i 

terrängen 

16.4. Växtligheten på flerårig miljövall har slagits och forslats bort eller 

jordbruksskiftet har betats 

Kontroll i 

terrängen 

10.17. Betesgången på flerårig miljövall har genomförts så att 

jordbruksskiftet har bevarat sitt gräs- och valltäcke 

Kontroll i 

terrängen 

11.2. 
Den fleråriga miljövallen har bevarats från och med anläggningsåret 

Kontroll i 

terrängen 

 
10.18. På flerårig miljövall odlas vall- och gräsväxter (inkl. rörflen) 123 
 

Växtligheten konstateras på skiftet i första hand med ögonmått och vid behov med hjälp av utsädeskvitton 
eller skiftesvisa anteckningar. Enligt villkoren ska det odlas vall- och gräsväxter på flerårig miljövall. Rörflen 
godkänns också som stödberättigande gröda. 

 
16.4. Växtligheten på flerårig miljövall har slagits och forslats bort eller skiftet har betats124 

 
Växtbeståndet ska slås årligen under växtperioden. I punkten om skyddszoner berättas närmare om när 
växtperioden slutar. Vad gäller tidpunkten för slåttern ska de vilda fåglarnas och däggdjurens 
levnadsförhållanden beaktas. Den växtmassa som slagits ska föras bort från den fleråriga miljövallen inom en 
skälig tid innan växtmassan börjar ruttna på marken och frigöra näringsämnen. Slåtter och bortforslande av 
växtligheten på våren som följer på växtperioden är inte en tillräcklig åtgärd. 

 
Slåtter och bortforslande av skörden från skiftet ska konstateras vid ett nytt besök, om skörden inte hade 
bärgats när det första besöket avlades. Slåttern kan inte verifieras på basis av ett fotografi som jordbrukaren 
skickat in. 

 
10.17. Betesgången på flerårig miljövall har genomförts så att skiftet har bevarat sitt gräs- och 
valltäcke125 
 

Flerårig miljövall får användas som betesmark men skiftet måste förbli grästäckt. Ersättningen för flerårig 
miljövall avslås för skiftet om gräs- och vallväxtligheten har förstörts på ett omfattande område på skiftet. 
Enstaka smala stigar som trampats upp av boskapen och som inte äventyrar målen för åtgärden leder dock 
inte till avslag.   

 
 
 
 

 
 
123 JSMf 327/2015 16 § 
124 JSMf 327/2015 16 § 
125 JSMf 327/2015 16 § 
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11.2. Den fleråriga miljövallen har bevarats från och med anläggningsåret126 
 
På gården kontrolleras att jordbrukaren har bevarat den fleråriga miljövallen enligt villkoren. Kontrollen riktar 
sig mot att jordbrukaren inte har bearbetat växtligheten under övervakningsåret. Samarbetsområdet utför 
årligen en administrativ kontroll av att den fleråriga miljövallen har uppgetts som flerårig miljövall varje år 
efter anläggandet.   
 
Man måste uppmärksamma att villkoren medger omsådd av vallväxtligheten i vissa fall. Om växtligheten på 
den fleråriga miljövallen har skadats eller förstörts under vintern på grund av grävning av täckdiken, 
bekämpning av flyghavre eller någon annan motsvarande orsak, ska ny vallväxtlighet ha såtts på den skadade 
arealen under samma växtperiod genast när omständigheterna medger det. 
 
Om det vid övervakningen konstateras att någon annan odlingsväxt, t.ex. korn, växer på den fleråriga 
miljövallen, registreras den konstaterade grödan på jordbruksskiftet.  
 
Naturvårdsåkrar med vall 

 
Av stödvillkoren för åtgärden kontrolleras villkoren i tabell 13. I tabellen anges också i vilket sammanhang 
villkoren kontrolleras. Villkoren stipulerar att sammanlagt högst 20 % av förbindelsearealen i ett 
styrningsområde och 5 % i ett annat område kan utgöras av naturvårdsåker med vall. Kraven i tabellen gäller 
alla arealer som jordbrukaren anmält som naturvårdsåker med vall, även om det inte betalas ersättning för 
åtgärden för hela arealen.  
 
Tabell 13. Stödvillkor som ska kontrolleras för fleråriga naturvårdsåkrar med vall. 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för kontrollen 

10.1. Växtligheten på naturvårdsåker med vall har anlagts enligt villkoren och 

fröblandningen innehåller högst 20 % frön av kvävefixerande växter 
Kontroll i terrängen 

10.2. Betesgången på naturvårdsåker med vall har genomförts så att skiftet 

har behållit sitt gräs- och valltäcke 
Kontroll i terrängen 

10.3. På naturvårdsåker med vall har ogräsens spridning förhindrats genom 

slåtter av växtligheten minst vartannat år 
Kontroll i terrängen 

10.4. Vid tidpunkten för och genomförandet av slåtter på naturvårdsåker med 

vall har man beaktat de vilda fåglarnas häckning och däggdjurens ungar 
Kontroll i terrängen 

12.1. Förbudet mot användning av växtskyddsmedel efter sådd på 

naturvårdsåker med vall har iakttagits 
Kontroll i terrängen 

11.1. Förbudet mot bearbetning av växtligheten på naturvårdsåker med vall 
har iakttagits 

Kontroll i terrängen 

12.2. 
Förbudet mot gödsling efter sådd av växtligheten på naturvårdsåker med 
vall har iakttagits 

Kontroll i terrängen 
/Dokumentkontroll 
vintertid 

63 (lägg till 
vid behov) 

Växtligheten på naturvårdsåker med vall har avslutats enligt villkoren 
Kontroll i 

terrängen/ 

 
 
126 JSMf 327/2015 16 § 
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Dokumentkontroll 

vintertid 

 
10.1. Växtligheten på naturvårdsåker med vall har anlagts enligt villkoren och fröblandningen 
innehåller högst 20 % frön av kvävefixerande växter 127 

 
Växtligheten på naturvårdsåkrar med vall ska anläggas genom sådd av utsäde av fleråriga vall- eller 
gräsväxter. Utsädesblandningen får innehålla högst 20 % frön av kvävefixerande växter. Mängden 
kvävefixerande växter kontrolleras i första hand med ögonmått i terrängen och vid behov verifieras den med 
hjälp av skiftesvisa anteckningar/utsädeskvitton. 
Växtbeståndet får anläggas redan året innan tillsammans med skyddssäd eller någon annan skyddsgröda eller 
genom insådd i stubben. Naturvårdsåkrar med vall kan även vara tidigare anlagda fleråriga vallar som 
utvecklats till vall med flera arter eller mångfaldsåkrar som 2009–2014 anlagts genom sådd av ängsväxter. 
Vid övervakningen ska man beakta att växtligheten på tidigare anlagd flerårig vall i betydande omfattning 
kan utgöras av vilda gräs och örtväxter som har trängt undan den tidigare anlagda vallväxtligheten. 
 

10.2. Betesgången på naturvårdsåker med vall har genomförts så att skiftet har behållit sitt gräs- och 
valltäcke128 

 
Naturvårdsåker med vall får användas som betesmark, men skiftet måste förbli täckt av vall- och gräsväxter 
året om. Ersättningen för naturvårdsåker med vall avslås för skiftet om gräs- och vallväxtligheten har förstörts 
på ett omfattande område på skiftet. Enstaka smala stigar som trampats upp av boskapen och som inte 
äventyrar målen för åtgärden leder dock inte till avslag.   
 

10.3. På naturvårdsåker med vall har ogräsens spridning förhindrats genom slåtter av växtligheten 
minst vartannat år 129 

 
Växtbeståndet på naturvårdsåkrar med vall ska slås vartannat år. Vid svåra ogräsfall ska slåttern utföras varje 
år och vid en sådan tidpunkt att det går att förhindra att ogräsen sprids. Som svåra ogräs kan betraktas till 
exempel växter vars frön sprider sig med vinden. Vad gäller tidpunkten för och utförandet av slåttern ska de 
vilda arternas levnadsförhållanden beaktas, och därför ska slåttern utföras så att fåglarnas häckning och 
djurens ungar inte äventyras. Slåttern får inte utföras så att man går runt skiftet från kanterna in mot mitten, 
om inte en remsa i mitten av skiftet lämnas oslagen. Vid svåra ogräsfall ska inspektören bedöma om det finns 
behov att utvidga övervakningen till att också gälla tvärvillkoren. 
 

12.1. Förbudet mot användning av växtskyddsmedel efter sådd på naturvårdsåker med vall har 
iakttagits 130 

 
På naturvårdsåkrar med vall får växtskyddsmedel inte användas efter att växtbeståndet anlagts. 
Växtskyddsmedel får användas i samband med att växtligheten avslutas. Användningen av växtskyddsmedel 
konstateras med ögonmått på skiftet och vid behov också med hjälp av skiftesvisa anteckningar. 
 

 
 
127 JSMf 327/2015 17 § 
128 JSMf 327/2015 17 § 
129 JSMf 327/2015 17 § 
130 JSMf 327/2015 17 § 
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11.1. Förbudet mot bearbetning av växtligheten på naturvårdsåker med vall har iakttagits 131 
 
Naturvårdsåkrar med vall får inte bearbetas utom i samband med anläggande eller brytande av 
växtbeståndet. På naturvårdsåkrar med vall får det ändå täckdikas, kalkas, grävas och rensas utfallsdiken 
samt vidtas andra motsvarande åtgärder av kortvarig art som förbättrar markstrukturen och 
vattenhushållningen. Områden med växtlighet som skadats eller förstörts i samband med ovannämnda 
åtgärder ska genast efter åtgärden besås med vall- eller gräsväxter. 
 

12.2. Förbudet mot gödsling efter sådd av växtligheten på naturvårdsåker med vall har iakttagits132 
 

I samband med att vallen på naturvårdsåker anläggs är det möjligt att gödsla litet för att åstadkomma ett 
täckande växtbestånd. Senare gödsling är förbjuden. Villkoret kontrolleras visuellt på plats på gården och vid 
dokumentkontrollen vintertid med hjälp av de skiftesspecifika anteckningarna.  
 

63. Växtligheten på naturvårdsåker med vall har avslutats enligt villkoren133 
 
Naturvårdsåkrar med vall ska bevaras på skiftet minst 2 växtperioder. Anmälan av naturvårdsåkrar med vall 
på samma skifte under två olika växtperioder kontrolleras administrativt vid samarbetsområdet. 
 
Vid åkerövervakningen kontrolleras att växtligheten inte har avslutats i strid med villkoren under 
övervakningsåret. Naturvårdsåker med vall får avslutas tidigast efter den andra växtperioden med början 1.9, 
eller 15.7 om växtligheten avslutas för sådd av höstsådda grödor.  

18.4.5 Användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis 

Inom åtgärden som gäller användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis har 
jordbrukaren åtagit sig att täcka raderna av ettåriga trädgårdsväxter och raderna av eller radmellanrummen 
mellan fleråriga växter på de anmälda ersättningsberättigande jordbruksskiften som ingår i 
miljöförbindelsen.134 
 

Åtgärdens basnivå 
 
I åtgärdens basnivå ingår att iaktta kraven i tabell 14.135 I tabellen anges också i vilket sammanhang kraven 
kontrolleras. 
Tabell 14. Basnivån för åtgärden Användning av organisk marktäckning för trädgårdsväxter och sättpotatis. 
 

Fråga  Krav för basnivån Plats för 

kontrollen 

7.1. Växtligheten har anlagts på ett ändamålsenligt sätt och med växtarter och 

sorter som lämpar sig för området.*) 

Kontroll i 

terrängen 

 
 
131 JSMf 327/2015 17 § 
132 JSMf 327/2015 17 § 
133 SRf 235/2015 22 § 
134 SRf 235/2015 24 § 
135 SRf 235/2015 24 § 
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7.2. 
Sådden eller planteringen har utförts senast 30.6 *) 

Kontroll i 

terrängen 

6. 
Kravet på planttäthet har följts*) 

Kontroll i 

terrängen 

7.3. Växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt, och om skörden inte har 

bärgats är det möjligt att producera en marknads- och bärgningsduglig 

skörd också följande år*) 

Kontroll i 

terrängen 

 

Stödvillkor  
 
Av stödvillkoren för åtgärden kontrolleras villkoren i tabell 15. I tabellen anges också i vilket sammanhang 
villkoren kontrolleras. 
 
Tabell 15. Stödvillkor som ska kontrolleras för åtgärden Användning av organisk marktäckning för 
trädgårdsväxter och sättpotatis. 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för 

kontrollen 

 Ettåriga grödor och produktion av certifierad sättpotatis  

20.2. 
Täckmaterialet för grödorna är förenligt med villkoren 

Kontroll i 
terrängen 

20.3. Täckmaterialet på täckta rader eller radmellanrum täcker 90 % av 
den markyta som ska täckas. 

Kontroll i 
terrängen 

20.4. 
Marktäckningen har bevarats fram till skörden 

Kontroll i 
terrängen 

20.1. På ettåriga grödor har täckmaterialet placerats ut senast 30.6 
eller 31.7 

Kontroll i 
terrängen 

19. Raderna med certifierad sättpotatis och radmellanrummen har 
täckts med halm i enlighet med villkoren 

Kontroll i 
terrängen 

42. Det finns ett dokument över produktionen av certifierad 
sättpotatis 

Dokumentkontroll 
på gården 

 Fleråriga grödor  

21.1. Radmellanrummen, raderna eller bägge har täckts i enlighet med 
anmälan 

Kontroll i 
terrängen 

21.2. Täckmaterialet på täckta rader eller radmellanrum täcker 90 % av 
den markyta som ska täckas. 

Kontroll i 
terrängen 

21.3. Grästäcke som klipps har anlagts det 1:a förbindelseåret och 
hållits tillräckligt kort  

Kontroll i 
terrängen 

21.4. Marktäckningen har bevarats fram till skörden under alla 
odlingsår 

Kontroll i 
terrängen 
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20.2. Täckmaterialet för grödorna är förenligt med villkoren 136 
 
Vid rader av ettåriga trädgårdsväxter ska markytan täckas med halm, flis, gräsklipp, biologiskt nedbrytbar 
film, täckpapper eller annat organiskt material som är oskadligt för jordmånen.  
 
 20.3. Täckmaterialet på täckta rader eller radmellanrum täcker 90 % av den markyta som ska täckas.137 
 
Täckmaterialet på täckta rader eller radmellanrum ska täcka 90 % av jordbruksskiftets areal som ska täckas. 
Det täckta områdets andel av hela arealen bedöms till en början med ögonmått på skiftet och om 
bedömningen ger vid handen att kravet inte uppfylls, säkerställs den täckta markytans andel med GPS-
mätning. Alternativt kan man mäta arealen utan marktäckning om den går enklare att mäta. Åtgärden 
underkänns för jordbruksskiftet om 90 % av markytan inte är täckt. 
 

20.4. Marktäckningen har bevarats fram till skörden138 
21.4. Marktäckningen har bevarats fram till skörden under alla odlingsår139 

 
Marktäckningen ska på ettåriga växter bevaras fram till skörden och på fleråriga växter under växtens 
samtliga odlingsår. 
 

21.1. Radmellanrummen, raderna eller bägge har täckts i enlighet med anmälan140 
 
Åtgärden kan väljas för alla de skiften med trädgårdsväxter och skiften för kontrollerad produktion av 
certifierad sättpotatis, där det är möjligt att genomföra åtgärden. På gården kontrolleras att en växt som är 
tillåten inom åtgärden odlas på det skifte som anmälts vara täckt (de ett- och fleråriga trädgårdsväxterna 
anges i bilaga 4 till förbindelsevillkoren).  
 
Jordbrukaren har uppgett de täckta skiftena i sin stödansökan och betalningen av ersättning bygger på den 
information som jordbrukaren har lämnat. På gården kontrolleras att skiftena har täckts på det sätt som sägs 
i anmälan. 
 
Enligt stödvillkoren ska gården årligen ha minst ett skifte (min. 0,05 ha) med en sådan gröda på vilket man 
använder ett täckmaterial som berättigar till ersättning. Åtgärden avslutas om det vid övervakningen inte 
konstateras något täckmaterial på ett enda skifte. Saken meddelas till samarbetsområdet som avslutar 
åtgärden efter hörande. 
 
Markytan runt fleråriga växter ska längs raderna täckas med halm, flis, vass- eller gräsklipp, biologiskt 
nedbrytbar film eller annat organiskt material eller täckpapper, eller besås med gräs som sedan klipps. 
Radmellanrummen ska antingen besås med gräs som sedan klipps eller täckas med någon annan organisk 
marktäckning som är oskadlig för jordmånen. På ett skifte får man välja att täcka enbart raderna eller 
radmellanrummen eller alltsammans. 

 

 
 
136 JSMf 327/2015 19 § 
137 JSMf 327/2015 19 § 
138 JSMf 327/2015 19 § 
139 JSMf 327/2015 19 § 
140 SRf 235/2015 24 § 



Anvisning för åkerövervakning 2021 
743/03.00.00.01/2021 

 
 

 
 
 

102 (201) 

20.1. På ettåriga grödor har täckmaterialet placerats ut senast 30.6 eller 31.7141 
 
Kravet på marktäckning på ettåriga trädgårdsväxter ska uppfyllas senast 30.6. För växter som kräver förgröda 
samt för sallatsväxter, kinakål, blomkål och broccoli ska kravet på marktäckning uppfyllas senast 31.7. 
Uppfyllandet av kravet på marktäckning ska konstateras genom ett förnyat besök, om gården besöks före 
30.6 eller 31.7 och täckmaterialet inte har placerats ut enligt villkoren. 
 

21.3. Grästäcke som klipps har anlagts det 1:a förbindelseåret och hållits tillräckligt kort142 
 
Grästäcke som klipps ska anläggas det första året för genomförande av åtgärden eller året för plantering av 
växtbeståndet och det ska täcka markytan följande år. Om skiftet under det första året för genomförande 
har ett flerårigt växtbestånd som planterats tidigare och ett grästäcke som uppfyller kraven, behöver 
marktäckningen inte anläggas på nytt.  
 
Grästäcket ska hållas kort genom att det klipps tillräckligt ofta under växtperioden. 

 
19. Raderna med certifierad sättpotatis och radmellanrummen har täckts med halm i enlighet med 
villkoren143 

 
Ett skifte där det produceras sättpotatis ska täckas i sin helhet, dvs. både raderna och radmellanrummen ska 
täckas med halm. 
 

42. Det finns ett dokument över produktionen av certifierad sättpotatis144 
 
Åtgärden får väljas för skiften där det produceras certifierad sättpotatis. På gården måste man kontrollera 
att det är frågan om certifierad produktion av sättpotatis145.  Som bevis duger en kopia av anmälan om 
certifiering av sättpotatis eller ett protokoll över kontroll av sättpotatis. Av anmälan ska framgå den areal där 
det odlas certifierad sättpotatis och av inspektionsprotokollet en specifikation av skiftena. 

18.4.6 Åkernaturens mångfald 

Inom åtgärden som gäller åkernaturens mångfald ska jordbrukaren anlägga gröngödslingsvallar eller 
mångfaldsåkrar eller odla fånggrödor eller saneringsgrödor. 146 
 
Gröngödsling innebär i första hand att i jordförbättrings- och gödslingssyfte odla växter som förbättrar jorden 
och använda deras skörd helt eller delvis för jordförbättring och gödsling.  Växtligheten kan vara antingen 
gröngödslingsvall som anlagts på våren eller ett vallskifte som anlagts i skyddssäd året innan. 
 
Till mångfaldsåkrarna räknas mångfaldsåkrar som årligen anläggs med vilt- eller landskapsväxter samt minst 
tvååriga mångfaldsåkrar som anläggs med ängsväxter och växter som lämpar sig för fältfåglar. 

 
 
141 JSMf 327/2015 19 § 
142 SRf 235/2015 24 § 
143 SRf 235/2015 24 § 
144 SRf 235/2015 24 § 
145 Srf 235/2015 24 § 
146 SRf 235/2015 25 § 
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Jordbruksskiften som uppges som mångfaldsåkrar får anläggas som över 3 meter breda remsor längs 
skiftenas kanter och på mitten av stora öppna fält. Mångfaldsåkrarna kan utgöra högst 15 % av gårdens 
ersättningsberättigande areal. Vilt- och landskapsväxter ska bevaras på jordbruksskiftet till våren efter den 
första växtperioden 
 
Med fånggröda avses växtlighet som använder näringsämnen som blir kvar i marken efter den egentliga 
odlingsväxten och näringsämnen som frigörs från resterna av odlingsväxten eller från marken och som 
skyddar marken genom att öka växttäcket efter det att odlingsväxten har skördats. Fånggrödan ska antingen 
odlas samtidigt med odlingsväxten eller sås efter att odlingsväxten skördats.147 
 
Saneringsgrödorna bekämpar nematoder, förbättrar markstrukturen och minskar växtsjukdomarna. 
Saneringsgrödan ska sås på våren och den får vändas in i jorden 2 månader efter sådd. Samma jordbruksskifte 
får vara besått med saneringsgröda högst 2 år i rad.148 
 

Åtgärdens basnivå 
 
I åtgärdens basnivå ingår att iaktta kraven i tabell 16.149 I tabellen anges också i vilket sammanhang kraven 
kontrolleras. 
 
Tabell 16. Basnivån för åtgärden åkernaturens mångfald. 
 

Fråga  Krav för basnivån Plats för 
kontrollen 

8.2. Längs vattendrag har det lämnats en 5 meter bred skyddsremsa där ingen 

gödsel har spridits och på den följande fem meters zonen från vattendraget 

är ytspridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat förbjudet, om inte 

åkern har bearbetats inom ett dygn från spridningen.*) 

Kontroll i 
terrängen 

8.1. Längs utfallsdiken och vattendrag finns en obearbetad 1 meter bred ren där 

varken gödselmedel eller växtskyddsmedel har spridits. *) 
Kontroll i 
terrängen 

7.1. Växtligheten har anlagts på ett ändamålsenligt sätt och med växtarter och 

sorter som lämpar sig för området.*) 
Kontroll i 
terrängen 

7.2. 
Sådden eller planteringen har utförts senast 30.6 *) 

Kontroll i 
terrängen 

7.3. Växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt, och om skörden inte har 
bärgats, är det möjligt att producera en marknads- och bärgningsduglig 
skörd också följande år*) 

Kontroll i 
terrängen 

 
 
 
 
 

 
 
147 JSMf 327/2015 20 § 
148 JSMf 327/2015 20 § 
149 SRf 235/2015 25 § 
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Stödvillkor  
 
Gröngödslingsvallar  
 
Av stödvillkoren för åtgärden kontrolleras villkoren i tabell 17. I tabellen anges också i vilket sammanhang 
villkoren kontrolleras. 
Tabell 17. Stödvillkor som ska kontrolleras för gröngödslingsvallar. 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för kontrollen 

10.12. Av vikten på det frö som använts för att anlägga gröngödslingsvallen 

utgörs minst 20 % av frön av kvävefixerande grödor. 
Kontroll i terrängen 

64. (lägg till 
vid behov) Gröngödslingsvallen har avslutats tidigast 1.9 och bearbetats tidigast 1.10 

(undantaget sådd av höstsäd) 

Kontroll i 

terrängen/ 

Dokumentkontroll 

vintertid 

12.5. 

Förbudet mot att gödsla gröngödslingsvallen efter sådden har följts 

Kontroll i 
terrängen/ 
Dokumentkontroll 
vintertid 

 
10.12. Av vikten på det frö som använts för att anlägga gröngödslingsvallen utgörs minst 20 % av frön 
av kvävefixerande grödor 150 
 

Växtbeståndet på gröngödslingsvallar ska anläggas antingen i början av växtperioden eller året innan 
tillsammans med skyddssäd eller en annan skyddsgröda. Kompletteringssådd av gammal vall med 
kvävefixerande grödor godkänns inte. 
 
Gröngödslingsvallar ska anläggas genom sådd av frön av vall- eller gräsväxter och kvävefixerande växter. Av 
vikten på det frö som används för anläggande av gröngödslingsvall ska minst 20 % bestå av frön av 
kvävefixerande växter. Vid övervakningen kontrolleras växtligheten på skiftet i första hand med ögonmått 
och vid behov kontrolleras de utsädesmängder som förts in i de skiftesvisa anteckningarna eller 
utsädeskvittona. 

 
64. Gröngödslingsvallen har avslutats tidigast 1.9 och bearbetats tidigast 1.10 (undantaget sådd av 
höstsäd)151 

 
Samma jordbruksskifte kan vara gröngödslingsvall högst tre år i rad. Samarbetsområdet kontrollerar 
administrativt att villkoret följs.  
 
Vid övervakningen kontrolleras att gröngödslingsvallen har avslutats enligt villkoren under övervakningsåret. 
Gröngödslingsvallen får avslutas kemiskt tidigast 1.9 och bearbetas tidigast 1.10, om följande odlingsväxt sås 
nästa vår. Gröngödslingsvallen får avslutas tidigare än så, om skiftet besås med en höstsådd gröda. 

 
 
150 JSMf 327/2015 20 § 
151 JSMf 327/2015 20 § 
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Avslutandet av gröngödslingsvallen kontrolleras i första hand i de skiftesvisa anteckningarna i samband med 
dokumentkontrollen vintertid, men en påföljd kan ges redan i samband med åkerövervakningen.   
 
Gröngödslingsvall som såtts det första året får bearbetas redan under samma växtperiod om växtligheten är 
tillräckligt utvecklad och uppfyller syftet med gröngödslingsvallen. 
 

12.5. Förbudet mot att gödsla gröngödslingsvallen efter sådden har följts 152 
 
I samband med anläggandet är det tillåtet att gödsla gröngödslingsvallen litet. Senare gödsling är förbjuden. 
Villkoret kontrolleras med ögonmått på plats på gården och vid dokumentkontrollen vintertid med hjälp av 
de skiftesspecifika anteckningarna.  
 
Mångfaldsåkrar  
 
Tabell 18. Stödvillkor som ska kontrolleras för mångfaldsåkrar. 

Fråga  Stödvillkor  Plats för kontrollen 

10.10. Mångfaldsåkrarna har skötts så att svåra ogräs inte kan 
sprida sig och inga buskar växa där 

Kontroll i terrängen 

12.3. Förbudet mot att använda växtskyddsmedel på 
mångfaldsåkern efter sådden har följts 

Kontroll i terrängen 

12.4. Förbudet mot att gödsla mångfaldsåkern efter sådden har 
följts 

Kontroll i terrängen/ 
Dokumentkontroll vintertid 

11.4. Förbudet mot att bearbeta växtligheten på 
mångfaldsåkern har följts 

Kontroll i terrängen 

14. Förbudet mot att ha djur på bete på mångfaldsåkrar har 
följts 

Kontroll i terrängen 

10.7. Fröblandningen av viltväxter uppfyller de krav som ställts Kontroll i terrängen 

15. Förbudet mot att anlägga ett växtbestånd med viltväxter 
intill en livligt trafikerad väg har följts 

Kontroll i 
terrängen/korsgranskning 

10.8. Växtligheten på åkrar som besåtts med fröblandningar av 
viltväxter används för utfodring av vilt 

Kontroll i terrängen 

10.6. Fröblandningen av ängsväxter innehåller frön av rödven, 
fårsvingel eller hårdsvingel och frön av minst en flerårig 
ängsväxt 

Kontroll i terrängen 

65. (lägg till 
vid behov) 

Växtligheten på mångfaldsåkrar som anlagts med 
ängsväxter har avslutats enligt villkoren 

Kontroll i terrängen/ 
Dokumentkontroll vintertid 

10.9. Fröblandningen av landskapsväxter uppfyller de krav som 
ställts 

Kontroll i terrängen 

67. (lägg till 
vid behov) 

Ett växtbestånd med landskaps- eller viltväxter har 
avslutats tidigast följande vår 

Dokumentkontroll vintertid 

 
Växtbeståndet på mångfaldsåkrar får inte anläggas genom direktsådd i föregående års vall, bortsett från de 
fall där den gamla vallväxtligheten har avslutats kemiskt. Växtbeståndet får dock anläggas genom insådd i 
stubben. Mångfaldsåkrar som anläggs med vilt- och landskapsväxter ska sås årligen. 

 
 
152 JSMf 327/2015 20 § 
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10.10. Mångfaldsåkrarna har skötts så att svåra ogräs inte kan sprida sig och inga buskar växa där 153 
 
Vid svåra ogräsangrepp ska växtligheten på mångfaldsåkrar slås och träd och buskar hindras från att växa.  
 
Slåtter av växtligheten på mångfaldsåkrar inte obligatorisk om förhindrandet av ogräsens spridning inte 
förutsätter det. De vilda arternas levnadsförhållanden ska beaktas när det gäller tidpunkten för och 
utförandet av slåttern, och därför får slåttern inte påbörjas före 1.8. Slåttern ska utföras så att den inte 
äventyrar fåglarnas häckning eller däggdjurens ungar. Slåttern får inte utföras så att man går runt skiftet från 
kanterna in mot mitten, om inte en remsa i mitten av skiftet lämnas oslagen. Slåtterresterna får bärgas och 
utnyttjas ekonomiskt. 
 

12.3. Förbudet mot att använda växtskyddsmedel på mångfaldsåkern efter sådden har följts 154 
 
På mångfaldsåkrar får växtskyddsmedel inte användas efter sådd. Växtligheten får ändå avslutas på kemisk 
väg. 
 

12.4. Förbudet mot att gödsla mångfaldsåkern efter sådden har följts155 
 
I samband med att mångfaldsåkern anläggs är det tillåtet att gödsla litet. Senare gödsling är förbjuden. 
Villkoret kontrolleras med ögonmått på plats på gården och vid dokumentkontrollen vintertid med hjälp av 
de skiftesspecifika anteckningarna. 
 

11.4. Förbudet mot att bearbeta växtligheten på mångfaldsåkern har följts 156 
 
Mångfaldsåkrarna får inte bearbetas annars än i samband med att växtbeståndet anläggs och avslutas. 
Kortvariga iståndsättningsåtgärder på åkern är alltså inte tillåtna på mångfaldsåkrar.  
 

14. Förbudet mot att ha djur på bete på mångfaldsåkrar har följts 157 
 
Mångfaldsåkrarna får inte användas som betesmarker. 
 

10.7. Fröblandningen av viltväxter uppfyller de krav som ställts 158 
 
Utsädesblandningar av viltväxter ska innehålla frön av minst två av följande växter: spannmål, bovete, solros, 
oljelin, ärter, rybs, raps eller senap, foderkål, foderraps, oljerättika, foderbetor (fodersockerbeta, rova eller 
turnips), gräsväxter och klöverarter. I utsädesblandningar av viltväxter bestående av gräsväxter och klöver 
ska det alltid även ingå frö av någon ettårig växt som inte är ett gräs eller en klöver. 

 
 

 
 
153 JSMf 327/2015 22 § 
154 JSMf 327/2015 22 § 
155 JSMf 327/2015 21 § 
156 JSMf 327/2015 22 § 
157 JSMf 327/2015 22 § 
158 JSMf 327/2015 21 § 
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15. Förbudet mot att anlägga ett växtbestånd med viltväxter intill en livligt trafikerad väg har följts 159 
 

Mångfaldsåkrar som anläggs med utsädesblandningar av viltväxter får inte anläggas i närheten av vägar med 
en trafiktäthet som överstiger 3 000 bilar per dygn. Vägar som överskrider denna trafikmängd syns i 
Stödtillämpningen som en särskild nivå. Livsmedelsverket gör en korsgranskning av mångfaldsåkrar som 
anlagts med utsädesblandningar av viltväxter i närheten av livligt trafikerade vägar. Påföljderna kan 
emellertid ges redan i samband med åkerövervakningen om överträdelse av villkoret konstateras.  
 

10.8. Växtligheten på åkrar som besåtts med fröblandningar av viltväxter används för utfodring av 
vilt160 

 
Växtbeståndet på åkrar som har besåtts med utsädesblandningar av viltväxter ska användas för utfodring av 
vilt antingen på mångfaldsåkern, i dess närhet eller på en separat utfodringsplats. Att skörd som forslats bort 
från skiftet har använts för utfodring av vilt ska gå att påvisa vid övervakningen, exempelvis med hjälp av 
kvitton eller motsvarande dokument. 
 

10.6. Fröblandningen av ängsväxter innehåller frön av rödven, fårsvingel eller hårdsvingel och frön av 
minst en flerårig ängsväxt 161  

 
Fröblandningar av ängsväxter ska innehålla frön av rödven, fårsvingel eller hårdsvingel och frön av minst en 
flerårig ängsväxt. Ängsväxterna kan vara ängsklocka, vitblära, rödklint, färgkulla, backnejlika, tjärblomster, 
ängsglim, ängsvädd, skogslyst, prästkrage, åkervädd, fyrkantig johannesört eller någon annan motsvarande 
ängsväxt. I blandningen kan dessutom finnas frön av ettåriga ängsväxter, vickerarter eller andra ettåriga 
växter.  
 
I utsädesblandningar för mångfaldsåkrar avsedda för fältfåglar kan det dessutom finnas en mindre mängd 
frön av luddvicker, honungsfacelia, ringblomma eller andra ettåriga blommande växter som är föda för fåglar 
eller frön av lin, sorghum, röd hirs, bovete, hampa, majs, solros, quinoa, rybs, raps, kummin, spannmål eller 
andra motsvarande åkerväxter. Det får finnas högst 50 kg utsäde av stråsäd per hektar. Klöver godkänns inte 
som ängsväxter i åtgärden.  

 
65. Växtligheten på mångfaldsåkrar som anlagts med ängsväxter har avslutats enligt villkoren162 

 
Mångfaldsåkrar som anläggs med ängsväxter ska bevaras på samma skifte under minst två växtperioder. 
Anmälan av ängsväxter på samma skifte under två olika växtperioder kontrolleras på administrativ väg vid 
samarbetsområdet.  
 
Vid åkerövervakningen kontrolleras att växtbeståndet inte har avslutats i strid med villkoren under 
övervakningsåret. Ängsväxtligheten får avslutas tidigast efter det andra året med början 1.9, eller 15.7 om 
växtligheten avslutas för sådd av höstsådda grödor. Avslutandet ska ske så sent som möjligt på hösten eller 
först nästa vår om inget nytt växtbestånd sås på hösten. Mångfaldsåkern får avslutas kemiskt. 
 

 
 
159 JSMf 327/2015 21 § 
160 JSMf 327/2015 22 § 
161 JSMf 327/2015 21 § 
162 JSMf 327/2015 22 § 



Anvisning för åkerövervakning 2021 
743/03.00.00.01/2021 

 
 

 
 
 

108 (201) 

10.9. Fröblandningen av landskapsväxter uppfyller de krav som ställts 163  
 
En fröblandning med landskapsväxter ska innehålla frön av minst två av följande växter: solros, 
honungsfacelia, blålusern, persisk klöver, gul lupin, vicker, blåklint, malva, ringblomma, sötväpplingar. En 
blandning av landskapsväxter kan också innehålla vall- och gräsväxter, men deras andel av fröblandningen 
får vara högst 30 procent. 
 
Fånggrödor  
 
Fånggrödorna får utgöra högst 25 % av den ersättningsberättigande åkerarealen som är föremål för en 
miljöförbindelse.164 
 
Tabell 19. Stödvillkor som ska kontrolleras för fånggrödor. 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för kontrollen 

10.13. Fånggrödan är förenlig med villkoren. Kontroll i terrängen 

17. Fånggrödan har såtts senast 15.8  Kontroll i terrängen 

12.10. 

Förbudet mot att gödsla fånggrödan har följts 

Kontroll i terrängen/ 

dokumentkontroll 

vintertid 

68. (lägg till 
vid behov) 

Fånggrödan har avslutats enligt villkoren 

 

Kontroll i 

terrängen/dokument

kontroll vintertid 

 
10.13. Fånggrödan är förenlig med villkoren.165 
 

Fånggrödan kan vara italienskt rajgräs eller en annan gräsväxt, klöver eller en annan vallbaljväxt. För ettåriga 
trädgårdsväxter och tidig potatis kan fånggrödan också vara honungsfacelia, oljerättika eller 
bearbetningsrädisa. Spannmål får sås som fånggröda bara på ett skifte där det samma år har odlats tidig 
potatis eller tidiga grönsaker. Oljeväxter är inte godtagbara fånggrödor.  
 

17. Fånggrödan har såtts senast 15.8166 
 
Fånggrödan kan sås på ett område där det vuxit tidig potatis eller tidiga grönsaker efter att dessa skördats 
eller strax för skörden. På ett område där det vuxit andra åkergrödor (till exempel vårsäd) eller 
trädgårdsväxter ska fånggrödan sås i samband med sådden eller senast i brodd- eller plantstadiet i samband 
med ogräsharvning, ogräsbesprutning eller annan motsvarande åtgärd. Fånggrödan ska sås senast 15.8. 
 
Utsädet av fånggrödan ska sås jämnt på hela jordbruksskiftet med målet att åstadkomma ett täckande 
växtbestånd. Eftersom målet för åtgärden är att binda näringsämnen efter att den egentliga odlingsväxten 
har bärgats, måste man bedöma om den utsädesmängd som jordbrukaren använt har varit tillräcklig och om 

 
 
163 MMMa 327/2015 21 § 
164 SRf 235/2015 50 § 
165 JSMf 327/2015 20 § 
166 JSMf 327/2015 20 § 



Anvisning för åkerövervakning 2021 
743/03.00.00.01/2021 

 
 

 
 
 

109 (201) 

växtligheten uppfyller målet för åtgärden. Jordbrukaren ska själv annullera ersättningen fastän fånggrödan 
har såtts enligt villkoren, men växtligheten har misslyckats. Inte heller vid övervakningen kan arealen 
godkännas, fastän jordbrukarens förklaring, utsädeskvittona eller någon annan utredning ger vid handen att 
fånggrödan har såtts enligt villkoren, men växtligheten har misslyckats. 
 
Om växtligheten har misslyckats delvis på grund av väderleksförhållandena, kan den vid övervakningen 
godkännas vara i ordning. Också force majeure tillämpas på fånggrödor, dvs. om force majeure har anmälts 
för skiftet kan ersättning för fånggrödan betalas. 
 
Vid behov avläggs ett nytt besök på gården om fånggrödan inte går att konstatera eller ännu inte har såtts 
när övervakningsbesöket avläggs. Det nya besöket bör avläggas efter skörden eftersom fånggrödan då bättre 
går att konstatera.  
 
Ersättningen för fånggrödan kan undantagsvis annulleras också efter underrättelse om övervakning och 
utförd övervakning, om jordbrukaren har sått fånggrödan på våren i samband med att huvudgrödan såddes. 
Undantaget gäller främst de gårdar som övervakas i juni-juli. Jordbrukaren kan inte i början av växtperioden 
veta om fånggrödan lyckas eller inte. Senare under växtperioden borde det redan gå att urskilja fånggrödan 
och då godkänns en annullering av åtgärden inte efter underrättelsen om övervakning.  
 
På ett område där det växer tidig potatis eller tidiga grönsaker har jordbrukaren tid på sig till 15.8 att så 
växtbeståndet. Ersättningen kan inte annulleras om övervakningsbesöket avläggs efter 15.8 och ingen 
fånggröda har såtts. Ersättningen kan ändå annulleras trots övervakningen om fånggrödan har såtts enligt 
villkoren, men växtligheten misslyckas till exempel på grund av torka. Jordbrukaren ska följa med växtligheten 
och annullera ersättningen vid behov. 

 
12.10. Förbudet mot att gödsla fånggrödan har följts 167 

 
Vid övervakningen kontrolleras att det skifte där fånggrödan växer inte har gödslats efter bärgningen av 
huvudgrödan före 1.10. Kontrollen utförs i regel först vid dokumentövervakningen vintertid, men påföljderna 
kan vid behov ges redan i samband med åkerövervakningen. Det är tillåtet att sprida stallgödsel i fånggrödan 
från och med 1.10 oberoende av om växtligheten har förstörts på kemisk väg eller inte.  
 
Växtligheten får bearbetas eller plöjas in tidigast 1.10. Växtligheten får avslutas med användning av 
växtskyddsmedel tidigast 15.9. Kontrollen av avslutandet av växtligheten utförs i regel med hjälp av de 
skiftesvisa anteckningarna vid dokumentövervakningen vintertid, men påföljderna kan vid behov ges redan i 
samband med åkerövervakningen. 

 
Saneringsgrödor 
 
Ersättning för saneringsgrödor kan betalas bara för den basskiftesareal där det har odlats potatis, sockerbeta 
eller trädgårdsväxter på friland minst ett av de tre år som föregår stödansökan.168 I Vipu och 
Stödtillämpningen finns en separat kartnivå för saneringsgrödor, där saneringsgrödornas areal för de ovan 
nämnda åren har beaktats. Skärningsytan för den här arealen och den anmälda arealen med saneringsgrödor 
bestämmer den tillåtna maximala arealen för saneringsgrödor enligt jordbruksskifte. 

 
 
167 JSMf 327/2015 20 § 
168 SRf 179/2016 50 § 
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Den anmälda arealen med saneringsgrödor ersätts inte med den vid övervakningen konstaterade arealen då 
man fastställer saneringsgrödornas maximala areal för övervakningsåret dvs. granskar skärningsytan. 
Ersättningen för saneringsgrödor begränsas vid kalkyleringen alltid till den skärningsyta som bestämts i 
samband med ansökan. 
Arealpåföljderna bestäms enligt följande exempel: 

• En jordbrukare har ritat in ett 5 ha stort jordbruksskifte som areal för saneringsgrödor, men de 

tidigare årens kartnivå begränsar arealen som kan betalas ersättning till 4,5 ha. Vid övervakning 

konstateras att jordbruksskiftets areal är 4,7 ha. Ingen arealpåföljd påförs och ersättningen betalas 

för 4,5 ha.  

• En jordbrukare har ritat in ett 5 ha stort jordbruksskifte som areal för saneringsgrödor, men de 

tidigare årens kartnivå begränsar arealen som kan betalas ersättning till 4,5 ha. Vid övervakning 

konstateras att jordbruksskiftets areal är 4,3 ha.  Arealpåföljd orsakas av 0,2 ha.  

• En jordbrukare har ritat in ett 5 ha stort jordbruksskifte som areal för saneringsgrödor, vilket också 

är den tillåtna maximala arealen enligt de tidigare årens kartnivå. Vid övervakning konstateras att 

jordbruksskiftets areal är 5 ha, men jordbruksskiftet ligger på en annan plats än där jordbrukaren har 

ritat in det. Ingen arealpåföljd påförs, och ersättningen betalas för 5 ha. 

•  

De andra begränsningarna för saneringsgrödor förblir oförändrade, dvs. det får finnas saneringsgrödor på 
maximalt 25 % av den ersättningsberättigande åkerarealen som är föremål för miljöförbindelse och samma 
jordbruksskifte får vara besått med en saneringsgröda högst 2 år i rad. 
 
Tabell 20. Stödvillkor som ska kontrolleras för saneringsgrödor. 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för 

kontrollen 

10.14. 
Saneringsgrödan är oljerättika, vitsenap, tagetes eller blandningar av dem 

Kontroll i 

terrängen 

12.6. 

Förbudet mot att gödsla saneringsgrödor efter sådden har följts 

Kontroll i 
terrängen/doku
mentkontroll 
vintertid 

12.7. 
Förbudet mot att avsluta saneringsgrödorna på kemisk väg har följts 

Kontroll i 
terrängen 

69. (lägg 
till vid 
behov) 

Saneringsgrödan har vänts in i jorden tidigast två månader från sådden 

Kontroll i 

terrängen/doku

mentkontroll 

vintertid 

 
10.14. Saneringsgrödan är oljerättika, vitsenap, tagetes eller blandningar av dem169 

 
Som saneringsgröda ska användas oljerättika, vitsenap, tagetes eller blandningar av dem. Bearbetningsrädisa 
betraktas som oljerättika. 
 
 

 
 
169 JSMf 327/2015 20 § 
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12.6. Förbudet mot att gödsla saneringsgrödor efter sådden har följts 170 
 
I samband med att saneringsgrödan anläggs är det tillåtet att gödsla litet. Senare gödsling är förbjuden. 
Villkoret kontrolleras på plats med ögonmått och vid dokumentkontrollen vintertid med hjälp av de 
skiftesspecifika anteckningarna.  
 

12.7. Förbudet mot att avsluta saneringsgrödorna på kemisk väg har följts 
 
I motsats till andra grödor inom åtgärden åkernaturens mångfald får ett växtbestånd med saneringsgröda 
inte avslutas kemiskt.  
 

69. Saneringsgrödan har vänts in i jorden tidigast två månader från sådden171 
 

Saneringsgrödan ska sås på våren och den får vändas in i jorden 2 månader efter sådd. Granskningen av 
tvåmånadersregeln utförs i regel med hjälp av de skiftesvisa anteckningarna vid dokumentövervakningen 
vintertid, men påföljderna kan vid behov ges redan i samband med åkerövervakningen. 

18.4.7  Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter 

Åtgärden som gäller alternativt växtskydd för trädgårdsväxter kan väljas av de gårdsbruksenheter som kan 
använda en alternativ bekämpningsmetod för sina odlade trädgårdsväxter eller en del av dem. Som 
växtskyddsmetod kan makroorganismpreparat, mikrobiologiska växtskyddsmedel som sprids med bin och 
odlingstunnlar (metodgrupp 1) användas. Som växtskyddsmetod kan också nät mot skadeinsekter, 
mikrobiologiska växtskyddsmedel som sprids mekaniskt samt ogräsharv med optisk styrning, traktordriven 
brännare för ogräsbekämpning eller en annan motsvarande metod (metodgrupp 2) användas. 
Makroorganismpreparaten, de pollinerande insektsarterna och produkterna de sprider samt de 
mikrobiologiska växtskyddsmedlen ska vara godkända i Finland. 
 

Åtgärdens basnivå 
 
I åtgärdens basnivå ingår att iaktta minimikraven i tabell 21.172 En konstaterad överträdelse av minimikraven 
leder via basnivån till att ersättningen för åtgärden minskar.  
 
Tabell 21. Minimikraven för åtgärden alternativt växtskydd för trädgårdsväxter. 
 

Fråga Minimikrav  Plats för kontrollen 

34. 
Den person som sprider växtskyddsmedel har examen 

Dokumentkontroll på 

gården  

35. En begagnad växtskyddsspruta är testad eller en ny spruta är 

förenlig med villkoren 

Dokumentkontroll på 

gården 

53. De allmänna principerna för integrerad bekämpning har följts 

vid användningen av växtskyddsmedel 

Dokumentkontroll 

vintertid 
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I basnivån ingår dessutom kraven173 i tabell 22. I tabellen anges utöver kravet också i vilket sammanhang de 
olika kraven villkoren kontrolleras. 
 
Tabell 22. Basnivån för åtgärden alternativt växtskydd för trädgårdsväxter. 
 

Fråga Krav för basnivån Plats för kontrollen 

54. Endast växtskyddsmedel som är godkända i Finland har använts på 

gården *) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

55. Vid användningen av växtskyddsmedel har man följt de bindande 

förpackningspåskrifterna för växtskyddsmedlet*) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

7.1. Växtligheten har anlagts på ett ändamålsenligt sätt och med växtarter 

och sorter som lämpar sig för området *) 
Kontroll i terrängen 

7.2. Sådden eller planteringen har utförts senast 30.6 *) Kontroll i terrängen 

6. Kravet på planttäthet har följts*) Kontroll i terrängen 

7.3. Växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt, och om skörden inte 

har bärgats är det möjligt att producera en marknads- och 

bärgningsduglig skörd också följande år*) 

Kontroll i terrängen 

 
Stödvillkor  
 
Vid övervakningen ska man beakta att växtskydd nödvändigtvis inte behöver utföras varje år eller att 
bekämpningen inte har utförts före övervakningsbesöket. Jordbrukaren ska ändå ha beredskap att utföra 
alternativt växtskydd. 
 
Tabell 23. Stödvillkor som ska kontrolleras för åtgärden Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter. 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för kontrollen 

40. Det har genomförts/funnits beredskap att genomföra en alternativ 

växtskyddsmetod för trädgårdsväxter på minst ett jordbruksskifte 
Kontroll i terrängen 

41. Bekämpningsorganismer eller preparat som ingår i metoden har skaffats Kontroll i terrängen 

18.1. Den anmälda bekämpningsåtgärden lämpar sig för den växt som odlas på 

jordbruksskiftet  
Kontroll i terrängen 

18.2. Om bin används inom metoden ska det finnas minst 2 bikupor/ha i området Kontroll i terrängen 

18.3. Om bekämpningsmetoden är användning av odlingstunnlar finns det en 
plastbetäckt odlingstunnel eller ett plastbetäckt säsongväxthus av lätt 
konstruktion på skiftet 

Kontroll i terrängen 

18.4. Om metoden är användning av insektsnät har nät avsedda för 
insektsbekämpning använts på området 

Kontroll i terrängen 

18.5. Om metoden är bekämpning av ogräs ska växtligheten minst två gånger 
under växtperioden brännas eller harvas med en anordning som uppfyller 
villkoren  

Kontroll i terrängen 
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40. Det har genomförts/funnits beredskap att genomföra en alternativ växtskyddsmetod för 
trädgårdsväxter på minst ett jordbruksskifte 174 
 

På det ersättningsberättigande jordbruksskiftet ska användas en av de växtskyddsmetoder för enskilda 
växtskadegörare som definierats i tabell 8 i förbindelsevillkoren och den metoden ska genomföras på hela 
skiftet. Jordbrukaren har uppgett de skiften där åtgärden genomförs och vilken växtskyddsmetod som 
använts. Om jordbrukaren avvikande från anmälan har anmält någon annan alternativ växtskyddsmetod kan 
denna godkännas. Det ska finnas grunder för användningen av en annan metod.  
 
Jordbrukaren ska för växtskyddet i första hand använda en biologisk eller mekanisk växtskyddsmetod som 
sådan. Användningen av växtskyddsmetoden kontrolleras genom en granskning av inköpskvittona över 
anskaffning av vissa preparat eller entreprenadarbete. Om man har använt en mekanisk växtskyddsmetod 
med egen anordning kontrolleras det på gården att anordningen existerar.  
 
Jordbrukaren har kunnat komplettera den alternativa växtskyddsmetoden med kemiska växtskyddsmetoder, 
om det på basis av uppföljningen konstateras att bekämpningen har misslyckats. Motiveringarna för 
användning av kemisk bekämpning ska ingå i de skiftesvisa anteckningarna. Den alternativa bekämpningen 
måste ändå vara primär bekämpningsmetod för växtskadegöraren och den kemiska bekämpningen sekundär. 
På den areal som får ersättning för åtgärden ska växtskyddet påbörjas med den alternativa metoden som 
sådan och den kemiska bekämpningen kan vid behov tas i bruk på basis av behov som konstaterats genom 
uppföljning. 
 

41. Bekämpningsorganismer eller preparat som ingår i metoden har skaffats 175 
 

På gården kontrolleras att jordbrukaren har skaffat sig de bekämpningsorganismer eller preparat som ingår 
i den anmälda växtskyddsmetoden. Det är inte tvunget att använda sig av den alternativa 
bekämpningsmetoden varje år om det inte finns behov av bekämpning.  
 

18.1. Den anmälda bekämpningsåtgärden lämpar sig för den växt som odlas på skiftet 176  
 
På det ersättningsberättigande jordbruksskiftet ska användas en av de växtskyddsmetoder för enskilda 
växtskadegörare som definierats i tabell 8 i förbindelsevillkoren och den metoden ska genomföras på hela 
skiftet. Växtskyddsmetoder som hör till metodgrupp 1 kan inte väljas för ett skifte med ettåriga 
trädgårdsväxter. 
 

18.2. Om bin används inom metoden ska det finnas minst 2 bikupor/ha i området 177 
 
Om användning av bin för spridning av preparatet ingår i växtskyddsmetoden ska jordbrukaren förfoga över 
minst 2 st. bikupor/ha i området under blomningstiden. Kuporna kan antingen ägas av jordbrukaren eller 
vara placerade i området på basis av ett avtal med biodlaren. Bikuporna ska vara försedda med en lämplig 
anordning för spridning av växtskyddsmedlet samt separata in- och utgångar för bina. 
 

 
 
174 SRf 235/2015 26 § 
175 JSMf 327/2015 23 § 
176 SRf 235/2016 26 § 
177 JSMf 327/2015 23 § 
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18.3. Om bekämpningsmetoden är användning av odlingstunnlar finns det en plastbetäckt 
odlingstunnel eller ett plastbetäckt säsongväxthus av lätt konstruktion på skiftet 178 

 
Vid användning av odlingstunnlar ska det på skiftet finnas en plastbetäckt odlingstunnel av lätt konstruktion 
eller ett plastbetäckt säsongväxthus av lätt konstruktion. Det ska finnas så många odlingstunnlar eller 
säsongväxthus att de täcker det område där åtgärden genomförs. 
 

18.4. Om metoden är användning av insektsnät har nät avsedda för insektsbekämpning använts på 
området 179 

 
Om växtskyddsmetoden är användning av insektsnät, ska sådana nät avsedda för insektsbekämpning 
användas som täcker hela det område där åtgärden genomförs. Olika typer av odlingsväv godkänns inte.  
 

18.5. Om metoden är bekämpning av ogräs ska växtligheten minst två gånger under växtperioden 
brännas eller harvas med en anordning som uppfyller villkoren 180 

 
Om den valda växtskyddsmetoden är ogräsbekämpning, ska växtligheten harvas med exaktharv som är 
försedd med ett optiskt system som är elektroniskt eller baserat på satellitbaserad positionsbestämning som 
känner igen växten eller plantraden, eller alternativt brännas med en traktordriven brännare. Harvning eller 
bränning ska utföras minst 2 gånger under växtperioden. Vid användning av traktordriven brännare eller 
optisk harv ska utrustningen för ogräsbekämpning finnas på gårdsbruksenheten eller också kan växtskyddet 
utföras på entreprenad. 
 
Exaktharvens styrsystem för plantraden ska finnas antingen på själva harven (till exempel kamera, annat 
optiskt öga, fotocell, elektronisk igenkänning etc. som exakt styr harven mot växten/plantraden) eller 
kombinerat med traktorn (till exempel ett på satellituppföljning baserat system med vilken växterna först sås 
eller planteras i raka rader och därefter harvas med exaktharv också med satellitstyrning). Däremot godkänns 
en harv som styrs mekaniskt eller elektroniskt för hand av en människa inte som ett system som får 
ersättning. 

18.4.8 Växttäcke vintertid 

Inom åtgärden som gäller växttäcke vintertid ska jordbrukaren årligen hålla minst 20, 40, 60 eller 80 % av 
gårdsbruksenhetens sammanlagda areal av ersättningsberättigande basskiften täckt med växtlighet utanför 
vegetationsperioden. Kravet på 20 % växttäcke får också uppfyllas med reducerad höststubbearbetning.181 
 
Vid åkerövervakningen kontrolleras bara kraven för basnivån i fråga om växttäcke vintertid. De andra 
villkoren kontrolleras vid övervakningen av växttäcke som utförs som en separat kontroll utanför 
växtperioden. För övervakningen av växttäcke finns en separat anvisning som utkommer i november 2020.  
 

 

 
 
178 JSMf 327/2015 23 § 
179 JSMf 327/2015 23 § 
180 JSMf 327/2015 23 § 
181 SRf 235/2015 23 § 
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Åtgärdens basnivå 
 
I åtgärdens basnivå ingår att iaktta kraven i tabell 24.182 I tabellen anges också i vilket sammanhang de olika 
kraven kontrolleras. 
 
Tabell 24. Basnivån för åtgärden växttäcke vintertid. 
 

Fråga  Krav för basnivån Plats för kontrollen 

25.3. (lägg 
till vid 
behov) 

Stubb på jordbruksmark har inte bränts*) Kontroll i terrängen 

7.3. Växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt, och om skörden inte 

har bärgats är det möjligt att producera en marknads- och bärgningsduglig 

skörd också följande år*) 

Kontroll i terrängen 

19 MILJÖAVTAL 

Övervakningen av miljöavtal som är en del av miljöersättningen (skötsel av våtmarker, åkrar för tranor, gäss 
och svanar samt vård av jordbruksnaturens mångfald och landskapet) utförs i enlighet med denna 
övervakningsanvisning.  
 
Ingåendet av miljöavtal förutsätter ingen förbindelse om miljöersättning, dvs. gården kan ha ett miljöavtal 
men ingen förbindelse om miljöersättning. 
 

Den som ansöker om ersättning ska uppfylla kraven som gäller aktiv jordbrukare och ålder.  
 
På skiften som ingår i miljöavtal kontrolleras i regel att stödvillkoren följts, och det finns inget behov att 
granska gränserna för ett basskifte. Emellertid, i en situation där det i skiftet ingår sådan areal för vilken det 
inte längre finns någon grund för att betala stöd enligt den ansökta växtkoden, måste man också korrigera 
basskiftets gränser.  

 Övervakningen av arealen i avtal 

 
När det gäller områden som ingår i ett avtal kontrolleras områdets avgränsning och områden som inte ingår 
i avtalet, såsom byggnader och vägar, tas bort. Om avtalsområdet är permanent gräsmark kan grundstöd 
och kompensationsersättning betalas för det. Arealen ska uppfylla kravet för permanent gräsmark. Areal 
där det växer för många träd eller buskar måste avskiljas från den permanenta gräsmarken till ett separat 
basskifte genom skiftesdelning. 
 
Vattenområden och fåror vars avrinningsområde är större än 10 km2, syns i Stödtillämpningen på nivån 
Vattenområden. Vattenområdenas gränser har där bestämts på basis av strandlinjen enligt 

 
 
182 SRf 235/2015 23 § 
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medelvattenståndet. Avtalsområdenas gränser som gränsar till ett vattendrag bestäms också enligt 
medelvattengränsen. För alla vattenområden (särskilt på grunda havsstränder) är uppgiften nödvändigtvis 
inte särskilt exakt, utan den information som datasystemen ger är i dessa fall närmast riktgivande. 
 
Områdets lämplighet som avtalsobjekt har utretts i det skede då avtalet ingicks. Om det ändå vid 
övervakningen konstateras att ett skifte eller en betydande del av det inte kan ingå i avtalet, bör 
inspektören rådgöra med avtalshandläggaren och den myndighet som gett ett eventuellt utlåtande innan 
övervakningen slutförs. 
 
Om ett tydligt avgränsat område på basis av terrängkontrollen bedöms ha varit oskött i mer än 3 år räknat 
från ingången av avtalsperioden, tas det bort från avtalsarealen. I sådana fall är det skäl att misstänka att 
jordbrukaren inte heller i fortsättningen kommer att sköta området. Om inspektören bedömer att området 
har varit oskött under en kortare tid, utsträcks påföljderna till de tidigare avtalsåren, men området tas inte 
bort från avtalsarealen. Områden som tydligt inte duger att ingå i avtalsområdet måste ändå också i det här 
fallet tas bort (till exempel om det ingår ekonomiskog i avtalsområdet). När områden tas bort från 
avtalsarealen måste en eventuell retroaktiv påföljd sparas på kartan via arealen. Brister i stödvillkoren 
sparas inte på den areal som tas bort. 
 
Om den digitaliserade arealen efter övervakningen avviker från den areal som fastställts i avtalet, måste 
beslutet om avtalet ändras så att avtalsarealen motsvarar den digitaliserade arealen. Ändringen kan göras 
efter det att stödmottagaren har godkänt den digitaliserade arealen. Om skiftets areal minskar på basis av 
digitaliseringen, behöver avtalet dock inte ändras, om skillnaden mellan den digitaliserade arealen och 
avtalsarealen är obetydlig.  
 
OBS! Avtalsarealen får inte ändras till övervakningsåret, utan först till året därpå. 
 
Påföljderna för miljöavtal till följd av arealfel beräknas på det sätt som sägs i kapitel 23. 

 Övervakning av stödvillkoren i avtal 

19.2.1 Jordbruksnaturens mångfald och landskapet 

 
Avtal som gäller jordbruksnaturens mångfald och landskapet kan vara183 :  

- värdefulla vårdbiotoper 

- vårdbiotoper 

- skogsbeten 

- naturbeten 

- kantzoner 

- skogsholmar på åkerområde 

- främjande av hotade arters levnadsförhållanden 

- fornminnesobjekt i jordbruksmiljö 

 
 
183 JSMf 327/2015, 25-29 § 
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- vård av landsbygdens kulturarv 

 
Åtgärdens basnivå 
 
I åtgärdens basnivå184 ingår iakttagandet av villkoren i tabell 25 nedan. I tabellen anges också i vilket 
sammanhang de olika villkoren kontrolleras. 
 
Tabell 25: Basnivå för avtal om jordbruksnaturens mångfald och landskapet 
 

Fråga Krav för basnivån 

 

Plats för kontrollen 

23.1/24.1. På gårdens jordbruksmark som hör till ett av statsrådet godkänt 
naturskyddsprogram har det inte vidtagits åtgärder som äventyrar 
syftet med skyddet av området. *)  

Kontroll i terrängen 

23.2. Fridlysningsbestämmelserna för ett skyddsområde enligt 13, 17, 24, 
29 eller 30 § i naturvårdslagen 1096/1996  eller för ett område enligt 
25 § har följts *) 

Kontroll i terrängen 

23.3. Andra förekomstplatser som är viktiga i synnerhet för fågelarter som 

ska skyddas har inte avsevärt försvagats *) 
Kontroll i terrängen 

23.4 Fågelarter som ligger till grund för valet till nätverket Natura 2000 

eller fåglarnas livsmiljöer har inte avsevärt försvagats *) 
Kontroll i terrängen 

23.5./24.5. Om det på skiftet har vidtagits åtgärder som avsevärt kan försämra 

de naturvärden som ligger till grund för skyddet av ett område som 

ingår i nätverket Natura 2000, har en anmälan gjorts till NTM-

centralen *) 

Kontroll i terrängen 

24.2. Fridlysningsbestämmelserna för ett skyddsområde enligt 13, 17 eller 
24 § i naturvårdslagen 1096/1996 eller för ett område enligt 25 § 
som ingår i nätverket Natura 2000 har följts *) 

Kontroll i terrängen 

24.3. Naturtyper som ligger till grund för valet av Natura 2000 -området 
(bilaga I till habitatdirektivet) har inte avsevärt försvagats *) 

Kontroll i terrängen 

24.4. Arter som ligger till grund för valet av Natura 2000 -området (bilaga 
II till habitatdirektivet) har inte avsevärt försvagats *) 

Kontroll i terrängen 

25.1. Flyghavre har bekämpats på skiftet så som förutsätts i 
flyghavrelagen*) 

Kontroll i terrängen 

25.2. Jätteloka, tromsöloka och bredloka har bekämpats på 
jordbruksmark*) 

Kontroll i terrängen 

26. Om skiftet har betats har betesgången inte orsakat erosion och 
markytan har behållit sitt växttäcke *) 

Kontroll i terrängen 

27. Vid slåtter på permanenta betesmarker och permanenta 
gräsmarker har skyddet för vilda fåglar och däggdjur beaktats *) 

Kontroll i terrängen 

 
 
184 SRf 235/2015 37 § 



Anvisning för åkerövervakning 2021 
743/03.00.00.01/2021 

 
 

 
 
 

118 (201) 

39. Skyddade naturminnesmärken enligt 23 § i naturvårdslagen och 
skyddade träd och trädgrupper enligt 29 § i naturvårdslagen har 
bevarats *) 

Kontroll i terrängen 

 
Stödvillkor 
Läs villkoren för gårdens miljöavtal före gårdsbesöket. De skötselåtgärder som krävs finns inskrivna för vart 
och ett avtalsår i den skötselplan som bifogats avtalet. Dessutom är tidtabellen för genomförandet av 
åtgärderna inskriven i planen. 
 
Åtgärder för skötsel av vårdbiotoper och naturbeten kan vara betesgång, slåtter, röjning av träd och buskar, 
avlägsnande av främmande växtarter, lövtäkt och andra motsvarande åtgärder. Slåtter- och röjningsresterna 
ska alltid föras bort från skiftet om det inte finns grundade krav på något annat i den godkända planen. Också 
iståndsättande och stängsling av traditionella konstruktioner som hör samman med boskapsskötsel kan vara 
en åtgärd. Betesgång på vårdbiotopen är noggrant reglerad genom avtalet. Förbjudna åtgärder är 
bearbetning, gödsling, dikning, beskogning eller behandling med växtskyddsmedel (bortsett från 
punktbekämpning av jätteloka). Dessa åtgärder kan leda till att ersättningen går förlorad och avtalet hävs, 
om det inte finns NTM-centralens tillstånd för åtgärderna. 
 
Terrängövervakningen utförs i samband med annan åkerövervakning.  
 
Tabell 26. Stödvillkoren för avtal om jordbruksnaturens mångfald och landskapet 

 
Fråga  Stödvillkor Plats för kontrollen 

22.1 Åtgärderna har genomförts enligt avtalet/planen och på rätta basskiften  Kontroll i terrängen 

72. Skiftesspecifika anteckningar har förts över skötselåtgärderna (skiftets 
namn, signum, areal, årliga åtgärder, tid för genomförandet och 
varaktighet)  

Dokumentkontroll 
vintertid 

 
När det gäller iakttagandet av avtalet/planen kontrolleras följande: 

• Åtgärderna har påbörjats på varje skifte det 1:a året om inte något annat har godkänts i avtalet 

• Eventuell betesgång har genomförts utan att växtligheten har ändrats väsentligt 

• Avtalsområdet har varken bearbetats, beskogats, gödslats eller behandlats med växtskyddsmedel 

• En kantzon mellan åker och skog är inte mer än 20 meter och en skogsholme på åker inte större än 1 

ha (av ett särskilt skäl får området mellan åkern och vattendraget eller åkern och vägen vara i 

genomsnitt högst 40 meter brett) 

• Andra villkor som eventuellt förutsätts i avtalet har följts. 

 
Om åtgärderna för avtalsområdet ännu inte går att kontrollera i samband med övervakningsbesöket, måste 
ett nytt besök avläggas. En sådan situation kan uppstå till exempel för betesgång och slåtter, om 
övervakningen utförs på sommaren. Om jordbrukaren ansöker enbart om ersättning för miljöavtal, bör 
övervakningsbesöket avläggas rätt sent på hösten så att ett förnyat besök kan undvikas. 

19.2.2  Skötsel av våtmarker 

Kan ingås för mark som blivit under våtmark, ett område som översvämmas eller fåror som restaurerats till 
naturliknande tillstånd och som är föremål för skötselåtgärder samt för kantområden som är tillräckliga med 
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tanke på skötseln, samt för anläggande och skötsel av små våtmarker, bottendammar och 
översvämningsåkrar.185 Efter att avtalet har ingåtts är våtmarksområdet inte längre mark som används för 
jordbruksändamål. 
Avtalet består av ansökan och NTM-centralens beslut och i dem antecknas de åtgärder för vilka 
miljöersättning betalas. 
 
Åtgärdens basnivå 
 
I åtgärdens basnivå186 ingår iakttagandet av villkoren i tabell 27 nedan. I tabellen anges också i vilket 
sammanhang de olika villkoren kontrolleras. 
 
Tabell 27: Basnivån för avtal om våtmarker 

Fråga  Krav för basnivån 
 

Plats för 

kontrollen 

23.1/24.1. På gårdens jordbruksmark som hör till ett av statsrådet godkänt 
naturskyddsprogram har det inte vidtagits åtgärder som äventyrar syftet med 
skyddet av området. *)  

Kontroll i 

terrängen 

23.2. Fridlysningsbestämmelserna för ett skyddsområde enligt 13, 17, 24, 29 eller 30 § 
i naturvårdslagen1096/1996  eller för ett område enligt 25 § har följts *) 

Kontroll i 

terrängen 

23.3. Andra förekomstplatser som är viktiga i synnerhet för fågelarter som ska skyddas 
har inte avsevärt försvagats *) 

Kontroll i 

terrängen 

23.4 Fågelarter som ligger till grund för valet till nätverket Natura 2000 eller fåglarnas 
livsmiljöer har inte avsevärt försvagats *) 

Kontroll i 
terrängen 

23.5./24.5
. 

Om det på skiftet har vidtagits åtgärder som avsevärt kan försämra de 
naturvärden som ligger till grund för skyddet av ett område som ingår i nätverket 
Natura 2000, har en anmälan gjorts till NTM-centralen *) 

Dokumentkontr
oll 

24.2. Fridlysningsbestämmelserna för ett skyddsområde enligt 13, 17 eller 24 § i 
naturvårdslagen 1096/1996 eller för ett område enligt 25 § som ingår i nätverket 
Natura 2000 har följts *) 

Kontroll i 
terrängen 

24.3. Naturtyper som ligger till grund för valet av Natura 2000 -området (bilaga I till 
habitatdirektivet) har inte avsevärt försvagats *) 

Kontroll i 
terrängen 

24.4. Arter som ligger till grund för valet av Natura 2000 -området (bilaga II till 
habitatdirektivet) har inte avsevärt försvagats *) 

Kontroll i 
terrängen 

  
Stödvillkor  
 
Kostnader som ersätts är till exempel planering, avlägsnande av ytjord och växtlighet, slutdeponering av det 
avlägsnade jordmaterialet, byggande av dammar, bottentrösklar, vallar och andra nödvändiga 
konstruktioner, utformning av våtmarkens botten, sluttningar och kantområden, sådd av våtmarkens 
kantområden och översvämningsplatåer samt plantering av växtlighet. 
 
Av stödvillkoren för avtalet kontrolleras villkoren i tabell 28. I tabellen anges också i vilket sammanhang 
villkoren kontrolleras. 

 
 
185 JSMf 327/2015 24 § 
186 SRf 235/2015 36 § 
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Tabell 28. Stödvillkoren för avtal om våtmark 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för kontrollen 

22. Åtgärderna har genomförts enligt avtalet/planen och på rätta basskiften  Kontroll i terrängen 

72. Skiftesspecifika anteckningar har förts över skötselåtgärderna (skiftets 
namn, signum, areal, årliga åtgärder, tid för genomförandet och 
varaktighet)  

Dokumentkontroll 
vintertid 

 
Åtgärderna har genomförts enligt avtalet/planen och på rätta basskiften  
 

• Åtgärderna har inletts på varje skifte det 1:a året, om inget annat har godkänts i avtalet  

• Basskiftenas arealer är rätta (mäts vid behov) 

• Övriga villkor som eventuellt förutsätts i avtalet har följts. 

 
Skiftesspecifika anteckningar har förts över skötselåtgärderna 
 
Åtminstone följande uppgifter ska framgå av anteckningarna: 

- skiftets namn och signum 
- areal 
- årliga åtgärder 
- tid för genomförandet, varaktighet 

 
Skiftesanteckningarna kontrolleras vid dokumentkontrollen vintertid. 

19.2.3 Åkrar för tranor, gäss och svanar 

Avtal ingås för åkerskiften som ligger på mat-, rast- och flyttområden för fåglar. Avtalet ska innehålla odling 
av ett växtbestånd som är lämpligt för de fågelarter som man vill främja och som producerar fröskörd samt 
utfodring av fåglar för att göra området attraktivare.  
 
Avtalsområdet ska vara minst 5 hektar och under hela avtalsperioden, dvs. 5 år, innehas av den som har 
ingått miljöavtalet. Avtalsområdet ska förbli detsamma under hela avtalsperioden. 
 
Växtbeståndet ska anläggas senast 30.6 med en fröblandning av ett- eller fleråriga vallväxter. Ett ettårigt 
växtbestånd ska anläggas årligen med en tillräcklig utsädesmängd, och växtbeståndet ska gödslas och skötas 
så att det har förutsättningar att producera skörd. 
 
På avtalsområdets mittersta delar eller på någon annan plats på avtalsområdet som underlättar fåglarnas 
landning ska det anläggas ett vallområde eller vallremsor med ett kornbestånd i kanten och ytterst ett 
havrebestånd. 
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Åtgärdens basnivå 
 
I åtgärdens basnivå187 ingår iakttagandet av villkoren i tabell 29 nedan. I tabellen anges också i vilket 
sammanhang de olika villkoren kontrolleras. 
 
Tabell 29: Basnivån för avtal om åkrar för tranor, gäss och svanar 

Fråga  Krav för basnivån 
 

Plats för 

kontrollen 

7.1. Växtligheten har anlagts på ett ändamålsenligt sätt och med 

växtarter och sorter som lämpar sig för området.*) 
Kontroll i 
terrängen 

8.1. Längs utfallsdiken och vattendrag finns en 1 meter bred obearbetad 
ren där varken gödselmedel eller växtskyddsmedel har spridits *) 

Kontroll i 
terrängen 

7.2. 
Sådden eller planteringen har utförts senast 30.6 *) 

Kontroll i 
terrängen 

7.3. Växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt, och om skörden 
inte har bärgats är det möjligt att producera en marknads- och 
bärgningsduglig skörd också följande år*) 

Kontroll i 
terrängen 

52. Bestämmelserna om användning av fosfor som utfärdats med stöd av 
lagen om gödselfabrikat (593/2006) har följts vid gödslingen 

Dokumentkontroll 
vintertid 

34. 
Den person som sprider växtskyddsmedel har examen eller utbildning 

Dokumentkontroll 
på gården 

35. 
En begagnad spruta är testad eller en ny spruta uppfyller villkoren 

Dokumentkontroll 
på gården 

166. De allmänna principerna för integrerad bekämpning har följts vid 
användningen av växtskyddsmedel 

Dokumentkontroll 
vintertid 

25.1 Flyghavre har bekämpats på jordbruksmark så som förutsätts i 
flyghavrelagen*) 

Kontroll i 
terrängen  

25.2 Jätteloka, tromsöloka och bredloka har bekämpats på 
jordbruksmark*) 

Kontroll i 
terrängen  

23.1/24.1. På gårdens jordbruksmark som hör till ett av statsrådet godkänt 
naturskyddsprogram har det inte vidtagits åtgärder som äventyrar 
syftet med skyddet av området. *)  

Kontroll i 
terrängen 

23.3. Andra förekomstplatser som är viktiga i synnerhet för fågelarter som 
ska skyddas har inte avsevärt försvagats *) 

Kontroll i 
terrängen 

23.4 Fågelarter som ligger till grund för valet till nätverket Natura 2000 
eller fåglarnas livsmiljöer har inte avsevärt försvagats *) 

Kontroll i 
terrängen 

48.10. Mängden totalkväve som årligen sprids i stallgödsel från 
produktionsdjur och organiska gödselfabrikat innehållande 
stallgödsel är högst 170 kg/ha *) 

Dokumentkontroll 
vintertid 

48.11. 
Den årliga maximala mängden lösligt kväve (kg/ha) överskrids inte* 

Dokumentkontroll 
vintertid 

 
 
187 SRf 235/2015 40 § 



Anvisning för åkerövervakning 2021 
743/03.00.00.01/2021 

 
 

 
 
 

122 (201) 

48.12. Om den maximala mängden lösligt kväve överstiger 150 kg/ha om 

året har mängden lösligt kväve delats upp på minst två omgångar och 

tiden mellan spridningarna är minst två veckor *) 

Dokumentkontroll 
vintertid 

48.13. Mängden lösligt kväve som från början av september sprids med 

stallgödsel från produktionsdjur och organiska gödselfabrikat är 

högst 35 kg/ha *) 

Dokumentkontroll 
vintertid 

48.14. Det har förts bok över användningen av gödselmedel i enlighet med 
13 § i förordning 1250/2014 *) 

Dokumentkontroll 
vintertid 

48.19. 
Gården har en gällande stallgödselanalys *) 

Dokumentkontroll 
vintertid 

 
Stödvillkor 
Av stödvillkoren för avtalet kontrolleras villkoren i tabell 30. I tabellen anges också i vilket sammanhang 
villkoren kontrolleras. 
 
Tabell 30. Stödvillkoren för avtal om åkrar för tranor, gäss och svanar 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för kontrollen 

10.21 Växtligheten har anlagts enligt villkoren  Kontroll i terrängen 

10.19 Växtligheten har bärgats eller slagits enligt villkoren  Kontroll i terrängen 

10.20 De vilda fåglarnas häckning och däggdjurens ungar har beaktats vid 
tidpunkten för och genomförandet av slåttern 

Kontroll i terrängen 

8.3 Längs vattendrag finns en 3 meter bred skyddsremsa som är täckt av 
vall-, gräs- eller ängsväxtlighet där förbudet mot användning av 
gödselmedel och växtskyddsmedel har följts 

Kontroll i terrängen 

22 Åtgärderna har genomförts enligt avtalet/planen och på rätta 
basskiften  

Kontroll i terrängen 

72 
Skiftesspecifika anteckningar har förts över skötselåtgärderna 

Dokumentkontroll 
vintertid 

48.10 Mängden totalkväve som årligen sprids i stallgödsel från 
produktionsdjur och organiska gödselfabrikat innehållande 
stallgödsel är högst 170 kg/ha *) 

Dokumentkontroll 
vintertid 

48.11 
Den årliga maximala mängden lösligt kväve (kg/ha) överskrids inte*) 

Dokumentkontroll 
vintertid 

48.12 Om den maximala mängden lösligt kväve överstiger 150 kg/ha om 

året har mängden lösligt kväve delats upp på minst två omgångar och 

tiden mellan spridningarna är minst två veckor *) 

Dokumentkontroll 
vintertid 

48.13 Mängden lösligt kväve som från början av september sprids med 

stallgödsel från produktionsdjur och organiska gödselfabrikat är 

högst 35 kg/ha *) 

Dokumentkontroll 
vintertid 

 
Växtligheten har anlagts enligt villkoren 
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Kontrollera att växtligheten har anlagts med en tillräcklig mängd utsäde och gödslats och skötts så att den 
har förutsättningar att producera skörd. Vallväxtlighet kan anläggas redan året innan i skyddssäd eller också 
kan den vara en tidigare anlagd flerårig vall som utvecklats till en vall med många arter. 
 
Växtligheten ska anläggas senast 30.6. Om anläggandet av växtligheten fördröjs på grund av besvärliga 
väderleksförhållanden orsakar det ingen brist i iakttagandet av stödvillkoret. Skriv en motivering för den 
fördröjda sådden på checklistan. 
 
På skiftet ska det växa åtminstone vall och korn. Om skiftet inte gränsar till en annan gårds skifte blir det 
ingen påföljd av om havren saknas. Om skiftet gränsar till en annan gårds skifte och den yttersta grödan inte 
är havre, orsakas skiftet en 20 % påföljd för stödet för avtalet. Om det inte växer vare sig vall eller korn på 
skiftet orsakas skiftet en 100 % påföljd för stödet för avtalet. Om där växer någon av de ovan nämnda 
grödorna är påföljden 50 % av stödet för åtgärden på skiftet. Påföljdsprocenten och motiveringarna 
registreras under övervakningsfrågan 10.21 Växtligheten på en åker för tranor, gäss eller svanar har anlagts 
enligt villkoren. 
 

Växtligheten har bärgats eller slagits enligt villkoren 
 
Vallväxtligheten ska slås varje år senast 30.8. Kornet ska tröskas innan de omgivande åkerskiftena tröskas. 
Dessutom ska en del av säden ledas ner på marken i samband med tröskningen. Skiftets kant där det växer 
havre tröskas under normal tröskningstid. 
 
Om skiftet inte har slagits senast 30.8 orsakas skiftet en 50 % påföljd för stödet för avtalet. En liknande påföljd 
orsakas också av om skiftet inte har tröskats enligt villkoren.  
 
Om ett intilliggande skifte har tröskats innan kornet på avtalsskiftet tröskades, orsakas skiftet en 10 % påföljd 
för stödet för avtalet. 
 
Om skiftet inte har slagits eller spannmålsskörden bärgats före övervakningsbesöket (övervakning före 30.8), 
måste ett nytt besök företas för att kontrollera att villkoret uppfyllts. 
 

Längs vattendrag finns en 3 meter bred skyddsremsa som är täckt av vall-, gräs- eller ängsväxtlighet 
där förbudet mot användning av gödselmedel och växtskyddsmedel har följts 

 
Kontrollen av villkoren som hör samman med skyddsremsan utförs på samma sätt som i fråga om 
miljöersättning och i villkoret tas ställning till samma övervakningsfråga 8.3. Se avsnitt 18.3.  
 
Det antal meter som saknas och som krävs antecknas under övervakningsfrågan. Tillämpningen räknar ut 
påföljden för avtalet på basis av de registrerade uppgifterna. 

Åtgärderna har genomförts enligt avtalet/planen och på rätta basskiften  
 
Kontrollera att de exaktare åtgärderna som antecknats i avtalet och planen har följts på avtalsarealen. 
Utfodringen av fåglarna ska genomföras enligt planen så att den lockar fåglarna bort från de närliggande 
odlingarna. 
 
I det här villkoret registreras en brist om planen innehåller till exempel ett krav på ytterligare utfodring som 
inte har genomförts på skiftet. Avsaknad av ytterligare utfodring orsakar skiftet en 10-30 % påföljd för stödet 
för avtalet. 
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Skiftesspecifika anteckningar har förts över skötselåtgärderna 
 
Minst följande uppgifter ska framgå av anteckningarna: 

- skiftets namn och signum 
- areal 
- årliga åtgärder 
- tid för genomförande, varaktighet 

 
Skiftesanteckningarna kontrolleras vid dokumentkontrollen vintertid. 

20 ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 

En förbindelse om ersättning för ekologisk produktion är indelad i två gårdstyper: En förbindelse om 
ekologisk produktion för en växtodlingsgård och en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion för en 
husdjursgård. När jordbrukaren ingår ekoförbindelse åtar han eller hon sig att i fem år uppfylla villkoren för 
ersättning för ekologisk produktion. En gård kan ha ekoförbindelse fastän den inte har ingått förbindelse om 
miljöersättning.  
 
Ekoförbindelsen är en förbindelse som gäller antingen hela gården eller i undantagsfall en del av gården och 
för vilken det betalas ersättning för ekologisk produktion. På samma sätt som för miljöersättning ingår också 
minimikrav och basnivå i förbindelsen och iakttagandet av dem är ett villkor för betalningen av ersättning. 
Den som ingår förbindelse ska också följa tvärvillkoren.  
 
Minimikrav  
 
Minimikraven är en del av basnivån188 för ersättningen för ekologisk produktion. Av minimikraven övervakas 
villkoren i tabell 31.  I tabellen anges också i vilket sammanhang de olika kraven kontrolleras.  
 
Tabell 31. Minimikraven för ersättning för ekologisk produktion. 
 

Fråga  Minimikrav  Plats för kontrollen 

52. Vid gödslingen har de bestämmelser om användning av fosfor 
som meddelats med stöd av lagen om gödselfabrikat 
(539/2006) iakttagits  

Dokumentkontroll 
vintertid 

34. 
Den person som sprider växtskyddsmedel har examen 

Dokumentkontroll på 
gården 

35. En begagnad växtskyddsspruta är testad eller en ny spruta är 
förenlig med villkoren 

Dokumentkontroll på 
gården 

53. De allmänna principerna för integrerad bekämpning har följts 
vid användningen av växtskyddsmedel 

Dokumentkontroll 
vintertid 

 
 
 
 

 
 
188 SRf 235/2015 14 § 
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Ersättningens basnivå 
 
I ersättningens basnivå ingår iakttagande av kraven i tabell 32.189  I tabellen anges också i vilket sammanhang 
de olika kraven kontrolleras.  
 
Tabell 32. Krav för basnivån för ersättning för ekologisk produktion. 
 

Fråga  Krav för basnivån Plats för kontrollen 

54. 
Endast växtskyddsmedel som är godkända i Finland har använts på gården *) 

Dokumentkontroll 
vintertid 

55. Vid användningen av växtskyddsmedel har man följt de bindande 
förpackningspåskrifterna för växtskyddsmedlet *) 

Dokumentkontroll 
vintertid 

7.1. Växtligheten har anlagts på ett ändamålsenligt sätt och med växtarter och 
sorter som lämpar sig för området *) 

Kontroll i terrängen 

7.2. 
Sådden eller planteringen har utförts senast 30.6 *) Kontroll i terrängen 

6. Planttäthetskravet har följts *) Kontroll i terrängen 

7.3. Växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt, och om skörden inte har 
bärgats är det möjligt att producera en marknads- och bärgningsduglig skörd 
också följande år*) 

Kontroll i terrängen 

48.1. Gödselmedlen har spridits på åkern så att ingen avrinning till vattendrag har 

förekommit och ingen risk för alvförtätning finns *) 

Kontroll i terrängen 

48.9. 

Stallgödsel och organiska gödselfabrikat har inte spridits på åkern 1.11–31.3 *) 

Kontroll i 

terrängen/dokume

ntkontroll vintertid 

48.2. 

Förbudet mot att sprida gödselmedel på snötäckt, frusen eller vattenmättad 

mark har följts *) 

Kontroll i 

terrängen/ 

dokumentkontroll 

vintertid 

8.2. Längs vattendrag har det lämnats en 5 meter bred skyddsremsa där inga 

gödselmedel har spridits och på den följande 5 meters sträckan är det förbjudet 

att sprida stallgödsel och organiska gödselfabrikat på markytan, om åkern inte 

bearbetas inom ett dygn från spridningen. *) 

Kontroll i terrängen 

48.3. 
Flytgödsel, urin och flytande organiska gödselfabrikat har spridits endast 

genom placering, om lutningen för åkern eller en del av den är över 15 procent. 

*) 

Kontroll i 

terrängen/dokume

ntövervakning 

vintertid 

48.4. Andra stallgödselslag och organiska gödselfabrikat som spridits på lutande 

delar av åkern har bearbetats in i jorden inom tolv timmar från spridningen *) 

Kontroll i terrängen 

48.10. Mängden totalkväve som årligen sprids med stallgödsel från produktionsdjur 

och organiska gödselfabrikat innehållande stallgödsel är högst 170 kg/ha *) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

 
 
189 SRf 235/2015 16 § 
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48.11. 
Den årliga maximala mängden lösligt kväve (kg/ha) överskrids inte *) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

48.12. Om den maximala mängden lösligt kväve överstiger 150 kg/ha om året har 

mängden lösligt kväve delats upp på minst två omgångar och tiden mellan 

spridningarna är minst två veckor *) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

48.13. Mängden lösligt kväve som från början av september sprids med stallgödsel 

från produktionsdjur och organiska gödselfabrikat är högst 35 kg/ha *) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

37. 
Gården har en gällande stallgödselanalys *) 

Dokumentkontroll 

vintertid 

48.14. Det har förts journal över användningen av gödselmedel enligt 13 § i förordning 

1250/2014 *) 

Dokumentkontroll 

vintertid  

 
Inom miljöersättningen och ersättningen för ekologisk produktion tillämpas samma påföljdsbestämmelser 
på överträdelser som konstaterats i basnivån. Information om påföljderna med anledning av basnivåerna 
ingår i punkt 25.1. 
 
Närmare information om kraven för de tvärvillkor som ingår i basnivån och om övervakningen av dem ingår 
i punkt 21. Övervakningen utsträcks till att gälla också tvärvillkor om gården inte är föremål för övervakning 
av tvärvillkor och det konstateras brister i kraven för de tvärvillkor som hör till ersättningens basnivå. På 
gården övervakas bara det tvärvillkorskrav där försummelse konstateras. 
 
Stödvillkor  
 
Livsmedelsverkets landsbygdslinje ansvarar för ersättningen för ekologisk produktion och 
husdjursdjursproduktion, dess stödvillkor och betalning. Linjen för livsmedelskedjan ansvarar för villkoren för 
ekologisk produktionsmetod och husdjursproduktion, anvisningarna och kontrollsystemet för ekologisk 
produktion. För att en ny ekogård ska få en ekoförbindelse måste den ansöka om att upptas i 
kontrollsystemet för ekologisk produktion och det första produktionskontrollbesöket enligt kontrollsystemet 
ska ha utförts senast 15.6 det första förbindelseåret.   
 
De stödvillkor för ersättning för ekologisk produktion som landsbygdslinjen ansvarar för anges i tabell 33. En 
brist som konstaterats i stödvillkoren leder till att ersättningen minskas. 
 
Tabell 33. Stödvillkor för ersättning för ekologisk produktion. 
 

Fråga  Stödvillkor  Plats för kontrollen 

70. 
Förbindelsevillkoren för ekologisk växtproduktion har följts på gården 

Dokumentkontroll 
vintertid 

71. 
Förbindelsevillkoren för ekologisk husdjursproduktion har följts på gården 

Dokumentkontroll 
vintertid 

 
Gården har minst 0,3 djurenheter per ersättningsberättigande 
förbindelsehektar 

Kontroll i 
terrängen/korsgran
skning 

 
Alla gårdar med ekologisk produktion blir föremål för en korsgranskning som gäller uppfyllandet av kravet på 
avsalugrödor år 2021. I samband med åkerövervakningen behöver man inte kontrollera att villkoret uppfylls. 
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När jordbrukaren ingår förbindelse åtar han eller hon sig att uppfylla de villkor190 som föreskrivs i 
ekoförordningen191. Inspektionsprotokollet från övervakningen av ekologisk produktion granskas vid 
dokumentkontrollen vintertid och därmed ges också de eventuella påföljderna först då. 
 
Ekologisk husdjursproduktion 
 

Gården har minst 0,3 djurenheter per ersättningsberättigande förbindelsehektar192 
 
Gårdar som ingått förbindelse om ekologisk husdjursproduktion ska ha minst 0,3 djurenheter ekologiskt 
uppfödda djur per förbindelsehektar. Som förbindelsehektar betraktas skiften som ingår i gårdens 
ekoförbindelse 15.6. Djurantalet kontrolleras på samma sätt som i fråga om förhöjningen av 
kompensationsersättningen, vilket beskrivs närmare i punkt 16.1.1.  

21 TVÄRVILLKOR 

 Krav som ska övervakas 

Vid kontrollerna övervakas med övervakningskravens hjälp att tvärvillkoren har iakttagits på gården. Om 
möjligt kontrolleras alla krav som ska kontrolleras på plats under samma gårdsbesök. 
 
För kravens del har i mån av möjlighet getts en bedömningsskala för bedömning av försummelsen eller 
exempel på försummelser och hur de bedöms. Information om den allmänna bedömningen av försummelser 
ger i kapitel 22.  
 
Kravgrupp 1. Krav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden193 
 
Med utfallsdike avses en grävd öppen fåra som samlar upp vatten från andra diken i torrläggningsområdet 
samt från det ovanförliggande avrinningsområdet och avleder det från torrläggningsområdet samt bäckar 
som förts in i åkerskiftesregistret. Med vattendrag avses sjöar, tjärnar, älvar, bäckar och andra naturliga 
vattenområden samt konstgjorda sjöar, kanaler och andra motsvarande konstgjorda vattenområden. Med 
vattendrag avses dock inte rännilar, diken och källor.194 
1.1 På åkerskiften längs utfallsdiken och vattendrag finns en 1 meter bred obearbetad ren där varken 
gödselmedel eller växtskyddsmedel har spridits. 195 

 

8.1 Längs vattendrag och utfallsdiken finns en obearbetad 1 meter 
bred ren där varken gödselmedel eller växtskyddsmedel har 
spridits*) 

Kontroll i 
terrängen  

 

 
 
190 SRf 237/2015 18 § 
191 Rådets förordning (EG) nr 384/2007 
192 Lag 1360/2014 8 § 
193 SRf 4/2015 
194 Lag 587/2011 
195 SRf 4/2015 11 § 



Anvisning för åkerövervakning 2021 
743/03.00.00.01/2021 

 
 

 
 
 

128 (201) 

Kontrollera om det finns utfallsdiken på skiftet eller om det ligger längs ett vattendrag. Godtagbara orsaker 
till att renen saknas är bland annat täckdikning, åkerns utformning, bekämpning av svåra ogräs samt grävning 
och rensning av utfallsdiken.  

 
På en dikesren ska emellertid sås vallväxtlighet så snart omständigheterna medger det, om växtligheten på 
dikesrenen har skadats eller förstörts under vintern eller av exempelvis ovan nämnda orsaker. Också på ett 
nyröjningsskifte som ligger längs ett utfallsdike eller ett vattendrag ska dikesrenen besås om skiftet inte från 
tidigare har en dikesren som är täckt av vallväxtlighet. 

 
Ingen ren behöver lämnas om 

1) det mellan åkern och vattenfåran finns i genomsnitt alltid minst 10 meter skog, buskage, 
impediment, tvinmark, tomtmark, vägområde eller annat område och vattnet inte når fram till 
åkern ens vid översvämning, eller 
2) jordbruksmarken ligger bakom en översvämningsvall och dräneringsvattnet till exempel pumpas 
bort. 
 

Om diket inte har märkts ut som ett utfallsdike på övervakningskartan, men det på basis av kart- och/eller 
terränggranskningen är ett sådant (samlar upp vatten också utanför basskiftet), måste dikets gränstyp ändras 
till utfallsdike. Gården påförs inte en påföljd under övervakningsåret fastän diket saknar en 1 meter bred ren. 
Jordbrukaren ska ges instruktioner om att anlägga/lämna en ren längs diket.  Om gränstypen för utfallsdike 
tas bort från eller läggs till på skiftet, registreras ”gäller inte skiftet” på övervakningsfråga 8.1. I 
tvärvillkorsmenyn på övervakningsfråga 1.1. registreras ”gäller inte gården”, om det för ens ett enda skifte 
inte har registrerats i ordning eller brist för krav 8.1. 

 
Allvar: 

 
Om villkoret har försummats så att bristerna i fråga om dikesrenar uppgår till högst 20 % av hela 
gårdens krav på dikesrenar, påförs i regel en påföljd om 1 %. 
 
Om villkoret har försummats så att bristerna i fråga om dikesrenar uppgår till >20-60 % av hela 
gårdens krav på dikesrenar, påförs i regel en påföljd om 3 %. 
 
Om villkoret har försummats så att bristerna i fråga om dikesrenar uppgår till > 60 % av hela gårdens 
krav på dikesrenar, påförs i regel en påföljd om 5 %. 
 
Försummelsens allvar kan bedömas vara mindre än det som sägs ovan i situationer där de 
bristfälliga dikesrenarna är bara något smalare än den 1 meters bredd som krävs. Vid bedömningen 
ska man dessutom beakta försummelsens omfattning och varaktighet. 
Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara obetydlig. Tidig varning kan inte 
användas om renar saknas helt och hållet. 

 
Exempel 8:  

A) Gårdens behov av åkerrenar är sammanlagt ca 450 meter och brister upptäcktes på en 
sträcka av 80 meter. Åkerren behövs längs med ett utfallsdike. Försummelsen riktar sig endast 
mot gården i fråga och kan enkelt avhjälpas genom anläggning av vall. Bedömning av 
försummelsen: omfattning 1, allvar 1, varaktighet 1 → helhetsbedömning 1 % 
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B) Gårdens behov av åkerrenar är sammanlagt ca 450 meter och brister upptäcktes på en 
sträcka av 80 meter. Åkerren behövs längs med ett vattendrag. Jordbrukaren har spridit 
gödselmedel och växtskyddsmedel nästan fram till vattengränsen. Försummelsen kan orsaka 
utsläpp av näringsämnen och växtskyddsmedel till vattendraget. Bedömning av försummelsen: 
omfattning 3, allvar 1, varaktighet 1 → helhetsbedömning 3 % 
 
C) Gårdens behov av åkerrenar är sammanlagt ca 10 meter och renen saknas på hela sträckan. 
Även om bristen på ren är > 60 % av hela gårdens krav på åkerren, är den ändå till allvaret 
ringa. Omfattning 1, allvar 1, varaktighet 1  helhetsbedömning 1 %.  
 
D) Gårdens behov av åkerrenar är sammanlagt ca 450 m och på en sträcka om 5 m upptäcktes 
att renen är bara 80 cm bred. Åkerrenen behövs längs ett utfallsdike. Försummelsen riktar sig 
endast mot gården i fråga och kan enkelt avhjälpas genom anläggning av vall på det område 
där renen är för smal. Bedömning av försummelsen: Omfattning 0, allvar 0, varaktighet 0 → 
tidig varning 
 
E) Gårdens behov av åkerrenar är sammanlagt cirka 1000 m och på en sträcka om 300 m 
upptäcktes att renen är cirka 80 cm bred. Försummelsen riktar sig endast mot gården i fråga 
och kan enkelt avhjälpas genom anläggning av vall på det område där renen är för smal. Även 
om de bristfälliga renarnas andel är > 20 % av behovet av åkerrenar, kan bedömningen av 
allvaret sänkas eftersom det i medeltal saknas ungefär 20 cm av renbredden. Bedömning av 
försummelsen: Omfattning 1, allvar 1, varaktighet 1 → helhetsbedömning 1 %. 

 
1.2 Den odlade åkern och arealen med permanenta grödor har odlats enligt normal god jordbrukarsed196 
    

7.1. Växtligheten har anlagts på ändamålsenligt sätt med 
växtarter och sorter som lämpar sig för området. 

Kontroll i terrängen 

7.2. Sådden eller planteringen har utförts senast 30.6  Kontroll i terrängen 

7.3. Växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt och om 
skörden inte har bärgats är det möjligt att producera en 
marknads- och bärgningsduglig skörd också följande år  

Kontroll i terrängen 

26. Om skiftet har betats har betesgången inte orsakat erosion 
och markytan har behållit sitt växttäcke  

Kontroll i terrängen 

 
6. Kravet på planttäthet har följts Kontroll i terrängen 

 
På gården kontrolleras att den odlade åkern och ett skifte med permanenta grödor har odlats 
enligt normal god jordbrukarsed med beaktande av förhållandena på orten. Jordbrukaren ska 
ha gått till väga så att det är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd. 

 
Skiftet har bearbetats, gödslats och såtts eller planterats på ett ändamålsenligt sätt så att det 
är möjligt att åstadkomma en jämn groning och ett enhetligt växtbestånd. Vid odlingen 
används växtarter och sorter som lämpar sig för området och den utsädesmängd som sås ska 

 
 
196 SRf 4/2015 12 § 
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vara tillräcklig. Skiftet har såtts/planterats senast 30.6. Om det på skiftet odlas trädgårdsväxter 
som förtecknas i bilagan till förordning 4/2015, ska en förgröda sås senast 30.6. Ingen förgröda 
behöver sås senast 30.6 om det sås/planteras sallatsväxter, kinakål, blomkål, broccoli, 
kålrabbi, rova, spenat eller dill på skiftet.  

 
Om det växer vallväxtlighet på skiftet och det används för betesgång, kontrolleras att markytan 
i huvudsak har bevarat sitt växttäcke och att markerosionen endast har varit obetydlig. 

 
Om exceptionella väderförhållanden utgör ett hinder för sådd/plantering senast 30.6, ska 
sådden/planteringen utföras genast när förhållandena tillåter det. Som ett exceptionellt 
väderförhållande anses en situation där riklig nederbörd som fortgått under en längre period 
och liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd. Om 
sådden/planteringen inte har utförts senast 30.6 ska jordbrukaren med exempelvis officiell 
väderstatistik eller foton påvisa att de exceptionella väderförhållandena utgjorde ett hinder för 
sådd/plantering. Uppgifter om regnmängder finns till exempel på Meteorologiska institutets 
webbplats. Jordbrukaren behöver inte meddela SA-området om sådd/plantering efter 30.6. Om 
normala väderförhållanden har rått på området, och sådden/planteringen inte har utförts före 
utsatt datum, är det frågan om en försummelse för vilken stödminskningen i regel är 3 %. 

 
Det kontrolleras att växtskyddet på skiftet har ombesörjts, antingen med hjälp av växtföljd eller 
på mekanisk, biologisk eller kemisk väg. Om ingen skörd bärgas från skiftet har växtligheten vid 
behov hanterats så att det också följande år går att anlägga ett växtbestånd eller producera en 
bärgnings- och marknadsduglig skörd på skiftet. 
 
På gården kontrolleras att de minsta planttätheterna uppfylls för följande trädgårdsväxter: 
- jordgubbe, åkerbär och allåkerbär 15 000 plantor/ha 

o om plast inte används som marktäckning och revorna får rota sig bredvid 
moderplantorna, ska planttätheten den första växtperioden vara minst 11 000 
plantor/ha 

- vinbär och krusbär 1200 plantor/ha 
- hallon 2800 plantor/ha 
- havtorn, bäraronia och bärhäggmispel 800 plantor/ha 
- buskblåbär 2250 plantor/ha 
- fruktträd 400 plantor/ha. 
 
Om det på gården upptäcks att jordbrukaren inte har följt kraven på god jordbrukssed, är 
stödavdraget för en normal försummelse i regel 3 %. När försummelsen bedöms ska man beakta 
dess omfattning, allvar och varaktighet. Vid bedömningen beaktas hur väderförhållandena 
inverkar på uppfyllandet av kraven. Till exempel om rikliga och långvariga regn försämrar 
växtskyddsmedlens effekt kan detta beaktas som en förmildrande omständighet när 
försummelsen bedöms. Dessutom bedöms huruvida jordbrukaren har vidtagit tillräckliga 
åtgärder (till exempel en tillräckligt effektiv växtskyddsmetod, tillräcklig utsädesmängd etc.). 
Om jordbrukaren bevisligen har skött den odlade åkern och arealen med permanenta grödor 
enligt förordningen och jordbrukarens åtgärder kan anses vara tillräckliga, men till exempel 
groningen inte har lyckats på önskat vis, är det ingen försummelse. Också den gröda som 
anmälts för skiftet inverkar på bedömningen, till exempel för vall på naturvårdsåker eller 
skyddszonvall tillåts växtlighet av sämre kvalitet än för ensilagevall. Kravet på växtlighet för vall 
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som anmälts som vall som ska skördas är detsamma oberoende av om arealen är permanent 
gräsmark eller åker. 

 
Vid bedömningen av ett område som anmälts som EFA-areal med kvävefixerande grödor måste 
man beakta att växtskyddsmedel inte får användas på området.  
 
Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara obetydlig. Om sådden sker efter 
30.6 utan någon av de ovan nämnda godtagbara orsakerna, kan försummelsen i fråga inte anses 
vara obetydlig. 
 
Försummelsens allvar bedöms enligt tabell 34 nedan:  

 
Tabell 34 

 Bedömning av försummelsens allvar 

Skiften med brister, 
andel av hela arealen 
(%) 

Obetydli
g 
försumm
else 

Mindre än normalt Normal  Allvarligare än 
normalt 

1 % - 20 % TV* 1 % 1 % -3 % 3 % -5 % 

>20 % - 60 % - 1 % -3 % 3 % 3 % -5 % 

>60 % - 100 % - 3 % -5 % 3 % - 5 % 5 % / Avsiktlig 
*Tidig varning 

 
Exempel 9: 

A) En 50 hektars gård har tre skiften där det växer måttligt med åkertistel och åkermolke. 
Skiftenas areal motsvarar 10 % av gårdens jordbruksmark. Bedömning av försummelsen: 
omfattning 1, allvar 1, varaktighet 1 → helhetsbedömning 1 %. 
 

B) En 50 hektars gård har tre skiften där det växer måttligt med åkertistel och åkermolke. 
Skiftenas areal motsvarar 40 % av gårdens jordbruksmark. Bedömning av försummelsen: 
omfattning 3, allvar 3, varaktighet 3 → helhetsbedömning 3 %. 

 
C) En 50 hektars gård har tre skiften där det växer rikligt med åkertistel och åkermolke. 

Skiftenas areal motsvarar 45 % av gårdens jordbruksmark. Bedömning av försummelsen: 
omfattning 5, allvar 5, varaktighet 3 → helhetsbedömning 5 %. 

 
D) En 50 hektars gård har ett 5 ha kornskifte där man vid sådden inte har använt en tillräcklig 

mängd utsäde och därför är växtbeståndet på skiftet svagt. Bedömning av försummelsen: 
omfattning 0, allvar 1, varaktighet 0→ helhetsbedömning 1 %. 
 

E) En 50 hektars gård har ett 1 ha kornskifte där man vid sådden inte har använt en tillräcklig 
mängd utsäde och därför är växtbeståndet på skiftet svagt. Bedömning av försummelsen: 
omfattning 0, allvar 0, varaktighet 0→ tidig varning. 
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 1.3 Permanenta gräsmarker och permanenta betesmarker har skötts på ändamålsenligt sätt. 197 
 

7.2. Sådden eller planteringen har utförts senast 30.6  Kontroll i terrängen 

7.3. Växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt och om 
skörden inte har bärgats är det möjligt att producera en 
marknads- och bärgningsduglig skörd också följande år  

Kontroll i terrängen 

26. Om skiftet har betats har betesgången inte orsakat erosion 
och markytan har behållit sitt växttäcke *) 

Kontroll i terrängen 

27. 

Vid slåtter på permanenta betesmarker och permanenta 
gräsmarker har skyddet för vilda fåglar och däggdjur 
beaktats*) 

Kontroll i terrängen 

 
På gården kontrolleras att markytan på de skiften som betats i huvudsak har förblivit täckt av 
växtlighet och att markerosionen har varit obetydlig. Skyddet för vilda fåglar och däggdjur har 
beaktats när det gäller tidpunkten för slåtter och genomförandet av den. Området har gödslats på 
ändamålsenligt sätt, dvs. bara om det bärgas skörd från området genom betesgång eller på annat 
sätt. 
 
Skiftet har besåtts senast 30.6. Om exceptionella väderförhållanden utgör ett hinder för sådd senast 
30.6 måste sådden utföras genast när omständigheterna medger det. Information om exceptionella 
väderförhållanden ges i samband med krav 1.2 ovan. 
 
Växtskyddet på odlad jordbruksmark har ombesörjts antingen genom växtföljd, mekaniskt, 
biologiskt eller kemiskt. Det är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsföringsduglig skörd 
på skiftet, också i situationer där sådden utförs efter 30.6 på grund av exceptionella 
väderförhållanden. Om ingen skörd bärgas från området har man vid behov skött om växtligheten 
så att det är möjligt att anlägga ett växtbestånd på skiftet eller att producera en bärgnings- och 
marknadsföringsduglig skörd på skiftet också följande år. 
 
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska man beakta försummelsens 
omfattning, allvar och varaktighet. Bedömningen av försummelsens allvar utförs enligt tabellen i 
anslutning till krav 1.2. Vid bedömningen beaktas hur väderförhållandena inverkar på uppfyllandet 
av kraven. Till exempel om rikliga och långvariga regn försämrar växtskyddsmedlens effekt kan 
detta beaktas som en förmildrande omständighet när försummelsen bedöms. Dessutom bedöms 
huruvida jordbrukaren har vidtagit tillräckliga åtgärder (till exempel en tillräckligt effektiv 
växtskyddsmetod). Om jordbrukaren bevisligen har skött den permanenta gräsmarken och 
permanenta betesmarken enligt förordningen och jordbrukarens åtgärder kan anses vara 
tillräckliga, men t.ex.  fröna inte har grott på önskat sätt, är det inte frågan om en försummelse. 
 
Tidig varning får användas om försummelsen konstateras vara obetydlig. Om sådden utan ovan 
nämnd godtagbar orsak utförs efter 30.6, kan försummelsen i fråga inte betraktas som obetydlig. 
 

 
 

 
 
197 SRf 4/2015 12 § 
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Exempel 10: 

A) Ett skifte med permanent gräsmark har använts för betesgång som har lett till 
slitage på växtligheten och till att området saknar växttäcke helt och hållet. Skiftets 
areal motsvarar 5 % av arealen för gårdens jordbruksmark. Bedömning av 
försummelsen: omfattning 1, allvar 1, varaktighet 1→ helhetsbedömning 1 %. 
 

B) Gårdens areal med jordbruksmark är 50 ha. Gården har 10 ha permanent gräsmark. På 
skiftena med permanent gräsmark växer det rikligt med kirskål, men över 50 % av arealen 
är täckt av gräs- och vallfoderväxter. Bedömning av försummelsen: omfattning 3, allvar 3, 
varaktighet 1→ helhetsbedömning 3 %. 

 
1.4 Trädesåkrar har i regel hållits täckta av växtlighet eller stubb och växtligheten på dem har såtts senast 
30.6, om det inte sedan tidigare växer sådd vall på skiftet. 198 

 

28.1 

Trädesåkrar har i regel hållits täckta av växtlighet eller stubb 
och växtligheten på dem har såtts senast 30.6, om det inte 
sedan tidigare växer sådd vall på skiftet.  

Kontroll i terrängen 

 
På gården kontrolleras att skiftena är täckta av växtlighet och att växtligheten har såtts senast 30.6 
med användning av en tillräcklig mängd utsäde för att åstadkomma ett täckande växtbestånd. Om 
exceptionella väderförhållanden utgör ett hinder för sådd senast 30.6 måste sådden utföras genast 
när omständigheterna medger det. Information om exceptionella väderförhållanden ges i samband 
med krav 1.2 ovan. På skiftena kan man odla gräs-, vilt-, landskaps-, honungs- och ängsväxter samt 
blandade växtbestånd med dessa grödor (för grönträda tre olika växtkoder: 9412 grönträda vall och 
äng, 9413 grönträda vilt och landskap samt 9414 grönträda honungsväxter). Trädan får ändå inte 
besås med enbart spannmål, oljeväxter eller andra proteingrödor än klöver och sötväppling eller 
utsädesblandningar av dessa växter. Därmed är till exempel ett blandat växtbestånd med havre och 
rybs inte tillåten växtlighet för träda, men däremot nog ett blandat växtbestånd med havre, rybs 
och vall. Stubbträda ska vara täckt av stubb av spannmål, oljeväxter, fiberväxter eller frökryddor 
från minst föregående växtperiod eller tidigare och obearbetad.  
 
Kravet på växttäcke kan frångås endast av särskilda skäl, till exempel om åkerns kulturtillstånd 
förbättras genom bekämpning av svåra ogräs eller om man vidtar kortvariga 
iståndsättningsåtgärder. Sådana åtgärder är exempelvis täckdikning, kalkning samt grävning och 
rensning av utfallsdiken. Kravet på växttäcke kan frångås också om det är frågan om force majeure 
eller en exceptionell omständighet. Man ska beakta undantagets omfattning och varaktighet. 
Exempelvis kan hela åkern inte vara plöjd om ett dike grävs på ena kanten. Endast av de särskilda 
skäl som nämns ovan får ett åkerskifte vara svartträda. Frångåendet av kravet på växttäcke gäller 
inte skiften som tas i odling för första gången.  
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen beaktas försummelsens 
omfattning, allvar och varaktighet. 
  
Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara obetydlig. Om sådden sker efter 
30.6 utan ett ovan nämnt godtagbart skäl, kan försummelsen inte anses vara obetydlig. 
 

 
 
198 SRf 4/2015 7 och 8 § 
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Allvar: 
 
Om kravet på växttäcke har försummats så att det finns brister på högst 20 % av trädesåkrarnas 
areal, är påföljden i regel 1 %. 
 
Om kravet på växttäcke har försummats så att det finns brister på >20-60 % av trädesåkrarnas areal, 
är påföljden i regel 3 %. 
 
Om kravet på växttäcke har försummats så att det finns brister på >60 % av trädesåkrarnas areal, 
är påföljden i regel 5 %. 
 
Dessutom ska försummelsens omfattning och varaktighet beaktas vid bedömningen. 
 
Om trädan har besåtts med enbart spannmål, oljeväxter eller proteingrödor eller en 
utsädesblandning av dessa växter, är det frågan om en försummelse av tvärvillkor. Försummelsens 
allvar bedöms på det sätt som angetts ovan för växttäckets del.  
 

1.5 Trädesåkrar på grundvattenområden är täckta av växtlighet och växtligheten har anlagts med en 
fröblandning där högst 20 % av fröblandningens vikt utgör frö av en kvävefixerande gröda. 199 

 

28.2 

Trädesåkrar på grundvattenområden är täckta av växtlighet 
och växtligheten har anlagts med en fröblandning där högst 
20 % av fröblandningens vikt utgör frö av en kvävefixerande 
gröda 

Kontroll i terrängen 

 
Det kontrolleras att trädorna på grundvattenområden är grönträdor. Kravet på växttäcke kan 
frångås endast av de särskilda skäl som anges i punkten ovan.  
 
Andelen kvävefixerande växter bedöms med ögonmått. Med kvävefixerande växter avses 
klöverarter, vickerarter, blålusern, getruta, sötväppling och andra motsvarande växter. 
Jordbrukaren ska för varje skifte anteckna innehållet i den fröblandning som använts. 
 
Vid bedömning av försummelsen för växttäckets del kan man iaktta vad som sägs om växttäcke i 
punkt 1.4. Annars är stödavdraget i fall av försummelse i regel 3 %. Vid bedömningen ska man 
beakta försummelsens omfattning, allvar och varaktighet. 
  
Tidig varning får användas om försummelsen konstateras vara obetydlig. 

 
1.6 Ogräsens spridning på trädesåkrarna har förhindrats. 200 

 

28.3 Ogräsens spridning på trädesåkrarna har förhindrats Kontroll i terrängen 

 

 
 
199 SRf 4/2015 7 § 
200 SRf 4/2015 7 § 
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Det kontrolleras att ogräsens spridning på trädesåkrarna har förhindrats, i regel mekaniskt eller 
biologiskt. Kemisk bekämpning på skiftet är möjlig enbart  
 
a) vid bekämpning av svåra ogräs eller  
b) om avsikten är att avsluta växtligheten antingen fr.o.m. 1.9 eller fr.o.m. 15.7 om skiftet besås 
med gräsväxter eller med växter som sås eller planteras på hösten. 
 
Om trädan har anmälts som EFA-areal måste man vid bedömningen beakta att det under 
trädesperioden inte alls får användas växtskyddsmedel på området. 
 
I fall av försummelse är avdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. Bedömningen av försummelsens allvar görs i enlighet med tabellen 
i anslutning till krav 1.2. 
 
Tidig varning får användas om försummelsen konstateras vara obetydlig. 

 
Exempel 11: 

A) En 50 hektars gård har 3 ha grönträda. På trädan har ogräsen inte hindrats från att växa 
och där finns rikligt med gråbo, kvickrot och åkertistel. Gräs-, vilt-, landskaps- och/eller 
ängsväxter kan urskiljas bara här och där på skiftet. Bedömning av försummelsen: 
omfattning 1, allvar 3, varaktighet 1 → helhetsbedömning 3 %. 

B) En 50 hektars gård har 3 ha grönträda. På trädan har ogräsen inte hindrats från att växa 
och där finns rikligt med gråbo, kvickrot och åkertistel. Gräs-, vilt-, landskaps- och/eller 
ängsväxter utgör största delen av växtligheten. Bedömning av försummelsen: omfattning 
0, allvar 0, varaktighet 0 → tidig varning. 
 

1.7 Trädorna har inte gödslats, bortsett från gödsling av flerårig grönträda i samband med anläggandet. 201  
 

28.4 
Trädorna har inte gödslats, bortsett från gödsling av flerårig 
grönträda i samband med anläggandet.  

Kontroll i terrängen / 
dokumentkontroll 
vintertid 

 
Kontrolleras att ettåriga grön-, stubb- och svartträdor inte har gödslats. Gödsling är tillåten bara om 
skiftet efter avslutad träda besås med fleråriga vallväxter eller växter som sås eller planteras på 
hösten.  
 
Flerårig grönträda får gödslas endast i samband med att växtligheten anläggs. Mängden 
kvävegödsel får vara högst 80 kg lösligt kväve/ha på mineraljordar och 60 kg lösligt kväve/ha på 
organogena jordar202.  
Den vanligaste stödminskningen vid fall av försummelse är 3 %. Vid bedömningen ska 
försummelsens omfattning, allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning får användas, om det 
konstateras att försummelsen är obetydlig. 

 
 

 
 
201 SRf 4/2015 9 § 
202 SRf 1250/2014; ÅFs 79/2000 
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Exempel 12: 
På grönträda (vilt och landskap) växer det korn och skiftet har gödslats med iakttagande av 
gödslingsnivåerna för korn. Bedömning av försummelsen: omfattning 1, allvar 3, varaktighet 3 → 
helhetsbedömning 3 %. 

 
1.8 Växtligheten på en trädesåker har inte avslutats före 1.9, utom i undantagsfall. 203 
  

28.5 
Växtligheten på en trädesåker har inte avslutats före den 
första september, utom i undantagsfall 

Kontroll i terrängen 

 
Växtligheten på trädesåkrar får avslutas mekaniskt eller kemiskt från och med 1.9. Växtligheten får 
avslutas tidigast 15.7, om skiftet besås med gräsväxter eller växter som sås eller planteras på 
hösten. Eventuell bearbetning och gödsling ska utföras i samband med sådden. I fall av 
försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, allvar 
och varaktighet beaktas. 

 
Om trädesåkern har uppgetts som EFA-träda enligt förgröningsstödet och området besås med 
vallväxter eller växter som sås eller planteras på hösten, får grön- eller stubbträdan avslutas och 
bearbetas tidigast 16.8.  

 
Den vanligaste stödminskningen vid fall av försummelse är 3 %. Vid bedömningen ska 
försummelsens omfattning, allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning kan inte användas. 

 
1.9 Längs vattendrag har det lämnats en 5 m bred skyddsremsa där inga gödselmedel har spridits och på den 
följande 5 meters zonen från vattendraget är ytspridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat 
förbjuden, om åkern inte bearbetas inom ett dygn från spridningen. 204 

 

8.2 

Längs vattendrag har det lämnats en 5 m bred skyddsremsa 
där inga gödselmedel har spridits och på den följande 5 
meters zonen från vattendraget är ytspridning av stallgödsel 
och organiska gödselfabrikat förbjuden, om åkern inte 
bearbetas inom ett dygn från spridningen. 

Kontroll i terrängen 

 
Kontrolleras att gödselmedel inte har använts närmare ett vattendrag än 5 meter. Skyddsremsan 
anses börja vid gränsen till vattendraget. På den följande 5 meters zonen från vattendraget är 
ytspridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat förbjuden, om åkern inte bearbetas inom 
ett dygn från spridningen. Djur får ändå gå på bete på de ovan nämnda områdena. Vid bedömningen 
ska försummelsens omfattning, allvar och varaktighet beaktas. 
 
Tidig varning får användas om försummelsen konstateras vara obetydlig. 

 
 
 
 

 
 
203 SRf 4/2015 10 § 
204 SRf 4/2015 4 §, SRf 1250/2014 10 § 
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Exempel 13: 

A) Jordbrukaren har spridit gödselmedel på ett skifte längs ett vattendrag så att en 3 
m bred skyddsremsa har lämnats mot vattendraget. Skiftet gränsar till 
vattendraget på en sträcka om 20 m. Bedömning av försummelsen: omfattning 1, 
allvar 1, varaktighet 1→ helhetsbedömning 1 %. 

B) Jordbrukaren har spridit gödselmedel på ett skifte längs ett vattendrag nästan 
ända fram till vattenbrynet. Skiftet gränsar till vattendraget på en sträcka om 50 
m. Bedömning av försummelsen: omfattning 3, allvar 5, varaktighet 1→ 
helhetsbedömning 5 %. 

 
1.10 Det finns tillstånd att ta bevattningsvatten och tillståndsvillkoren har följts. 205  
  

38 
Det finns tillstånd att ta bevattningsvatten och 
tillståndsvillkoren har följts 

Kontroll i terrängen / 
dokumentkontroll på 
gården 

 
För att ta bevattningsvatten krävs samtycke av ägaren till vattenområdet och eventuellt ett 
tillstånd, om vattnet inte räcker till för de ägare eller delägare i vattenområdet som tar vatten från 
vattendraget. 
 
Det kontrolleras om jordbrukaren tar bevattningsvatten från ett vattendrag eller liknande och om 
det behövs ett av miljötillståndsverket beviljat tillstånd att ta bevattningsvatten, och i det fall att 
tillstånd behövs, om jordbrukaren har ett sådant. Om jordbrukaren har tillstånd att ta 
bevattningsvatten, kontrolleras om tillståndsvillkoren har följts206.  
 
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas.  
  
Tidig varning får användas, om det konstateras att försummelsen är obetydlig. 

 
1.11 Direkta eller indirekta utsläpp i grundvattnet av ämnen som förtecknats i bilaga 1E till SRf 1022/2006 
har förhindrats. 207 

 

90 
Direkta eller indirekta utsläpp i grundvattnet av ämnen som 
förtecknats i bilaga 1E till SRf 1022/2006 har förhindrats. *) 

Kontroll i terrängen  

 
På gårdsbesöket kontrolleras att gårdens jordbruksverksamhet inte orsakar direkta eller indirekta 
utsläpp till grundvattnet av växtskyddsmedel, kolväten (oljor och bränslen) och andra ämnen som 
förtecknas i bilaga 1E till SRf 1022/2006 (bilaga 2).  
 
På gården kontrolleras att där inte finns till exempel läckande växtskyddsmedelsbehållare, 
oljecisterner, kanistrar eller tunnor med spillolja, sådana fordon, jordbruksmaskiner eller andra 

 
 
205 SRf 4/2015 5 § 
206 Lag 587/2011 4 kap.  
207 SRf 4/2015 6 § 
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anordningar som ger eller har gett upphov till direkta eller indirekta utsläpp av bland annat 
växtskyddsmedel eller kolväten till grundvattnet. Andra möjliga utsläppskällor kan till exempel vara 
batterier, ensileringsmedel, gödselmedel, målfärger, tvättmedel eller impregneringsmedel. 
 
På gården kontrolleras att förvaringen av växtskyddsmedel och kolväten, fyllandet av behållare eller 
tvätt av sprutor inte ger upphov till direkta eller indirekta utsläpp i grundvattnet av ämnen som 
förtecknas i bilaga 1E till SRf 1022/2006. 
 
Om det vid övervakningen upptäcks direkta eller indirekta utsläpp i grundvattnet av ämnen som 
förtecknas i bilaga 1E till SRf 1022/2006 måste kommunens miljöskyddsmyndighet underrättas om 
saken med blankett 182. En kopia av blanketten ska fogas till övervakningshandlingarna. 
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. 
 

Tidig varning får användas om försummelsen konstateras vara obetydlig. 
 

Exempel 14: 
 

A) Från platsen för tvätt av växtskyddssprutan har det runnit ut tvättvatten i terrängen och 
växtligheten i huvudsak har dött på ett 10 m2 stort område. Utsläppet har orsakat risk för 
nedsmutsning av grundvattnet.  Bedömning av försummelsen: omfattning 1, allvar 1, 
varaktighet 1→ helhetsbedömning 1 %. 

 
B) I samband med påfyllning av växtskyddssprutan har outspätt växtskyddsmedel kommit ut 

på ett vallskifte. Växtligheten har dött på ett 15 m2 stort område. Utsläppet har orsakat 
risk för nedsmutsning av grundvattnet.  Bedömning av försummelsen: omfattning 1, allvar 
3, varaktighet 1→ helhetsbedömning 3 %. 
 

C) På gården finns en gammal oljecistern ovan jord, vars olja används för att värma upp 
gårdsbruksbyggnaderna. I samband med att oljecisternen fyllts på har det runnit ut olja på 
marken. Oljan har smutsat ner några kvadratmeter av marken, men den verkar ha trängt 
också djupare in i marken. Utsläppet har orsakat risk för nedsmutsning av grundvattnet. 
Försummelsen kan avhjälpas genom att gräva bort den nedsmutsade jorden.  Bedömning 
av försummelsen: omfattning 1, allvar 1, varaktighet 0 → helhetsbedömning 1 %. 

 
D) På skiftet upptäcks en oljekanister varifrån det har läckt ut olja på en fläck på marken. 

Utsläppet är mindre än 1 m2 och det begränsar sig till markytan ner till 5 cm djup. 
Försummelsen går enkelt att avhjälpa genom att den nedsmutsade jorden grävs bort. 
Bedömning av försummelsen: omfattning 0, allvar 0, varaktighet 0 → tidig varning. 
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1.12 Stubb på jordbruksmark har inte bränts208  
 

25.3 Stubb på jordbruksmark har inte bränts *) Kontroll i 
terrängen  

Kontrolleras om halm har bränts på skiftena och om jordbrukaren eller dennes representant deltar 
i kontrollbesöket, frågas av honom eller henne om stubb har bränts på gården. Som stubb betraktas 
stubb av spannmål, oljeväxter, fiberväxter, baljväxter och frökryddor. Om det på gården odlas 
spannmål, oljeväxter, fiberväxter, baljväxter eller frökryddor och stubb inte har bränts, är 
situationen i ordning. Om ovan nämnda växter inte odlas på gården, berörs gården inte av kravet.  
 
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. Bedömningen av försummelsens allvar görs i enlighet med tabellen 
i anslutning till krav 1.2. 
 
Tidig varning får användas om försummelsen konstateras vara obetydlig. 

  
1.13 Flyghavren har bekämpats så som förutsätts i flyghavrelagen. 209 
 

25.1. Flyghavre har bekämpats så som förutsätts i flyghavrelagen. Kontroll i 
terrängen  

 
Före gårdsbesöket utreds om gården som ska övervakas är införd i flyghavreregistret och om 
jordbrukaren i sin stödansökan har anmält att det förekommer flyghavre på skiftena. På 
övervakningslistan finns en uppgift om gården har en gällande plan för bekämpning av flyghavre. 
På kartan i Stödtillämpningen finns nivån ”flyghavre” där inspektören kan kontrollera gårdens 
situation i flyghavreregistret. Uppgifterna uppdateras varje natt. 

 
Flyghavrenivåns färger och förklaringarna till dem: 
 

 

 
Vid övervakningen kontrolleras om flyghavre förekommer på gården och om bekämpningen av 
flyghavre på ett basskifte som är smittat med flyghavre har skötts på kemisk eller mekanisk väg, 
genom plockning eller med andra åtgärder210. Vid behov kontrolleras om anvisningarna eller planen 
för bekämpning av flyghavre har följts. Utgångspunkten för övervakningen är att med hjälp av de 
skiftesvisa anteckningarna, jordbrukarens tillförlitliga utredning, vid behov kvitton över köp av 
bekämpningsmedel etc. kontrollera att bekämpningsåtgärderna är tillräckliga. Underlåtelse att 

 
 
208 SRf 4/2015 13 § 
209 SRf 4/2015 15 § 

 
210 Lag 185/2002  

1. Skiftet är fritt från flyghavre 
2. Ingen flyghavre / beställ kontroll av att ingen flyghavre 

finns 
3. Lindrig smitta 
4. Kraftig smitta 
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vidta bekämpningsåtgärder på ett smittat skifte betraktas som försummelse. Försummelsens allvar 
påverkas till exempel av om det har såtts havre på ett skifte som är kraftigt smittat med flyghavre, 
varvid tillräckliga bekämpningsåtgärder inte kan vidtas.  
 
I bilagan till observationsprotokollet där försummelsen beskrivs ska man nämna jordbruksskiftets 
signum och på vilka ställen samt i vilken omfattning flyghavre har upptäckts (t.ex. märka ut dem på 
kartan). 
 
Ingen försummelse: 

 
- Flyghavre observeras inte på gården. 
- Flyghavreplantor konstateras i några exemplar, men jordbrukaren har bevisligen 

(skiftesbokföring, bekämpningsmedelskvitton etc.) försökt sköta om bekämpningen av 
flyghavre och åtgärderna kan betraktas som tillräckliga. 

- Om övervakningen utförs under tiden för plockning kan det hända att arbetet inte är 
slutfört. Det är inte fråga om någon försummelse om plockningen redan har inletts och 
går att slutföra i tid (flyghavren har inte börjat drösa, området går att plocka inom den 
tid som återstår). 
 

Tidig varning: 
o Flyghavresmittan har kommit som en oförutsedd överraskning för jordbrukaren och han 

har ännu inte haft tillfälle att vidta bekämpningsåtgärder. Flyghavreplantor påträffas 
utspridda exempelvis på översvämmade områden (smitta via vatten, förekomster t.ex. 
där ett dike svämmat över), under ellinjer (smitta via fåglar), på de rutter längs vilka djur 
rör sig (smitta via vilda djur) eller som mer utbredd förekomst orsakad av inhyrda 
maskiner, smittad stallgödsel, kompost eller liknande jordförbättringsmedel som inte 
kommer från själva gården. 

 
Försummelse, påföljdsprocent 1: 

Man har försökt bekämpa flyghavren, men åtgärderna har varit för obetydliga eller 
bekämpningsåtgärderna kan inte anses uppfylla kraven i flyghavrelagen. Arealen som är 
smittad med flyghavre är liten. 

 
Försummelse, påföljdsprocent 3: 

A) Man har inte försökt bekämpa flyghavren och förekomsten är obetydlig-måttlig. 
B) Man har försökt bekämpa flyghavren, men åtgärderna har varit för knappa och 

bekämpningsåtgärderna kan inte anses vara förenliga med flyghavrelagen. 
Arealen som är smittad med flyghavre är betydande. 

 
Försummelse, påföljdsprocent 5: 

Det konstateras en utbredd förekomst av flyghavre som man inte har försökt bekämpa. 
 
Uppsåtlig försummelse:  

Man har medvetet låtit bli att bekämpa flyghavren; jordbrukaren har inte följt planen eller 
anvisningen för bekämpning av flyghavre.  
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Åkerrenar 
 
På renar är det tillåtet att punktbekämpa flyghavre på kemisk väg. Onödig besprutning av renarna 
i förhållande till flyghavresmittans omfattning är förbjuden.  
 
EFA-arealer 
 
På grund av förbudet mot användning av växtskyddsmedel på EFA-arealer är kemisk bekämpning 
av flyghavre förbjuden på EFA-arealer med kvävefixerande grödor från sådd till skörd, dock 
åtminstone fram till 31.8, och på EFA-trädor 1.1–15.8. Flyghavren måste ändå bekämpas till 
exempel genom plockning.  
Utvidgade övervakningar 
Flyghavreförekomster som anmälts av SA-området eller som man fått vetskap om via 
Livsmedelsverkets inspektör registreras på körning 6898 för administrativ övervakning av tvärvillkor 
på basis av NTM-centralens eget urval. Administrativ kontroll kan utföras på basis av den rapport 
som SA-områdets myndighet eller Livsmedelsverkets inspektörer har avfattat och de foton 
myndigheten har tagit, om försummelsens allvar, omfattning och varaktighet går att bedöma 
utifrån dem. Alla skiften på vilka flyghavre kan förekomma ska fotograferas och även annars ska 
situationen var väl beskriven så att bedömningen kan utföras och förslaget till påföljdsprocent ges 
tillräckligt tillförlitligt. Om utvidgad övervakning inte är möjlig att företa i form av administrativ 
kontroll, ska ett kontrollbesök företas på gården. Alla skiften där flyghavre kan förekomma ska 
kontrolleras så att bedömningen av försummelsen kan utföras på ett tillförlitligt sätt. 
  
Annat som hör samman med övervakningen 
 
Vid kontrollen kan man ge en broschyr om bekämpning av flyghavre ”Se till att flyghavren inte 
sprids” till gården. Broschyren kan skrivas ut från Livsmedelsverkets webbplats 
(https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/vaxtproduktion/flyghavre/ ). 
 
Eftersom det i samband med stödövervakningar inte går att ge order om att en flyghavreförekomst 
ska avlägsnas måste alla smittfall som kräver akuta åtgärder omedelbart anmälas till kommunen på 
blankett 182 (fås i Pikantti). Vid behov vidtar kommunen tvångsåtgärder. En lista över gårdar med 
flyghavresmitta som kräver åtgärder skickas också till Livsmedelsverkets linje för livsmedelskedjan.  

 
Livsmedelsverket underrättar NTM-centralerna och kommunerna om försummad 
flyghavrebekämpning på blankett 182. Om NTM-centralen under den tid då flyghavre kan 
konstateras inte hinner granska de anmälningar om försummelser som Livsmedelsverket har 
skickat, ska gårdarna nästa år registreras i det egna urvalet. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/vaxtproduktion/flyghavre/
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1.14 Jätteloka, tromsöloka och bredloka på jordbruksmark har bekämpats. 211 
 

25.2. Jätteloka, tromsöloka och bredloka har bekämpats på 
jordbruksmark*) 

Kontroll i 
terrängen  

 
Det kontrolleras om det växer jätteloka, tromsöloka och/eller bredloka på gårdens jordbruksmark 
och om bekämpningen av dessa växter har skötts kemiskt, mekaniskt, genom plockning eller med 
andra åtgärder. Utgångspunkten är att med hjälp av skiftesanteckningarna, jordbrukarens 
tillförlitliga utredning, vid behov inköpskvitton över bekämpningsmedel etc. kontrollera att 
bekämpningsåtgärderna är tillräckliga. Underlåtelse att vidta bekämpningsåtgärder på ett smittat 
skifte betraktas som försummelse. Om det inte observeras jätteloka på gården antecknas ”i 
ordning” i protokollet. 
 
På grund av förbudet mot användning av växtskyddsmedel på EFA-arealer är kemisk bekämpning 
av jätteloka förbjuden på EFA-arealer med kvävefixerande grödor från sådd till skörd, dock 
åtminstone fram till 31.8, och på EFA-trädor 1.1–15.8. Jättelokan måste ändå bekämpas med andra 
metoder. 
Tidig varning: 
Det förekommer jätteloka på ett litet område på jordbruksmarken (några m2) och jordbrukaren är 
inte medveten om förekomsten. 
 
Försummelse, påföljdsprocent 1: 
Man har försökt bekämpa jättelokan, men åtgärderna har varit alltför anspråkslösa. Förekomsten 
är obetydlig. 
 
Försummelse, påföljdsprocent 3: 

A) Man har inte försökt bekämpa jättelokan och förekomsten är obetydlig - måttlig. 
B) Man har försökt bekämpa jättelokan, men åtgärderna har varit för knappa och förekomsten 

är betydande. 
 
Försummelse, påföljdsprocent 5: 
Utbredd förekomst av jätteloka konstateras och man har inte försökt bekämpa den. 
 
Uppsåtlig försummelse:  
Jättelokan har avsiktligt lämnats obekämpad.  

  
1.15 Skyddade naturminnesmärken enligt 23 § i naturvårdslagen och skyddade träd och trädgrupper enligt 
29 § i naturvårdslagen har bevarats . 212 
 

39 Skyddade naturminnesmärken enligt 23 § i naturvårdslagen och 
skyddade träd och trädgrupper enligt 29 § i naturvårdslagen har 
bevarats *) 

Kontroll i terrängen  

 

 
 
211 SRf 4/2015 15 § 
212 SRf 4/2015 14 § 
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Landskapselement är naturminnesmärken enligt 23 § i naturvårdslagen och naturtyper som är 
skyddade med stöd av 29 § 213. Sådana områden kan vara stödberättigande om de ligger innanför 
ett åkerskifte, på renen av ett åkerskifte eller på ett område mellan åkerskiften som gränsar till 
varandra och som omfattas av ett skyddsbeslut eller beslut om avgränsning. Områdena kan vara 
högst 0,2 ha. Landskapselementen är utmärkta på övervakningskartan.  
 
Vid gårdsbesöket kontrolleras att naturminnesmärken som skyddats enligt 23 § i naturvårdslagen 
eller naturminnesmärken som avses i 6 § i Ålands landskapslag214 har bevarats och inte skadats. 
Naturminnesmärken är träd, dungar, flyttblock eller motsvarande naturformationer som har 
skyddats på grund av sin skönhet, sällsynthet, betydelse i landskapet, sitt vetenskapliga värde eller 
av annan motsvarande anledning. Skyddade naturminnesmärken är vanligen också utmärkta i 
terrängen. Beslut om naturminnesmärken enligt 23 § fattas i regel av kommunen. 
Naturminnesmärkena bör vara utmärkta i terrängen på ett sätt som tydligt går att urskilja. 
Fridlysningsbeslutet innehåller en karta över var minnesmärket finns.  
 
Dessutom kontrolleras att träd och trädgrupper som skyddats enligt 29 § i naturvårdslagen eller 5 i 
Ålands landskapsförordning om naturvård215 har bevarats eller att de inte har skadats. Sådana träd 
eller trädgrupper får inte ändras så att det äventyrar bevarandet av deras särdrag i det berörda 
området. Förbudet träder i kraft när NTM-centralen genom sitt beslut har slagit fast gränserna för 
området där trädet eller trädgruppen växer och delgett områdets ägare eller innehavare beslutet. 
Beslutet om avgränsning finns vid behov att få hos NTM-centralen. Träden eller trädgrupperna är 
nödvändigtvis inte utmärkta i terrängen.  I Finland har det bara fattats ett fåtal beslut om 
avgränsning som gäller träd och trädgrupper enligt 29 § i naturvårdslagen. 
 
De ovan nämnda träden får inte beskäras under fåglarnas häckningstid 1.5–31.7. 

 
Som försummelser antecknas de fall där jordbrukaren har skadat eller förstört ett skyddat 
naturminnesmärke, förstört en naturtyp eller klart försämrat dess särdrag. Som försummelser 
antecknas dessutom de fall där träd som skyddats som naturminnesmärken eller naturtyper har 
beskurits under fåglarnas häckningstid 1.5 – 31.7. I fall av försummelse är stödavdraget som regel 
3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning 
kan inte användas. 
 
Anmälan om att ett naturminnesmärke har skadats eller förstörts ska också göras till kommunens 
miljömyndighet eftersom det gäller en överträdelse av naturvårdslagen.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
213 Lag 1096/1996 23 och 29 § 
214 ÅFs 1998:82 
215 ÅFs 1998:113 
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Kravgrupp 2. Iakttagande av nitratförordningen (SRf 1250/2014) 
 
2.1 Stallgödsel och oförpackade organiska gödselfabrikat har lagrats i enlighet med 5, 7 och 8 § i statsrådets 
förordning 1250/2014. 
 

48.15 

Stallgödsel och oförpackade organiska gödselfabrikat har 
lagrats i enlighet med 5, 7 och 8 § i statsrådets förordning 
1250/2014. 

Kontroll i terrängen  

 
Kontrolleras att utrymmet för lagring av stallgödsel är tillräckligt stort för den gödsel som ansamlas 
under en tolvmånadersperiod, frånsett den spillning som under samma betessäsong blir kvar på 
betesmarken vid betesgång. Vad gäller nötkreatur kan stallgödsel som blir kvar på betet beaktas 
för högst fyra månader, med undantag av nötkreatur som föds upp utomhus året runt, såsom 
höglandsboskap. Också för dessa krävs ändå en gödselstad eller annat lagringsutrymme, eftersom 
stallgödseln måste avlägsnas från till exempel utfodrings- och vattningsplatserna och om 
stallgödseln inte går att använda direkt som gödselmedel måste den lagras i en gödselstad eller till 
exempel på ett tätt bytesflak.  
 
När minimistorleken för en gödselstad beräknas kan hänsyn tas till jordbrukares gemensamma 
gödselstäder och ströbäddar i lösdriftsstall samt huruvida jordbrukaren överlåter stallgödsel till en 
aktör som tar emot den i enlighet med miljötillståndet. Om djuren vistas i djurstallet nattetid 
beaktas halva betessäsongen (till exempel för nötkreatur max. 2 månader).  
 
Behovet av lagerutrymme för stallgödsel beräknas på basis av de riktvolymer som anges i bilaga 1 
till förordning 1250/2014 på gårdar vars ansökan om miljö- eller bygglov har blivit anhängig tidigast 
1.4.2015. Till övriga delar tillämpas riktvolymerna i bilaga 2 till förordning 931/2000. 
 
Lagringsplatser för stallgödsel och oförpackade organiska gödselfabrikat, gödselrännor och övriga 
konstruktioner som är avsedda för ledning av gödsel ska vara vattentäta. På gården kontrollers att 
ingen avrinning till omgivningen sker från dessa platser och konstruktioner. Konstruktioner och 
anläggningar ska vara sådana att ingen vätska från stallgödsel eller organiskt gödselfabrikat 
kommer ut i miljön vid flytt och hantering av dem eller vid tömning av lagringsplatsen. Lastning ska 
utföras på underlag med hård botten som håller för maskiners vikt och från vilket man kan samla 
upp stallgödsel eller organiska gödselfabrikat som fallit ner eller absorberats. Underlaget med hård 
botten kan vara till exempel grus eller makadam. 
 
Om det på gården ansamlas ≤ 25 m3 torrgödsel om året som ska lagras eller om det på gården lagras 
högst 25 m3 torrgödsel på en gång, får gödseln lagras på ett tätt bytesflak eller annat motsvarande 
underlag som antingen står under tak eller så att gödseln är täckt. Någon egentlig gödselstad krävs 
då inte. En ”gödselstad” med markbotten godkänns inte.  
 
Stallgödsel får lagras i stack av ett arbetstekniskt eller hygieniskt skäl. Grunden till lagringen i stack 
kan kontrolleras exempelvis i den anmälan som gjorts till kommunens miljöskyddsmyndighet. Ett 
hygieniskt skäl ska ha konstaterats av en veterinär. Det kontrolleras att gödselstackar inte har 
anlagts på grundvattenområden eller på områden som översvämmas. Gödselns torrsubstanshalt 
ska vara minst 30 %. Stacken ska placeras på ett bärande åkerområde och på en sluttande åker nära 
den övre kanten. En stack ska vara placerad på minst 100 meters avstånd från ett vattendrag, ett 
utfallsdike eller en brunn för hushållsvatten och på minst 5 meters avstånd från ett dike. Dessutom 
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kontrolleras att lager på minst 20 centimeter som binder vätska (exempelvis torv eller hö) har bretts 
ut som botten för stacken, att stacken är täckt med en tät presenning och att vätska inte rinner ut 
i miljön.  
 
I en och samma stack får det placeras högst den mängd som ska spridas ut på hela skiftet och på 
angränsande skiften. Stacken ska spridas ut inom högst ett år från det att stacken anlagts. På den 
plats där en stack har varit belägen får det placeras en ny stack efter två mellanår. 
 
Tidig varning får användas om försummelsen konstateras vara obetydlig. 

 
Utvidgad övervakning får utföras administrativt enligt samma principer som anges för krav 1.13 (flyghavre). 
 
Exempel 15:  

A) Jordbrukaren har på våren av arbetstekniska skäl anlagt en gödselstack. Gödselstacken 
har inte anlagts på rätt sätt (saknar botten, inte täckt). 

a. Mängden stallgödsel är 150 m3.  Ingen avrinning har observerats från stacken och 
det finns inga diken eller vattendrag i närheten. Försummelsen riktar sig enbart 
mot skiftet i fråga och den går att avhjälpa genom att gödselstacken sprids ut på 
åkern i samband med höstbearbetningen. Bedömning av försummelsen: 
omfattning 0, allvar 1, varaktighet 1 → helhetsbedömning 1 % 

b. Mängden stallgödsel är 230 m3. Avståndet från stacken till närmaste utfallsdike är 
150 m och till ett vattendrag 200 m och viss avrinning från stacken till omgivningen 
har skett. Försummelsen riktar sig endast mot det aktuella skiftet och kan 
avhjälpas genom att gödselstacken breds ut på åkern i samband med 
höstbearbetningen. Bedömning av försummelsen: omfattning 1, allvar 3, 
varaktighet 1 → helhetsbedömning 3 %. 

 
B) Gårdens gödselstad är för liten i förhållande till djurantalet.  

a. Gården har 20 dikor. Gödselstadens volym är 3200 m3 (kravet 4080 m3 med 
beaktande av tiden för betesgång). Vid tidpunkten för kontrollen observerades 
smärre avrinning från gödselstaden till omgivningen. Det finns inga diken eller 
vattendrag i närheten. Försummelsens verkningar sträcker sig till den närmaste 
omgivningen och kan avhjälpas genom att förstora och grundligt reparera den 
gamla gödselstaden eller bygga en ny. Bedömning av försummelsen: omfattning 
3, allvar 3, varaktighet 3 → helhetsbedömning 3 %  

b. Lagringskapaciteten för en öppen flytgödselbehållare bakom ladugården räcker 

inte till för att lagra 12 månaders flytgödsel från mjölkkor, tvättvatten från 

mjölkrum och urin från ungboskap. Gården har sammanlagt 15 mjölkkor och 5 

ungdjur. Kalkylerat sett är gödselstadens volym nästan 40 % för liten. Dessutom 

har gårdens gödselstad för fast gödsel markbotten och från den sker avrinning till 

omgivningen. I närheten, på cirka 50 meters avstånd, finns ett utfallsdike. 

Försummelsens verkningar kan rikta sig mot områden utanför gården men de kan 

avhjälpas genom förstoring av flytgödselbehållarens volym och genom byggande 

av en ny gödselstad. Bedömning av försummelsen: omfattning 5, allvar 5, 

varaktighet 3 → helhetsbedömning 5 % 
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C) Gården saknar gödselstad. Gödseln lagras på markbotten.  
a. Fåren är 27 till antalet. Ingen avrinning observeras och det finns inga diken eller 

vattendrag i närheten. Försummelsens verkningar riktas mot gården i fråga. 
Försummelsen kan avhjälpas genom att man bygger en tillräckligt rymlig 
gödselstad. Bedömning av försummelsen: omfattning 3, allvar 3, varaktighet 3 → 
helhetsbedömning 3 % 

b. På gården finns 10 nötkreatur och 3 hästar. I närheten finns ett utfallsdike dit 
avrinning sker från området där stallgödseln lagras. Försummelsens verkningar 
sträcker sig till den närmaste omgivningen. Bedömning av försummelsen: 
omfattning 5, allvar 5, varaktighet 5 → helhetsbedömning 5 %  

c. På gården finns 20 nötkreatur och 5 hästar. I närheten finns ett utfallsdike som 

mynnar ut i ett närliggande vattendrag. Avrinningen till omgivningen är 

omfattande och långvarig. Miljömyndigheten har vid en inspektion för ett halvår 

sedan bedömt försummelsen som grov. Bedömning av försummelsen: uppsåtlig 

försummelse. Påföljden är i regel 20 %, men beroende på hur försummelsen 

bedöms kan den ligga mellan 15 – 100 %. 

 
D) Lagringen av stallgödsel och organiska gödselfabrikat ger upphov till utsläpp i miljön även 

om storlekskraven uppfylls 
a. Gården har en gödselstad med betongbotten och 50 cm höga betongväggar. Det 

finns ingen körramp till gödselstaden och på betongväggen har man byggt en 
meter höga väggar av plankor (brädstaket). Från ena sidan har det runnit ut gödsel 
i omgivningen liksom från framsidan. På gården samlas cirka 1000 m3 fast 
gödsel/år för lagring. I närheten finns inga utfallsdiken eller vattendrag. 
Försummelsens verkningar sträcker sig till gården i fråga och de går att avhjälpa 
genom att bygga vattentäta väggar och en körramp till gödselstaden. Bedömning 
av försummelsen: omfattning 3, allvar 3, varaktighet 3 → helhetsbedömning 3 % 

b. Tömning av gödselstaden har inte utförts i tid och det har skett avrinning från 
gödselstaden till omgivningen. På gården samlas cirka 4000 m3 fast gödsel/år. I 
närheten finns varken utfallsdiken eller vattendrag. Försummelsens verkningar 
riktar sig mot den berörda gården och kan avhjälpas genom att tömma 
gödselstaden i tillräckligt god tid. Bedömning av försummelsen: omfattning 1, 
allvar 3, varaktighet 1 → helhetsbedömning 3 %  

c. Gården har en tillräckligt stor gödselstad för den gödselmängd som 2 hästar och 
5 nötkreatur ger upphov till. Från gödselstaden rinner det ändå ut vätska till ett 
närliggande dike. Diket leder till en skogsbäck som i sin tur rinner ut i en 
närbelägen sjö. Fastän gödselmängden är liten har avrinning skett under en lång 
tid. Försummelsen sträcker sig utanför gården. Bedömning av försummelsen: 
omfattning 3, allvar 1, varaktighet 1 → helhetsbedömning 3 % 

 
2.2 Ingen avrinning förekommer från permanenta utfodringsplatser eller rasthagar.  

 

48.16 
Ingen avrinning förekommer från permanenta 
utfodringsplatser eller rasthagar. 

Kontroll i terrängen  

 
Det kontrolleras att permanenta utfodringsplatser är täckta, har tät botten och att den stallgödsel 
som ansamlas där har avlägsnats tillräckligt ofta. Permanenta utfodringsplatser i rastgårdar och 
rasthagar som i funktionellt hänseende finns i närheten av djurstallar behöver ändå inte vara täckta. 



Anvisning för åkerövervakning 2021 
743/03.00.00.01/2021 

 
 

 
 
 

147 (201) 

Med tät botten avses en hel yta som minst motsvarar asfalt, men det täta skiktet kan också ligga 
djupare än ytskiktet. Med permanenta utfodrings-platser avses utfodringsplatser i utomhushagar 
och på beten där djuren utfodras regelbundet och vars placering inte ändras under betesperioden.  
 
Det kontrolleras att det inte förekommer synlig avrinning till yt- eller grundvatten från rasthagarna. 
Vatten som rinner ut från rasthagar har samlats in (till exempel en separat behållare eller 
flytgödselbehållare) eller letts till ett reningsverk. 
 
Tidig varning får användas om försummelsen konstateras vara obetydlig. 

 
Exempel 16:  

På gården föds upp höglandsboskap som går utomhus året om. På ett bete finns en täckt 
permanent utfodringsplats som dock inte har tät botten (området har markbotten). Stallgödsel 
avlägsnas från området, men en del av stallgödseln blir kvar på marken och orsakar därmed 
avrinning till omgivningen. Bedömning av försummelsen: omfattning 0, allvar 1, varaktighet 1 
→ helhetsbedömning 1 % 

  
Exempel 17: 

Från rastgården observeras avrinning till ett utfallsdike som rinner ut i ett närliggande träsk. 
Miljömyndigheten har i sitt utlåtande bedömt försummelsen som betydande. Försummelsen 
kan avhjälpas genom att samla upp avrinningsvattnet från rastgården. Försummelsen riktar 
sig mot gården i fråga och dess närmaste omgivning. Bedömning av försummelsen: omfattning 
3, allvar 5, varaktighet 3 → helhetsbedömning 5 % 

 
2.3 Pressaft som uppkommer vid framställning av ensilage har tagits till vara och behandlats på vederbörligt 
sätt.  
 

48.17 
Pressaft som uppkommer vid framställning av ensilage har 
tagits till vara och behandlats på vederbörligt sätt. 

Kontroll i terrängen  

 
I samband med övervakningen kontrolleras att pressvätskan från beredning av ensilage har 
behandlats korrekt, och att pressvätska inte kommer åt att rinna ut i omgivningen. 

 
Tidig varning får användas om försummelsen konstateras vara obetydlig. 
 

Exempel 18: 
A) Vid kontrollbesöket har upptäckts att det läcker ut pressaft från en gammal ensilagestuka. 
Växtligheten runt omkring har dött. I närheten finns inga utfallsdiken eller vattendrag. 
Försummelsens verkningar riktas mot gården i fråga. Försummelsen kan avhjälpas genom att 
ensilagestukan körs bort. Bedömning av försummelsen: omfattning 1, allvar 1, varaktighet 1 
→ helhetsbedömning 1 % 
 
B) Vid kontrollbesöket upptäcks läckage från ensilagestukan. Stukan har anlagts på asfalt i 
närheten av ladugården och den har kanter av betong, men pressaftsbrunnen är full och har 
läckt ut i omgivningen. Stukan ligger alldeles invid en å där växtligheten har gulnat. 
Försummelsens verkningar riktar sig mot den närmaste omgivningen. Försummelsen kan 
avhjälpas genom att se till att pressaftsbrunnen töms i tid. Bedömning av försummelsen: 
omfattning 3, allvar 3, varaktighet 3 → helhetsbedömning 3 % 
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2.4 Gödselmedel har använts i enlighet med 10 och 11 § i förordning 1250/2014. 
 

48.1 
Gödselmedlen har spridits på åkern så att ingen avrinning till 
vattendrag har skett och det inte finns risk för alvförtätning  

Kontroll i terrängen 

48.2 
Förbudet mot att sprida gödselmedel på snötäckt, frusen 
eller vattenmättad mark har följts  

Kontroll i terrängen /  
Dokumentkontroll 
vintertid 

48.3
  

Flytgödsel, urin och flytande organiska gödselfabrikat har 
spridits endast genom placering, om lutningen för skiftet 
eller en del av det är över 15 procent.  

Kontroll i terrängen /  
Dokumentkontroll 
vintertid 

48.4
  

Andra stallgödselslag och organiska gödselfabrikat som 
spridits på lutande delar av åkerskiftet har bearbetats in i 
jorden inom tolv timmar från spridningen 

Kontroll i terrängen 

48.6 

Stallgödsel och organiska gödselfabrikat som spridits på 
åkerns yta har bearbetats in i jorden inom ett dygn från 
spridningen, bortsett från spridning i växtbeståndet med 
slangspridare eller som bredspridning 

Kontroll i terrängen  

48.7. 

På områden där växttäcket hålls över vintern har stallgödsel 
och organiska gödselfabrikat efter 15.9 spridits endast 
genom placering 

Kontroll i terrängen /  
Dokumentkontroll 
vintertid 

48.9 
Stallgödsel och organiska gödselfabrikat har inte spridits på 
åkern 1.11–31.3  

Kontroll i terrängen /  
Dokumentkontroll 
vintertid 

48.10. 

Mängden totalkväve som årligen sprids med stallgödsel från 
produktionsdjur och organiska gödselfabrikat innehållande 
stallgödsel är högst 170 kg/ha  

Dokumentkontroll 
vintertid 

48.11. 
Den årliga maximala mängden lösligt kväve (kg/ha) 
överskrids inte  

Dokumentkontroll 
vintertid 

48.12. 

Om den maximala mängden lösligt kväve överstiger 150 
kg/ha om året har mängden lösligt kväve delats upp på 
minst två omgångar och tiden mellan spridningarna är minst 
två veckor  

Dokumentkontroll 
vintertid 

48.13. 

Mängden lösligt kväve som från början av september sprids 
med stallgödsel från produktionsdjur och organiska 
gödselfabrikat är högst 35 kg/ha 

Dokumentkontroll 
vintertid 

48.18 
Den genomsnittliga skördenivån, odlingszonen, växtföljden 
och jordarten har beaktats i samband med gödslingen. 

Dokumentkontroll 
vintertid 

 
På gården kontrolleras att gödselmedel har spridits så att det inte sker någon avrinning i vatten och 
så att det inte finns någon risk för alvförtätning. På sådana delar av åkerskiften där lutningen är 
minst 15 procent och arealen ≥ 25 ar är spridning av stallgödsel, urin och flytande organiska 
gödselfabrikat på annat sätt än genom placering alltid förbjudet. Andra typer av stallgödsel och 
organiska gödselfabrikat som sprids på lutande delar av ett åkerskifte ska bearbetas in i jorden inom 
12 timmar från spridningen. I Stödtillämpningens kartavsnitt finns en nivå för 15 % lutningar. 
 
Det kontrolleras att gödselmedel inte har spridits på snötäckt eller frusen mark och inte heller på 
vattenmättad mark. Stallgödsel eller organiska gödselfabrikat får inte spridas under perioden 1.11–
31.3. Stallgödsel får dock spridas till utgången av november i situationer där stallgödsel under 
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växtperioden inte har kunnat utnyttjas som gödselmedel på en åker på grund av exceptionella 
väderleksförhållanden. Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas situationer där en åker 
på grund av långvariga rikliga regn och liten avdunstning varit så våt att detta förhindrat spridning 
av stallgödsel före utgången av oktober. På åkerskiften där växttäcket hålls över vintern får 
stallgödsel och organiska gödselfabrikat från och med 15.9 spridas endast genom placering, om det 
inte gäller spridning av stallgödsel före sådd av växter som sås på hösten. Stallgödsel som spridits 
ut på åkern och organiska gödselfabrikat ska bearbetas in i jorden inom ett dygn från spridningen, 
med undantag för spridning över växtbeståndet med slangspridare eller genom bredspridning.  
 
I de skiftesvisa anteckningarna kontrolleras att genomsnittlig skördenivå, odlingszon, växtföljd, 
växelbruk och jordart har beaktats vid gödslingen. Mängden totalkväve i stallgödsel från 
produktionsdjur och organiska gödselfabrikat som sprids årligen får vara högst 170 kg/ha. De årliga 
maximala mängderna lösligt kväve (kg/ha) för olika växter anges i 11 § i förordning 1250/2014. Om 
gödselmängden för lösligt kväve överstiger 150 kg/ha om året kontrolleras att mängden har delats 
upp på minst två omgångar och att tiden mellan spridningarna är minst två veckor. Från 1.9 får 
mängden lösligt kväve i stallgödsel från produktionsdjur och i organiska gödselfabrikat som sprids 
vara högst 35 kg/ha. Mängden lösligt kväve som spridits på hösten beaktas i sin helhet som en del 
av gödslingen av följande gröda. Gödslingsmängderna beräknas i samband med den 
dokumentövervakning som utförs under vinterperioden. Anvisningar om bedömningen av 
försummelser i anslutning till gödsling ges i anvisningarna om dokumentövervakning vintertid. 

 
Tidig varning får användas om försummelsen konstateras vara obetydlig, utom när det gäller en 
försummelse som beror på att stallgödsel eller organiska gödselfabrikat har spridits under tiden 
1.11 (1.12) – 31.3. 

 
Exempel 19: 

A) På gården upptäcks att jordbrukaren har ytspridit flytgödsel på ett 2 ha åkerskifte. 
Skiftets lutning är i huvudsak över 15 % (de lutande delarna av skiftet är ≥ 25 ar). 
Mängden flytgödsel överskrider inte de tillåtna gränserna. Bedömning av 
försummelsen: omfattning 1, allvar 3, varaktighet 1 → helhetsbedömning 3 % 

B) En 50 hektars gård har använt flytgödsel på 25 ha. Kommunens miljömyndighet 
har besökt gården och konstaterat att det i december spreds stallgödsel på 
snötäcket på tre skiften vars sammanlagda areal är 5 ha. Bedömning av 
försummelsen: uppsåtlig försummelse. Påföljden är i regel 20 %, men beroende på 
hur försummelsen bedöms kan påföljden varierna mellan 15 – 100 %. 

 
2.5 Gården har en gällande stallgödselanalys  
 

48.19 
Gården har en gällande stallgödselanalys  
 

Dokumentkontroll 
vintertid 

 
Stallgödselanalysen kontrolleras i samband med dokumentkontrollen vintertid och anvisningar om 
bedömningen av försummelser ges i anvisningen om dokumentkontroll vintertid.  
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2.6 Det har förts bok över användningen av gödselmedel i enlighet med 13 § i förordning 1250/2014. 
 

48.14 
Det har förts bok över användningen av gödselmedel i 
enlighet med 13 § i förordning 1250/2014. 

Dokumentkontroll 
vintertid  

 
Man kontrollerar att bokföringen innehåller följande uppgifter: 

A) Mängden stallgödsel, organiska gödselfabrikat och kvävegödselmedel som använts för 
gödsling samt mängden lösligt kväve och totalkväve i dem 

B) Skördenivåerna  
C) Tidpunkterna då stallgödsel eller organiska gödselfabrikat har spridits på åkern. 
 

Bokföringen kontrolleras i samband med dokumentövervakningen vintertid och anvisningar om 
bedömningen av försummelser ges i anvisningarna om dokumentövervakning vintertid. 

 
Kravgrupp 3. Iakttagande av fågeldirektivet216 
 
Iakttagandet av fågeldirektivet kontrolleras på alla gårdar i Landsbygdslinjens tvärvillkorsurval som har 
jordbruksmark i områden som ingår i ett av statsrådet godkänt naturskyddsprogram, i skyddsområden som 
anlagts med stöd av naturvårdslagen, förekomstplatser för fågelarter som särskilt ska skyddas eller 
jordbruksmark i ett Naturaområde eller i dess omedelbara närhet. Om gården har naturskyddsområden, 
fridlysta områden eller förekomstplatser för fågelarter som särskilt ska skyddas berörs de av kraven 3.1-3.3. 
Om det finns ett Naturaområde på gårdens marker berörs det av kraven 3.1–3.5. Om det inte finns ovan 
nämnda områden på gården sätts ett kryss i punkterna Berör ej gården.  
 
Före övervakningen ska inspektören i Stödtillämpningens kartnivå Fredningsbeslut om förekomstplatser för 
arter som kräver särskilt skydd (ERA) kontrollera om den stödsökande har skiften i något av de ovan nämnda 
områdena. Skyddsområdena är vanligen utmärkta i terrängen. Om gården har ett beslut om avgränsning av 
en viktig förekomstplats för en art som kräver särskilt skydd, måste inspektören kontrollera grunden för 
skyddet hos NTM-centralens ansvarsområde för miljö och naturresurser. Om området är avgränsat som 
förekomstplats för en fågelart som kräver särskilt skydd, berörs gården av krav 3.3. Alla försummelser av 
fågeldirektivet anmäls till NTM-centralens ansvarsområde Miljö och naturresurser. 
 
3.1 På gårdens jordbruksmark som hör till ett av statsrådet godkänt naturskyddsprogram har det inte vidta-
gits sådana åtgärder som äventyrar syftet med områdets skydd. 
 

23.1 

På gårdens jordbruksmark som hör till ett av statsrådet god-
känt naturskyddsprogram har det inte vidtagits sådana åt-
gärder som äventyrar syftet med områdets skydd. 

Kontroll i terrängen 

 
Områdena som hör till ett naturskyddsprogram217 är reserveringar till naturskyddsområden. De 
krav som programmet för med sig måste ändå iakttas (syftet med skyddet får inte äventyras). I 
Finland finns sex riksomfattande naturskyddsprogram (skyddsprogram för myrar, fågelvatten, åsar, 
lundar, stränder och gamla skogar). Bara ett fåtal programområden är inte genomförda och 

 
 
216 SRf 7/2015 
217 Lag 1096/1996 7 § 
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närmare information om dem kan begäras av NTM-centralens ansvarsområde för miljö och 
naturresurser. 
 
Om det på gårdens jordbruksmark finns områden som ingår i ett av statsrådet godkänt 
naturskyddsprogram kontrolleras att åtgärdsbegränsningarna har följts på området och att syftet 
med områdets skydd inte har äventyrats. Information om åtgärdsbegränsningarna fås av NTM-
centralens ansvarsområde för miljö och naturresurser. 
 
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara 
obetydlig. 
 

3.2 Fridlysningsbestämmelserna för ett skyddsområde enligt 13, 17, 24, 29 eller 30 § i naturvårdslagen 
1096/1996 eller för ett område enligt 25 § i naturvårdslagen har följts. 
 

23.2 

Fridlysningsbestämmelserna för ett skyddsområde enligt 13, 
17, 24, 29 eller 30 § i naturvårdslagen 1096/1996 eller för ett 
område enligt 25 § i naturvårdslagen har följts 

Kontroll i terrängen 

 
Om gården har jordbruksmark i ett naturskyddsområde kontrolleras att 
fridlysningsbestämmelserna för områdena har följts. Naturskyddsområdena kan vara i 
jordbrukarens ägo eller områden som jordbrukaren arrenderar av en privatperson eller av staten 
och området kan vara permanent skyddat eller skyddat på viss tid218. För varje område har det i 
beslutet eller förordningen om inrättandet skrivits in de fridlysningsbestämmelser som anger vilka 
åtgärder som är förbjudna och tillåtna i området. Skyddsbesluten samt avtalen om områden på 
privat mark finns att få hos NTM-centralen. Till exempel i fridlysningsbestämmelserna kan det ingå 
förbud mot att röja, dika och gräva. 

    
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara 
obetydlig. 

 
3.3 Andra förekomstplatser som är viktiga i synnerhet för de fågelarter som ska skyddas har inte försämrats 
avsevärt. 
 

23.3 
Andra förekomstplatser som är viktiga i synnerhet för de 
fågelarter som ska skyddas har inte försämrats avsevärt. 

Kontroll i terrängen 

 
Fågelarter som särskilt ska skyddas är de arter som anges i bilagan till naturvårdsförordningen och 
som riskerar att utrotas. I fråga om förekomstplatserna för fågelarter som särskilt ska skyddas har 
myndigheten fattat ett skyddsbeslut med stöd av 47 § i naturvårdslagen. Arter som kräver särskilt 
skydd är till exempel kärrsnäppa och dubbelbeckasin.  Om gården har ett beslut om avgränsning219  
som gäller en viktig förekomstplats för fågelarter som kräver särskilt skydd, kontrollerar man att 
området inte har förstörts eller försämrats.   

 
 
218 Lag 1096/1996 13, 15, 17, 24, 25, 29 och 30 § 
219 Lag 1096/1996 47 § 
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I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara 
obetydlig. 
 

3.4 Fågelarter som ligger till grund för valet till nätverket Natura 2000 eller fåglarnas livsmiljöer har inte 
avsevärt försvagats. 
 

23.4 
Fågelarter som ligger till grund för valet till nätverket Natura 
2000 eller fåglarnas livsmiljöer har inte avsevärt försvagats. 

Kontroll i terrängen 

 
Fågelarterna i Naturaområden framgår av tvärvillkorsguiden. Hos NTM-centralens ansvarsområde 
för miljö och naturresurser kan man fråga vilka fågelarter som ligger till grund för skyddet av 
Naturaområdet.  
 
På gården kontrolleras att de fågelarter som ligger till grund för skyddet av Naturaområdet eller 
fåglarnas livsmiljöer inte har försämrats avsevärt. 
 
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara 
obetydlig.   

3.5 En anmälan har gjorts till NTM-centralen om åtgärder som avsevärt kan försämra de naturvärden som 
ligger till grund för skyddet av ett område som ingår i nätverket Natura 2000.  

 

23.5 

En anmälan har gjorts till NTM-centralen om åtgärder som 
avsevärt kan försämra de naturvärden som ligger till grund 
för skyddet av ett område som ingår i nätverket Natura 
2000. 

Kontroll i terrängen 

 
Om det har vidtagits åtgärder på ett Naturaområde som ligger på gårdens jordbruksmark och 
åtgärderna avsevärt kan försämra områdets naturvärden, kontrolleras att en anmälan om åtgärden 
har gjorts till NTM-centralen minst 30 dygn innan åtgärden börjar vidtas.  
 
Om NTM-centralen har förbjudit att åtgärden vidtas eller begränsat den, kontrolleras att förbudet 
eller begränsningarna har följts. 
 
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara 
obetydlig. 

   
Kravgrupp 4. Iakttagande av habitatdirektivet220 
 
Övervakningen riktar sig mot områden som ingår i ett av statsrådet godkänt naturskyddsprogram, områden, 
naturtyper eller arter i Naturaområden enligt 24 § och 25 § i naturvårdslagen 1096/1996, (bilagorna I och II 
till habitatdirektivet). De arter på jordbruksmark som ligger till grund för skyddet av Naturaområdet framgår 

 
 
220 SRf 7/2015 
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av tvärvillkorsguiden. Livsmedelsverket sänder NTM-centralerna uppgifter om gårdarnas förekomster av 
naturtyper eller arter enligt bilagorna I och II till habitatdirektivet. N 
 
Före övervakningen ska man kontrollera på övervakningskartorna om gården har jordbruksmark i ett 
Naturaområde eller i dess omedelbara närhet. Alla försummelser av habitatdirektivet anmäls till NTM-
centralens ansvarsområde Miljö och naturresurser. Som försummelse kan exempelvis betraktas att det har 
röjts åker på Naturaområdet eller att det lagras stallgödsel på området utan lov. Om man vid övervakningen 
upptäcker att det i Naturaområdet har gjorts någonting som har ändrat naturen måste man kontrollera vad 
som är avsett att skyddas i området och om åtgärden kan ha orsakat att den skyddade naturtypen förstörs. 
Om så är fallet måste man kontrollera om åtgärderna har försämrat naturtypen eller livsmiljöerna för arterna 
i bilaga II. 
 
4.1 På gårdens jordbruksmark som hör till ett av statsrådet godkänt naturskyddsprogram har det inte vidta-
gits sådana åtgärder som äventyrar syftet med skyddet av området. 
 

24.1 

På gårdens jordbruksmark som hör till ett av statsrådet god-
känt naturskyddsprogram har det inte vidtagits sådana åt-
gärder som äventyrar syftet med skyddet av området.  

Kontroll i terrängen 

 
Områdena som hör till ett naturskyddsprogram enligt 7 § i naturvårdslagen är reserveringar till 
naturskyddsområden. De krav som programmet för med sig måste ändå iakttas (syftet med skyddet 
får inte äventyras). I Finland finns sex riksomfattande naturskyddsprogram (skyddsprogram för 
myrar, fågelvatten, åsar, lundar, stränder och gamla skogar). Bara ett fåtal programområden är inte 
genomförda och närmare information om dem kan begäras av NTM-centralens ansvarsområde för 
miljö och naturresurser.  
Om det på gårdens jordbruksmark finns Naturaområden som ingår i ett av statsrådet godkänt 
naturskyddsprogram kontrolleras att åtgärdsbegränsningarna har följts på området och att syftet 
med områdets skydd inte har äventyrats. 
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara 
obetydlig. 
 

4.2 Fridlysningsbestämmelserna för ett skyddsområde enligt 13, 17 eller 24 § i naturvårdslagen1096/1996 
eller för ett område enligt 25 § som ingår i nätverket Natura 2000 har följts. 
 

24.2 

Fridlysningsbestämmelserna för ett skyddsområde enligt 13, 
17 eller 24 § i naturvårdslagen1096/1996 eller för ett 
område enligt 25 § som ingår i nätverket Natura 2000 har 
följts.  

Kontroll i terrängen 

 
Om gården har jordbruksmark i ett naturskyddsområde kontrolleras att 
fridlysningsbestämmelserna för områdena har följts. Naturskyddsområdena kan vara i 
jordbrukarens ägo eller områden som jordbrukaren arrenderar av en privatperson eller av staten 
och området kan vara permanent skyddat eller skyddat på viss tid221. För varje område har det i 
beslutet eller förordningen om inrättandet skrivits in de fridlysningsbestämmelser som anger vilka 

 
 
221 Lag 1096/1996 13, 15, 17, 24 och 25 § 
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åtgärder som är förbjudna och tillåtna i området. Skyddsbesluten samt avtalen om områden på 
privat mark finns att få hos NTM-centralen. Till exempel i fridlysningsbestämmelserna kan det ingå 
förbud mot att röja, dika och gräva. 
 
Om det på gården finns inrättade naturskyddsområden eller tidsbundet fridlysta Naturaområden 
på jordbruksmark kontrolleras att fridlysningsbestämmelserna för områdena har följts och att det 
skyddade eller fridlysta området inte har försämrats betydligt.   
    
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara 
obetydlig. 
 

4.3 Naturtyper som ligger till grund för valet till Natura 2000-område (bilaga I till habitatdirektivet) har inte 
försämrats betydligt. 
 

24.3 

Naturtyper som ligger till grund för valet till Natura 2000-
område (bilaga I till habitatdirektivet) har inte försämrats 
betydligt.  

Kontroll i terrängen 

 
På gården kontrolleras att naturtyper inte har förstörts eller försämrats. Försummelse kan vara t.ex. 
en naturtyp enligt bilaga I till habitatdirektivet som har röjts till åker. 
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara 
obetydlig. 

 

4.4 Arter som ligger till grund för valet till Natura 2000-område (bilaga II till habitatdirektivet) har inte 
avsevärt försvagats. 
 

24.4 

Arter som ligger till grund för valet till Natura 2000-område 
(bilaga II till habitatdirektivet) har inte avsevärt försvagats.
  

Kontroll i terrängen 

 
De växt- och fjärilsarter som ligger till grund för Naturaområdena framgår av tvärvillkorsguiden. Hos 
NTM-centralens ansvarsområde för miljö och naturresurser kan man fråga om grunderna för skydd 
av Naturaområden. 
 
På gården kontrolleras att arter eller deras livsmiljöer enligt bilaga II till habitatdirektivet som ligger 
till grund för valet av Naturaområdet inte har försvagats avsevärt.  Försummelser kan vara 
anläggning av gödselstackar på förekomstområden eller förstörande av förekomstplatser eller 
flyttning av arter till en annan plats. 
 
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara 
obetydlig. 
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4.5 En anmälan har gjorts till NTM-centralen om åtgärder som avsevärt kan försämra de naturvärden som 
ligger till grund för skyddet av ett område som ingår i nätverket Natura 2000.  
  

24.5 

En anmälan har gjorts till NTM-centralen om åtgärder som 
avsevärt kan försämra de naturvärden som ligger till grund 
för skyddet av ett område som ingår i nätverket Natura 
2000.  

Kontroll i terrängen 

 
Om det har vidtagits åtgärder på ett Naturaområde som ligger på gårdens jordbruksmark och 
åtgärderna avsevärt kan försämra områdets naturvärden, kontrolleras att en anmälan om åtgärden 
har gjorts till NTM-centralen minst 30 dygn innan åtgärden börjar vidtas.  
 
Om NTM-centralen har förbjudit att åtgärden vidtas eller begränsat den, kontrolleras att förbudet 
eller begränsningarna har följts. 
 
I fall av försummelse är stödavdraget i regel 3 %. Vid bedömningen ska försummelsens omfattning, 
allvar och varaktighet beaktas. Tidig varning kan användas om försummelsen konstateras vara 
obetydlig. 

 
Kravgrupp 5. Iakttagande av bestämmelser om växtskyddsmedel 222 
 
5.1 Endast växtskyddsmedel som är godkända i Finland har använts på gården 

 

54 
Endast växtskyddsmedel som är godkända i Finland har 
använts på gården. 

Dokumentkontroll 
vintertid 

 
Anvisningar om bedömningen av försummelser ges i anvisningen om dokumentkontroll vintertid.  

 
5.2. Växtskyddsmedlets bindande förpackningspåskrifter har följts vid lagring av växtskyddsmedel. 

 

181 
Växtskyddsmedlets bindande förpackningspåskrifter har följts 
vid lagring av växtskyddsmedel. 

Kontroll i terrängen 

På växtskyddsmedlens förpackningar kontrolleras om växtskyddsmedlen ska förvaras i ett låst 
utrymme eller om de får förvaras i ett olåst utrymme. Växtskyddsmedlen har förvarats i 
överensstämmelse med förvaringskraven för respektive preparat a) åtskilt från livsmedel och foder 
samt utom räckhåll för barn och b) vid behov i ett låst utrymme om detta krävs på 
försäljningsförpackningen.  
 
Växtskyddsmedel som ska förvaras i ett låst utrymme har lagrats korrekt då obehöriga inte kommer 
åt dem. Ett låst utrymme kan vara till exempel ett låst förråd, en maskinhall som går att låsa eller 
ett låst skåp eller en uttjänt låsbar frysbox i förrådet.  
 
Med sökordet P405 hittar du i växtskyddsmedelsregistret 
(http://www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri) de preparat som ska förvaras i ett låst utrymme. 
Klassificeringarna av växtskyddsmedel har ändrats och därför kan det i förrådet finnas 

 
 
222 SRf 7/2015 
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förpackningar med gamla etiketter sålunda att lagringskraven på etiketten avviker från de nya 
försäljningsförpackningarna i växtskyddsmedelsregistret. Om jordbrukaren trots de ändrade 
användningsvillkoren för ett preparat har följt den tryckta texten på försäljningsförpackningen till 
ett preparat som finns i förrådet, orsakar det ingen minskning av stödet vid det första 
kontrollbesöket.  
 
I samband med kontrollen ska du informera jordbrukaren om ändringarna på 
försäljningsförpackningen och ge honom/henne rådet att förvara preparatet enligt de nya villkoren. 
Gör en notering om informationen till jordbrukaren i tilläggsuppgifterna i observationsprotokollet. 
När jordbrukaren har fått veta om de ändrade villkoren för förvaring av preparatet måste han/hon 
ta dem i beaktande när det berörda växtskyddsmedlet förvaras nästa gång. 
 

Exempel 20: 
A) Växtskyddsmedlen har förvarats tillsammans med foder i samma förråd och fastän de 

förvaras i sina egna förpackningar finns det risk för att de kan blandas samman. 

Växtskyddsmedlen och fodret kan hållas isär genom att flytta växtskyddsmedlen åtskilt 

från fodret. Bedömning av försummelsen: omfattning 0, allvar 0, varaktighet 0 → tidig 

varning 

 

B) Växtskyddsmedel som ska förvaras i låst utrymme (ny försäljningsförpackning) har 

förvarats i olåst utrymme i maskinhallen och det finns ingen risk för att foder eller livsmedel 

ska kontamineras med växtskyddsmedel. Bedömning av försummelsen: omfattning 1, 

allvar 1, varaktighet 0 → 1 % 

 

C) Växtskyddsmedel som ska förvaras i låst utrymme (ny försäljningsförpackning) har 

förvarats i ett olåst förråd tillsammans med foder eller livsmedel, så att det finns en risk 

för kontamination.  Bedömning av försummelsen: omfattning 3, allvar 3, varaktighet 0 → 

3 % 

 

5.3. Vid användningen av växtskyddsmedel har man följt de bindande förpackningspåskrifterna för 
växtskyddsmedlet. 

 

55 
Vid användningen av växtskyddsmedel har man följt de 
bindande förpackningspåskrifterna för växtskyddsmedlet. 

Dokumentkontroll 
vintertid 

 
Anvisningar om bedömningen av försummelser ges i anvisningen om dokumentkontroll vintertid.  
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ÖVERVAKNINGSRESULTAT OCH PÅFÖLJDER 

22  PÅFÖLJDER AV TVÄRVILLKOR 

 Bedömning av försummelser 

Försummelserna bedöms på blanketten för bedömning av tvärvillkor. För var och en observerad försummelse 
föreslår inspektören en påföljdsprocent som i regel är 3 %223, men försummelsen kan minskas till 1 % eller 
höjas till 5 %. För var och en försummelse bedöms dess omfattning, allvar och varaktighet. När omfattningen 
bedöms beaktar man om verkningarna av försummelsen är begränsade till gården i fråga eller om de 
påverkar ett mer utbrett område. När allvaret bedöms jämför man försummelsens betydelse i förhållande 
till målen för det villkor som ska följas. Varaktigheten beskriver den tid under vilken försummelsens 
verkningar pågår och möjligheten att få verkningarna att upphöra med rimliga medel.  
 
Tabell 35 Bedömning av tvärvillkorsförsummelser: 
 

Omfattning Allvar  Varaktighet  Påföljd  

Begränsad inverkan (riktar 
sig mot den berörda 
gården) 

Obetydlig försummelse Kortvarig  TV* 

Mindre än normalt 
Kortvarig  1 % 

Fortlöpande  1-3 % 

Normal  
Kortvarig  3 % 

Fortlöpande  3-5 % 

Allvarlig  
Kortvarig  3-5 % 

Fortlöpande  5 % 

Utbredd inverkan 
(sträcker sig också utanför 
gården) 

Mindre än normalt 
Kortvarig  1 % 

Fortlöpande  3 % 

Normal  
Kortvarig  3 % 

Fortlöpande  3-5 % 

Allvarlig  
Kortvarig  5 % 

Fortlöpande  5 % 

*TV= tidig varning 

 
Om inspektören bedömer försummelsen som en ringa försummelse enligt systemet för tidig varning, skrivs 
ett meddelande om tidig varning ut som en del av inspektionsberättelsen. Om försummelsen går att 
korrigera, ges i tillämpningen en tidsfrist för korrigeringen. Tidsfristen är i regel är tre månader. Maximalt kan 
tid för korrigering ges fram till 30.6 följande år. Om det vid en senare utförd övervakning under de 3 följande 
kalenderåren upptäcks att jordbrukaren inte har korrigerat den ringa försummelsen, får jordbrukaren en 

 
 
223 Förordning (EU) nr 640/2014 artikel 39.1 
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minst 1 % påföljd för det ursprungliga observationsåret och en påföljd på grund av upprepad försummelse 
för året då den förnyade kontrollen gjordes. En ringa försummelse som avhjälpts under kontrollen antecknas 
i protokollet vara i ordning. En tidig varning kan inte ges på nytt för samma ringa försummelse under tre 
kalenderår, fastän jordbrukaren skulle ha korrigerat den tidigare ringa försummelsen. I dessa fall ska en 1% 
påföljd ges för försummelsen. Det kan anses att jordbrukaren har korrigerat en tidigare obetydlig 
försummelse, om samma försummelse upptäcks till exempel på ett annat skifte eller om skiftesbokföringen 
visar att den tidigare försummelsen har avhjälpts (till exempel anteckning om bekämpning av ogräs på skiftet 
eller sådd av vallväxtlighet på en bristfällig åkerren). 
 
Koordinatorn för tvärvillkor fastställer den slutliga påföljdsprocenten när alla övervakningar av tvärvillkor för 
övervakningsåret är utförda. Antalet försummelser, om försummelser har observerats på flera 
villkorsområden samt om försummelserna varit upprepade och/eller uppsåtliga inverkar på den slutliga 
påföljden.  
 
Om det vid kontrollen observeras flera normala försummelser av samma villkorsområde, betraktas 
försummelserna som en enda försummelse. Påföljden för villkorsområdet blir då den högsta påföljdsprocent 
som föreslagits för en enskild försummelse.  
 
Om det observeras försummelser av olika villkorsområden fastställs en påföljdsprocent separat för vart och 
ett villkorsområde. Påföljderna för de olika villkorsområdena räknas samman. Om det inte är frågan om en 
upprepad eller uppsåtlig försummelse kan påföljden dock vara högst 5 %. 
 
Om en försummelse av samma författning eller krav som de två föregående åren observeras på gården är 
det frågan om en upprepad försummelse. När en försummelse upprepas för första gången bedöms 
försummelsen enligt denna anvisning och denna påföljdsprocent multipliceras med tre. Om en redan 
upprepad försummelse observeras på nytt senare multipliceras påföljdsprocenten för den föregående 
försummelsen med tre. Avdraget kan dock vara maximalt 15 %. När 15 % -avdraget uppnås, skrivs ett 
meddelande om att påföljden nått 15 % ut som en del av inspektionsberättelsen. Om jordbrukaren efter att 
ha fått meddelandet bryter mot samma bestämmelse eller krav, betraktas försummelsen som uppsåtlig. Då 
kan påföljden av försummelsen vara 15 – 100 %.  
Om en upprepad försummelse observeras tillsammans med någon annan försummelse eller med någon 
annan upprepad försummelse räknas påföljdsprocenterna ihop. Avdraget kan dock vara högst 15 % om 
gården inte har några uppsåtliga försummelser. 
 
En försummelse kan anses vara uppsåtlig, när stödtagaren bryter mot bestämmelserna om tvärvillkor så att 
avsikten är att överträda tvärvillkorsbestämmelserna antingen genom aktiv handling eller medveten 
underlåtenhet. 
 
Vid bedömningen av försummelsens uppsåtlighet ska EU-domstolens fall C-396/12 
(http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex) beaktas. 
 
Enligt EU-domstolen ska begreppet uppsåtlig överträdelse tolkas så att uppsåtlighet förutsätter att 
stödtagaren bryter mot bestämmelserna om tvärvillkor antingen så att avsikten är att överträda dessa 
bestämmelser eller så att han eller hon inte har detta som mål, men godtar möjligheten att dylik överträdelse 
kan ske. 
 
Påföljden av en uppsåtlig överträdelse påverkas av om överträdelsen är upprepad samt överträdelsens 
omfattning, allvar och varaktighet.  

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0396&lang1=fi&type=TXT&ancre
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Om det inom samma villkorsområde observeras flera uppsåtliga försummelser, betraktas de som en enda 
försummelse. Om det inom samma villkorsområde observeras en uppsåtlig försummelse tillsammans med 
någon annan försummelse, adderas påföljdsprocenterna. 
 
Tabell 36 Bedömning av en uppsåtlig försummelse. 
 

Omfattning  Allvar  Varaktighet  Påföljd  

Begränsad inverkan (riktar 
sig mot den berörda 
gården) 

Mindre än normalt 
Kortvarig  15 – 20 % 

Fortlöpande  20 – 40 % 

Normal  
Kortvarig  15 – 30 % 

Fortlöpande  20 – 50 % 

Allvarlig  
Kortvarig  20 – 100 % 

Fortlöpande  40 – 100 % 

 
Utbredd inverkan 
(sträcker sig också utanför 
gården) 

Mindre än normalt 
Kortvarig  15 – 30 % 

Fortlöpande  20 – 50 % 

Normal  
Kortvarig  20 – 80 % 

Fortlöpande  20 – 100 % 

Allvarlig  
Kortvarig  30 – 100 % 

Fortlöpande  50 – 100 % 

 
Bedömning av en upprepad uppsåtlig försummelse: 

1) Situationen har förbättrats 

• I regel samma påföljd som gången innan. Påföljden kan sänkas bara av motiverad orsak 
(situationen har klart förbättrats och försummelsen kan nu längre betraktas som endast 
obetydlig) (påföljd 15 % – 100 %).  

2) Situationen är oförändrad:  

• Den påföljd som givits gången innan ska höjas om den tidigare påföljden var < 100 % (påföljd 
20 % – 100 %). 

3) Situationen har förvärrats:  

• Den påföljd som givits gången innan ska höjas om den tidigare påföljden var < 100 % (påföljd 
20 % – 100 %). 

 
Om en uppsåtlig försummelse tydligt riktar sig mot något stödsystem utesluts jordbrukaren från 
stödsystemet för övervakningsåret. Om den uppsåtliga försummelsen är ytterst omfattande, allvarlig, 
varaktig utesluts jordbrukaren från stödsystemet också för följande kalenderår. 
 
Vid bedömning av en försummelse ska man beakta jordbrukarens eventuella force majeure eller 
exceptionella omständigheter. Inget avdrag görs i fråga om tvärvillkoren, om överträdelsen beror på force 
majeure eller exceptionella omständigheter224. Jordbrukaren ska skriftligen underrätta den behöriga 
myndigheten (exempelvis SA-området) om force majeure och exceptionella omständigheter inom 15 
arbetsdagar från det att han eller hon har upptäckt situationen eller kunnat göra anmälan. 

 
 
224 Förordning (EU)  nr 640/2014 artikel 4 
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 Tvärvillkorsövervakningens resultat 

De påföljder som orsakas gården till följd av försummelser som konstaterats vid övervakningen framgår först 
efter det att alla övervakningar av tvärvillkor har slutförts. Det resultat från tvärvillkorsövervakningen som 
koordinatorn fastställt meddelas gården i slutet av 2021 eller i början av 2022. 
 
Närmare anvisningar om koordineringen ges i slutet av 2021. 

23 PÅFÖLJDER AV AREALFEL 225 

De påföljder med anledning av arealfel som beskrivs i detta kapitel gäller inte förgröningsstödet, utan 
påföljderna för förgröningsstödet beskrivs i kapitel 24. 
De vid övervakningen godkända jordbruksskiftesarealerna adderas växtartsgruppsvis eller stödvis. Närmare 
information om växtartsgrupperna ges i avsnitt 28.1. Skillnaden mellan den ansökta och den godkända 
arealen jämförs med den godkända arealen. Om den areal som godkänts vid övervakningen är större än den 
ansökta arealen, betalas stödet för den ansökta arealen. Om växtartsgruppen innehåller växter på olika 
stödnivåer, görs avgränsningen till den ansökta stödsumman226. 
 
Inom grundstödet riktar sig en sanktion med anledning av arealfel mot det stöd som ska betalas. För 
grundstödets del räknas påföljderna på gårdsnivå samman i fråga om olika stödregioner. Stödrättigheterna i 
olika stödregioner begränsar utbetalningen, och arealkompensation används inte mellan regionerna. 
 
Om det vid övervakningen konstateras att mängden träda i förhållande till de åkergrödor som är 
stödberättigande inom KOMP har ökat så att trädan överstiger 25 % av de stödberättigande åkergrödornas 
areal, orsakar den överstigande delen ett arealfel. Arealfelet orsakar påföljder för stödet enligt de normala 
påföljdsreglerna för KOMP. Samma regel gäller också för KOMP:s husdjursförhöjning. Inom 
kompensationsersättningen har mängden ersättningsberättigande naturbete ingen betydelse när 
trädesbegränsningen räknas ut. 
 
Följande grödor räknas in i trädesbegränsningsarealen: 

- 9403 stubbträda 
- 9404 svartträda 
- 9405 vall på naturvårdsåker (vallväxter, minst 2 år) 
- 9412 grönträda (vall och äng) 
- 9413 grönträda (vilt och landskap) 
- 9414 grönträda (honungsväxter) 
- 9811 skyddszon (förbindelse fr.o.m. 2015) 

 
Exempel 20: 

Ansökt:  

▪ Övriga stödberättigande grödor 75 ha 

▪ träda 26 ha  

 
 
225 Förordning (EU) nr 640/2014 artikel 19 och 19a, Lag 1559/2001 18 §  
226 Förordning (EU) nr 640/2014 artikel 17 
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▪ → ansökt 100 ha, eftersom trädan får utgöra högst 25 % av den stödberättigande 

arealen 

 

Vid övervakningen konstateras: 

▪ Övriga stödberättigande grödor 70 ha 
▪ träda 30 ha 
▪ trädan kan utgöra högst 70/3 = 23,33 ha 
▪ godkänd areal = 70 ha + 23,33 ha = 93,33 ha 
▪ → arealpåföljd som räknas ut normalt på basis av ansökt 100 ha, godkänt 93,33 ha  

 
I tabellen nedan anges hur arealpåföljderna fastställs inom olika växtartsgrupper eller stöd. Som ansökt areal 
inom grundstödet används antingen antalet stödrättigheter eller den anmälda arealen i enlighet med vilken 
av dem som är lägre. Stödet beskärs inte alls om skillnaden är högst 0,10 ha227. Undantaget som gäller 0,10 
ha granskas enligt stöd (för miljöersättningens del beaktas alla andra växtartsgrupper utom växttäcke). Om 
det inom stödet finns flera växtartsgrupper kontrollerar beräkningen om arealskillnaden stannar under 0,10 
ha på följande sätt: 

- För var och en växtartsgrupp kontrolleras arealskillnaden 

- Växtartsgruppernas arealskillnader adderas (OBS! Enbart negativa tal beaktas, dvs. ökad areal inom 

en växtartsgrupp kan inte kompenseras med minskad areal inom en annan växtartsgrupp) 

o Om växtartsgruppernas sammanräknade arealminskning är högst 0,10 ha, betalas stödet 

enligt ansökan inom var och en växtartsgrupp 

o Om växtartsgruppernas sammanräknade arealminskning är över 0,10 ha, betalas stödet 

enligt den godkända arealen inom var och en växtartsgrupp 

Tabell 37: 

Stödsystem Konstaterat över det anmälda skillnad ≤ 3 % eller ≤ 2 ha   

Grundstöd 
fastställs till det ansökta Beskärning av stödet 

  

Stöd till unga jordbrukare (EU)* 
fastställs till det ansökta Beskärning av stödet 

  

Bidrag för jordbruksgrödor 
fastställs till det ansökta Beskärning av stödet 

  

Kompensationsersättning 
fastställs till det ansökta Beskärning av stödet 

  

Förhöjning av komp.ersättningen 
fastställs till det ansökta Beskärning av stödet 

  

Miljöersättning  
fastställs till det ansökta Beskärning av stödet 

  

Ekologisk produktion 
fastställs till det ansökta Beskärning av stödet 

  

Nordligt hektarstöd 
fastställs till det ansökta Beskärning av stödet 

  

Allmänt hektarstöd 
fastställs till det ansökta Beskärning av stödet 

  

Stöd till unga jordbrukare 
fastställs till det ansökta Beskärning av stödet 

  

Nationellt stöd för sockerbeta 
fastställs till det ansökta Beskärning av stödet 

  

        

Stödsystem 3 % eller 2 ha < skillnad ≤ 10 % 10 % < skillnad ≤ 66,66 % skillnad > 66,66 % 

Grundstöd 
Det godkända – 0,75 eller 1,5 * 
skillnaden (GK) 

Det godkända – 1,5 * skillnaden 
Stöd betalas inte + överförd 
påföljd 

Stöd till unga jordbrukare (EU)* 
Det godkända – 0,75 eller 1,5 * 
skillnaden (GK) 

Det godkända – 1,5 * skillnaden 
Stöd betalas inte + överförd 
påföljd 

 
 
227 Förordning (EU) nr 640/2014 artikel 18, SRf 220/202119 § 
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Kompensationsersättning 
Det godkända – 0,75 eller 1,5 * 
skillnaden (GK) 

Det godkända – 1,5 * skillnaden Stöd betalas inte + överförd 
påföljd 

Förhöjning av komp.ersättningen 
Det godkända – 0,75 eller 1,5 * 
skillnaden (GK) 

Det godkända – 1,5 * skillnaden Stöd betalas inte + överförd 
påföljd 

Nordligt hektarstöd 
Det godkända – 0,75 * skillnaden 

Det godkända – 1,5 * skillnaden Stöd betalas inte 

Allmänt hektarstöd 
Det godkända – 0,75 * skillnaden 

Det godkända – 1,5 * skillnaden Stöd betalas inte 

Stöd till unga jordbrukare 
Det godkända – 0,75 * skillnaden 

Det godkända – 1,5 * skillnaden Stöd betalas inte 

Nationellt stöd för sockerbeta 
Det godkända – 0,75 * skillnaden 

Det godkända – 1,5 * skillnaden Stöd betalas inte 

        

Stödsystem 3 % eller 2 ha < skillnad ≤ 20 % 20 % < skillnad ≤ 50 % skillnad > 50 % 

Bidrag för jordbruksgrödor Det godkända - 2 * skillnaden 
Stöd betalas inte Stöd betalas inte + ytterligare 

påföljd 

Miljöersättning och avtal 
Det godkända - 2 * skillnaden Stöd betalas inte Stöd betalas inte + ytterligare 

påföljd 

Ekologisk produktion 
Det godkända - 2 * skillnaden Stöd betalas inte Stöd betalas inte + ytterligare 

påföljd 
 
* EU-stödet till unga jordbrukare blir föremål för arealpåföljd endast om gårdens godkända areal är mindre än 90 ha efter det att 
grundstödets övervakningsresultat har räknats ut. Vid uträknandet av sanktioner begränsas den ansökta arealen till högst 90 hektar. 

 
(GK)= gult kort 
 
Grundstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och kompensationsersättning (också KOMP förhöjning) 228 
Om skillnaden mellan den anmälda och den godkända arealen för en växtartsgrupp eller en stödtyp i 
förhållande till den godkända arealen är högst 3 %, men dock högst 2 ha, betalas stödet på basis av den areal 
som godkänts vid övervakningen.  
 
Om skillnaden mellan den anmälda och den godkända arealen för en växtartsgrupp i förhållande till den 
godkända arealen är över 3 %, eller över 2 ha, dras 1,5 gånger den konstaterade överskridningen av från det 
stöd som betalas på basis av den godkända arealen, dvs. en sanktion påförs.  
 
I det fall att arealskillnaden för växtartsgruppen är större än 66,66 %, blir påföljden x 1,5 så stor att det inte 
återstår något stöd att betala. Den administrativa påföljden måste ändå tas ut i sin helhet, och därför överförs 
den resterande påföljden, som inte kan tas ut under övervakningsåret, till de följande tre åren och återkrävs 
då. 
 
Gult kort (GK) 
När det gäller grundstöd, kompensationsersättning inklusive förhöjning och EU-stöd till unga jordbrukare 
används från och med 2016 ett undantag (gult kort) vid uträknandet av arealpåföljder. Gult kort kan fås bara 
en gång per stöd (grundstöd, stöd till unga jordbrukare, KOMP, KOMP förhöjning). Mer information om gult 
kort ges i avsnitt 12. 
 
Gult kort gäller för ett stöd när punkterna nedan uppfylls:  

- Arealskillnaden för stödtypen är 3 % (eller över 2 ha) – 10 % 
- Arealskillnaden har upptäckts för första gången. Granskningen började från och med 2016. 

 

 
 
228 Förordning (EU) nr 640/2014 artikel 19a 
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Om gult kort gäller för ett stöd, halveras arealpåföljden för det berörda stödet under övervakningsåret. Det 
vill säga påföljden är då den godkända arealen - 0,75 x arealskillnaden.  
 
Åren som följer på ett gult kort  
Om felen som orsakat arealskillnaden inte har digitaliserats måste gården besökas för kontroll nästa år igen. 
Det här betyder att en upprepad kontroll huvudsakligen måste utföras på gården följande år om 
arealskillnaden för något av de ovannämnda stöden varit 3 % (eller över 2 ha) – 10 %  för första gången: 
 
Exakt alla gårdar behöver dock inte övervakas: 

• Om digitaliseringen korrigerats för alla observerade arealfel → ingen upprepad kontroll 

• Om det på gården också har konstaterats areal som tillfälligt inte odlas eller brister i stödvillkoren 1 
eller 2 → upprepad kontroll måste utföras 

 
Vid den upprepade kontrollen granskas arealerna av och grödorna på de jordbruksskiften som finns med på 
övervakningskörningen. Om skiftenas gränser motsvarar digitaliseringen, mäts bara eventuella icke 
stödberättigande områden. Stödvillkoren behöver inte granskas, men om det upptäcks försummelser av 
tvärvillkor måste övervakningen utvidgas. 
 
Om det vid nästa års upprepade kontroll fortfarande konstateras en arealskillnad över 3 %: 

-  Är påföljden 1,5 x arealskillnaden för det år då den upprepade kontrollen utfördes 
-  Höjs påföljden för det föregående året så att den totala påföljden är 1,5 x arealskillnaden 

 
Arealpåföljderna bestäms på ovan nämnt sätt också om gården tas ut till övervakning i år och det vid 
föregående års övervakning observerades en arealskillnad om 3 % (eller över 2 ha) – 10 %. 
 
Exempel 21: 

A) Gården fick gult kort år 2018 och var inte föremål för åkerövervakning vare sig år 2019 eller 
år 2018. År 2021 kommer gården med i övervakningen och det observerade arealfelet är 
igen över 3 %.  Vid övervakningen 2021 konstaterades inga retroaktiva arealfel. Det här 
arealfelet har inte längre någon inverkan på 2017 års påföljd. En halverad påföljd höjs 
således bara i det fall att arealfelet om 3-10 % upptäcks året efter gula kortet. 

B) Gården fick gult kort 2017. Gården är föremål för övervakning nästa gång 2021, och då 
observeras igen ett arealfel som överstiger 3 %. Vid övervakningen konstateras att felet 
fanns redan under tidigare år och en retroaktiv påföljd registreras till år 2018. Påföljden 
som hänförs till 2018 tar bort det gula kortet från år 2017 varvid påföljden för alla år är 1,5-
faldig. 
 

C) Gården är föremål för övervakning 2020 och på gården konstateras ett retroaktivt arealfel 
bakåt till år 2016. Arealskillnaden är 5 % år 2016. Gården får nog en lättnad pga. det gula 
kortet för 2016, men detta verkställs inte i praktiken eftersom arealskillnaden har 
konstaterats också för det påföljande året 2017. I det här fallet är påföljden 1,5-faldig för 
alla år. 
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Andra stöd som helt eller delvis finansieras av EU (inte förgröning) 229 
 
Om skillnaden mellan den areal som anmälts växtartsgruppsvis eller stödtypsvis och den areal som godkänts 
vid övervakningen utgör högst 3 % av den godkända arealen, men dock högst 2 ha, betalas stödet enligt den 
vid övervakningen godkända arealen. 
Om skillnaden mellan den areal som anmälts växtartsgruppsvis och den areal som godkänts är mer än 3 % av 
den godkända arealen eller mer än 2 ha, men högst 20 %, dras den dubbla konstaterade överskridningen av 
från det stöd som betalas för den godkända arealen, dvs. det föranleder sanktion. 
 
Om arealskillnaden är större än 20 % betalas det av EU helt eller delvis finansierade stödet inte för 
växtartsgruppen i fråga. 
 
Dessutom, om arealfelen överstiger 50 % i fråga om bidrag för jordbruksgrödor, miljöersättning, ersättning 
för ekologisk produktion, kompensationsersättningens husdjursförhöjning eller miljöavtal påförs 
jordbrukaren en ytterligare påföljd. Den är lika stor som det stödbelopp som motsvarar den konstaterade 
arealskillnaden. Denna ytterligare påföljd dras av från de EU-direktstöd och delfinansierade stöd som 
kommer till betalning under de 3 påföljande åren. Gränsen om 50 % kontrolleras på nivån för ansökan, dvs. 
en 50 %:s arealskillnad som observerats i en växtartsgrupp medför nödvändigtvis inte att hela stödet avslås. 
 
Exempel 22: 

A) En jordbrukare har ansökt om bidrag för jordbruksgrödor för 100 hektar. På 60 ha har han 

anmält råg och på 40 ha proteingrödor. Vid övervakningen avslås alla arealer som anmälts 

med råg. Arealskillnaden är större än 50 % på nivån för ansökan, och därför går 

jordbrukaren för bägge växtartsgruppernas del miste om bidraget för jordbruksgrödor för 

året i fråga. Dessutom återkrävs ett belopp motsvarande bidraget för 60 hektar råg av 

honom från de EU-direktstöd och delfinansierade stöd som kommer till betalning under de 

tre följande åren. 

B) En jordbrukare har ansökt om bidrag för jordbruksgrödor för 20 hektar. På 10 ha har han 

anmält frilandsgrönsaker och på 10 ha proteingrödor. Vid övervakningen avslås 8 ha av 

frilandsgrönsakerna. Arealskillnaden är större än 50 % inom växtartsgruppen för 

frilandsgrönsaker. På nivån för ansökan är arealskillnaden ändå bara 40 % (8 ha/20 ha), 

och därför blir det ingen ytterligare påföljd. Påföljden av frilandsgrönsakerna är samma 

som i en situation där arealskillnaden är större än 20 %, men mindre än 50 %, dvs. stöd 

betalas inte under övervakningsåret. 

Nationella stöd230 
 
Om skillnaden mellan den ansökta och den godkända arealen i förhållande till den godkända arealen för 
nationella stöd är högst 3 % (dock mer än 0,1 ha), men högst 2 ha, betalas stödet på basis av den vid 
övervakningen godkända arealen.231 
 

 
 
229 Förordning (EU) nr 640/2014 artikel 19 
230 Lag 1559/2001 18 § SRf 220/2021 19§ 
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Om skillnaden mellan den ansökta och den godkända arealen i förhållande till den godkända arealen inom en 
växtartsgrupp är större än 3 % eller över 2 ha men högst 10 %, dras 0,75*arealskillnaden av från den vid 
övervakningen godkända arealen.  
 
Om arealfelet är större än 10 %, dras 1,5 gånger den konstaterade arealskillnaden av från den vid 
övervakningen godkända arealen.  
 
Om arealfelet är större än 66,66 %, är det observerade arealfelet så stort att när påföljden är 1,5 gånger 
återstår det inget att betala. Påföljden kan ändå inte vara större än den ansökta stödsumman. 
Övervakningsresultat 
 
Stödtillämpningen räknar ut övervakningsresultatet automatiskt, och därför behöver det inte sparas separat. 
Beräkningen har öppnats i Stödtillämpningen för arealstödens del. Du kan studera påföljderna av 
övervakningen genom att gå in i gårdens stödberäkning med knappen Beräkna och visa gården på gårdens 
sida för övervakningshändelser. 
 

 
Övervakningsresultatet för specialstödsavtal från tidigare programperioder måste sparas i gamla 
Stödtillämpningen på samma sätt som förr. Anvisningar om registrering av övervakningsresultatet finns i 
övervakningsanvisningarna för 2014, sida 152.  

24 PÅFÖLJDER FÖR FÖRGRÖNINGSTÖDET 

Minskningar av förgröningsstödet 
 
Diversifiering av grödor 
 
När påföljden räknas ut beaktas gårdens åkerareal och därför tas arealen med permanenta grödor eller 
permanenta gräsmarker inte med när man räknar ut påföljderna av försummelser av diversifiering av grödor. 
Inte heller ekologiska arealer beaktas vid uträkningen av påföljder, om gården använder sig av 
ekoundantaget. Växtkoderna 9101 (20-årigt specialstödsavtal, åker), 9806 (avtal om åker för tranor, gäss och 
svanar) och 9620 (areal som tillfälligt inte odlas) räknas in i gårdens åkerareal, fastän de inte räknas som 
diversifieringsgrödor. Om kravet inte iakttas, avdras från den areal som ligger till grund för beräkningen av 
förgröningsstödet den areal där villkoret inte iakttagits. 
 
Förgröningsstödet minskas om 
 

a) huvudgrödan utgör mer än 75 % av åkerarealen (krav på två växtarter)  

2 x den areal på vilken huvudgrödan överstiger gränsen 75 % 
 

b) huvudgrödan utgör mer än 75 % av åkerarealen och/eller de två huvudgrödorna mer än 95 % av 

åkerarealen (krav på tre växtarter) 

 
överskridning av gränsen 75 %: 1 x den areal på vilken huvudgrödan överstiger gränsen 75 % 
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överskridning av gränsen 95 %: 5 x den areal på vilken de två huvudgrödorna överstiger gränsen 95 
%. 
 
Om huvudgrödan utgör mer än 75 % och de två huvudgrödorna mer än 95 % av åkerarealen, är 
minskningen summan av de föregående. 
 

Om jordbrukaren inte har följt kravet på diversifiering av grödor i tre års tid, multipliceras den ovan nämnda 
minskningen ännu med två från och med det fjärde året. 
 
Permanenta gräsmarker 
 
Gårdens förgröningsstöd minskas, om gården har plöjt in permanenta gräsmarker på ett Naturaområde eller 
tagit dem i annat bruk (AB- och C-regionen). Vid kalkyleringen beaktas gårdens jordbruksmark (åkerareal, 
permanenta grödor och permanenta gräsmarker). Naturbete som har anmälts/konstaterats med växtkod 
9621 (tillfälligt icke odlad areal, naturbete och naturäng) räknas in i gårdens areal med permanenta 
gräsmarker. 
 
Minskning av förgröningsstödet: 1 x den areal på vilken kravet inte har följts. 
 
Ekologisk fokusareal (Nyland, Egentliga Finland och Åland) 
 
Om gården inte har uppgett tillräckligt med ekologisk fokusareal, eller om den anmälda arealen inte uppfyller 
kraven för ekologisk fokusareal, minskas gårdens förgröningsstöd. Vid kalkyleringen beaktas gårdens 
åkerareal. 
 
Minskning av förgröningsstödet: 10 x den areal som saknas från den ekologiska fokusareal som krävs. 
 
Om jordbrukaren inte har följt kravet på ekologisk fokusareal i tre års tid, multipliceras den ovan nämnda 
minskningen ännu med två från och med det fjärde året. 
 
Administrativ påföljd för förgröningsstödet 
 
Den areal som används som grund för beräkningen av förgröningsstödet innebär den vid övervakningen 
godkända areal som begränsas av stödrättigheterna. Om den här arealen avviker från den areal som återstår 
efter avdrag som gjorts på grund av överträdelse av stödvillkor, och skillnaden är större än 3 % eller över 2 
ha, blir förgröningsstödet utöver minskningen också föremål för en administrativ påföljd. Den administrativa 
påföljden kan återkrävas under de följande tre åren. 
 

• Om skillnaden mellan arealerna är större än 3 % eller över 2 ha, men högst 20 %, dras två gånger den 

konstaterade arealskillnaden av från den senare arealen. 

• Om skillnaden mellan arealerna är större än 20 %, beviljas inget stöd.  

• Om skillnaden mellan arealerna är större än 50 %, beviljas inget stöd och dessutom påförs en 

ytterligare påföljd som är lika stor som det stöd som motsvarar den konstaterade skillnaden mellan 

arealerna. Påföljden återkrävs under de 3 följande åren. 

• Om stödtagaren inte uppger hela jordbruksmarkens areal och till följd av det befrias från 

förgröningsskyldigheterna och/eller stödtagaren inte uppger all permanent gräsmark i ett 

Naturaområde och den oanmälda arealen är större än 0,1 ha, minskas arealen med ytterligare 10 % 

efter de avdrag som gjorts på grund av ouppfyllda stödvillkor. 
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Den beräknade administrativa påföljden divideras med fyra och den får vara högst 25 % av det stöd som 
stödtagaren hade varit berättigad till det aktuella året. 
  
OBS! Om gården har oanmäld jordbruksmark och detta leder till att förgröningsstödets skyldigheter inte 
uppfylls, lägger man till en övervakningsfråga på gårdsnivån: Den oanmälda jordbruksmarken inverkar inte 
på uppfyllandet av förgröningsstödets skyldigheter. Om gården har oanmäld jordbruksmark (ett separat 
skifte) meddelas alla dessa fall till Livsmedelsverket via Puimuri. Den areal som ligger till grund för 
betalningen av förgröningsstöd och en eventuell 10 % ytterligare påföljd räknas ut vid Livsmedelsverket. 
 
Som exempel är jordbrukarens anmälda åkerareal 9,8 ha, men vid övervakningen upptäcks 0,5 ha oanmäld 
jordbruksmark (åkerareal). Då är gårdens faktiska åkerareal 10,3 ha och gården berörs av kravet på 
diversifiering av grödor. Om det bara odlas en enda gröda på gården (inte vall eller träda) påförs gården en 
minskning av förgröningsstödet, en administrativ påföljd och den ovan nämnda 10 % påföljden.  

25 PÅFÖLJDER FÖR MILJÖERSÄTTNINGEN 

 Påföljder av basnivån 

I åtgärdernas basnivåer ingår både krav som gäller hela gården och skiftesspecifika krav. Basnivåns krav 
inklusive påföljdsprocenter för hela gården har sammanställts i tabell 38.232 Påföljden hänför sig till den 
åtgärd som nämns efter kravet.  
 
Tabell 38. Påföljderna av basnivåns gårdsspecifika krav.  

Basnivåns krav Påföljds-% 

34. Den person som sprider växtskyddsmedel har examen (BAN, alternativt 
växtskydd för trädgårdsväxter, eko) 

20 

35. En begagnad spruta är testad eller en ny spruta är förenlig med villkoren (BAN, 
alternativt växtskydd för trädgårdsväxter, eko) 

20 

53. De allmänna principerna för integrerad bekämpning har följts vid 
användningen av växtskyddsmedel (BAN, alternativt växtskydd för 
trädgårdsväxter, eko) 

1, 3, 5 

54. Endast växtskyddsmedel som är godkända i Finland har använts på gården 
(BAN, alternativt växtskydd för trädgårdsväxter, eko) 

20 

55. Vid användningen av växtskyddsmedel har man följt de bindande 
förpackningspåskrifterna för växtskyddsmedlet. (BAN, alternativt växtskydd för 
trädgårdsväxter, eko) 

20 

37. Gården har en gällande stallgödselanalys (BAN, eko) 10 

52. Längs utfallsdiken och vattendrag finns en 1 meter bred ren (BAN, 
miljövårdsvallar, åkernaturens mångfald) 

1, 3, 5 

 
 
232 SRf 712/2015 20 § 
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48.1 Gödselmedlen har spridits på åkern så att ingen avrinning till vattendrag har 
skett och det inte finns risk för alvförtätning (placering av flytgödsel i åker, 
återanvändning av näringsämnen och organiskt material, eko) 

1, 3, 5 

48.2 Förbudet mot att sprida gödselmedel på snötäckt, frusen eller vattenmättad 
mark har följts (placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen 
och organiskt material, eko) 

1, 3, 5 

48.3 Flytgödsel, urin och flytande organiska gödselfabrikat har spridits endast 
genom placering, om lutningen för åkern eller en del av den är över 15 %. (placering 
av flytgödsel i åker, eko) 

1, 3, 5 

48.4 Andra stallgödselslag och organiska gödselfabrikat som spridits på lutande 
delar av åkern har bearbetats in i jorden inom tolv timmar från spridningen 
(placering av flytgödsel i åker, eko) 

1, 3, 5 

48.5 Fast gödsel och organiska gödselfabrikat vars torrsubstanshalt är minst 30 % 
har under tiden för spridning förvarats på åkern i högst fyra veckor i väntan på 
spridning (återanvändning av näringsämnen och organiskt material) 

1, 3, 5 

48.6 Stallgödsel och organiska gödselfabrikat som spridits på åkerns yta har 
bearbetats in i jorden inom ett dygn från spridningen, bortsett från spridning i 
växtbeståndet med slangspridare eller som bredspridning (återanvändning av 
näringsämnen och organiskt material) 

1, 3, 5 

48.7 På åkrar där växttäcket hålls över vintern har stallgödsel och organiska 
gödselfabrikat efter 15.9 spridits endast genom placering (återanvändning av 
näringsämnen och organiskt material) 

1, 3, 5 

48.8 Kring brunnar och källor som används för tagandet av hushållsvatten har 
lämnats en minst 30–100 meter bred ogödslad zon (placering av flytgödsel i åker, 
återanvändning av näringsämnen och organiskt material) 

1, 3, 5 

48.9 Stallgödsel och organiska gödselfabrikat har inte spridits på åkern 1.11–31.3 
(undantaget exceptionella väderleksförhållanden) (återanvändning av 
näringsämnen och organiskt material, eko) 

1, 3, 5 

48.10 Mängden totalkväve som årligen sprids med stallgödsel från produktionsdjur 
och organiska gödselfabrikat innehållande stallgödsel är högst 170 kg/ha (BAN, 
eko) 

1, 3, 5 

48.11 Den årliga maximala mängden lösligt kväve (kg/ha) överskrids inte (BAN, 
eko) 

1, 3, 5 

48.12 Om den maximala mängden lösligt kväve överstiger 150 kg/ha om året har 
mängden lösligt kväve delats upp på minst två omgångar och tiden mellan 
spridningarna är minst två veckor (BAN, eko) 

1, 3, 5 

48.13 Mängden lösligt kväve som från början av september sprids med stallgödsel 
från produktionsdjur och organiska gödselfabrikat är högst 35 kg/ha (BAN, eko) 

1, 3, 5 

48.14 Det har förts journal över användningen av gödselmedel enligt 13 § i 
förordning 1250/2014 (BAN, eko) 

1, 3, 5 

56. De bestämmelser om användningsbegränsningar för slam från reningsverk för 
avloppsvatten från tätbebyggelse och fastighetsspecifika system som meddelats 
med stöd av lagen om gödselfabrikat har följts (återanvändning av näringsämnen 
och organiskt material) 

1, 3, 5 

 
När det gäller övervakningsfrågorna 34, 35, 54, 55 och 37 används fasta påföljdsprocenter i 
Stödtillämpningen. De här påföljdsprocenterna kan ändras bara genom att inspektören i de gårdsspecifika 
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observationerna lägger till en ersättande övervakningsfråga på basnivån som hör samman med 
växtartsgruppen. Det ska finnas grunder för ändringen och dessa ska registreras i Stödtillämpningen. 
Närmare information om ändring av påföljdsprocenten ges i registreringsanvisningarna.  
 
De andra övervakningsfrågorna i tabell 38 är sådana att inspektören själv får bestämma påföljdsprocenten 
inom alternativen 1, 3 eller 5 %. I princip är påföljdsprocenten samma som ges i samband med tvärvillkoren. 
Om gården har brister i ett flertal övervakningsfrågor i tabell 38, adderas påföljdsprocenterna. 
Påföljdsprocenterna för basnivåns gårdsspecifika och skiftesspecifika övervakningsfrågor adderas, men 
gränsen går alltid vid 100 %.  
 
De skiftesvisa kraven för basnivån kontrolleras och lagras i Stödtillämpningen per skifte. På basis av utförda 
observationer räknar Stödtillämpningen ut på hur stor areal kraven för basnivån inte har följts och på hur 
stor areal kraven borde ha följts. Utifrån det kan man räkna ut den procentandel med vilken ersättningen för 
BAN eller den skiftesspecifika åtgärden minskas i enlighet med tabell 39.233 Denna tabell tillämpas också på 
påföljderna av miljöavtalens krav för basnivån.  
 
Tabell 39. Påföljdsprocenter för skiftesspecifika krav för basnivån.  
 

%-andel av 
arealen 

Påföljdsprocent för 
basnivån 

< 5 1 

5–10 3 

10–15 5 

15–25 10 

25–40 15 

40–60 25 

60–80 40 

80–100 60 

 
Påföljden för basnivån hänförs till den åtgärd för vilken en överträdelse av basnivåns krav har konstaterats. 
Om åtgärden har flera växtartsgrupper hänförs påföljden av basnivån bara för den växtartsgrupp där det har 
konstaterats brister i fråga om kraven. Påföljdsprocenterna för basnivån och BAN räknas samman, om 
överträdelser konstateras i villkoren för vardera.  
 
Stödtillämpningen sammanräknade påföljdsprocenter enligt växtartsgrupp på basnivån kan ändras i de 
gårdsspecifika observationerna. Ändringen görs på samma sätt som när den gårdsspecifika fasta 
påföljdprocenten ändras, och exaktare information om detta ges i registreringsanvisningarna. 
Påföljdsprocenten enligt basnivån måste bedömas i synnerhet om det på samma skiften konstateras brister 
i flera krav för basnivån. Då måste påföljdsprocenten höjas och vid behov ska hela ersättningen avslås. 
Kalkyleringen beaktar vid uträkningen av påföljden endast en försummelse av basnivåns krav per skifte. 
 
Kraven för basnivån är oftast tvärvillkorskrav och överträdelse orsakar därför nästan alltid också en 
tvärvillkorspåföljd.     
 
 

 
 
233 SRf 712/2015 23 § 
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Exempel 23: 
 
På gården konstateras överträdelser av villkor för basnivån för BAN i enlighet med tabell 40. Brister har 
konstaterats i fråga om följande villkor: 7.1 Växtligheten har anlagts på ett ändamålsenligt sätt och med 
växtarter och sorter som lämpar sig för området samt 7.2 Sådden eller planteringen har utförts senast 30.6. 
 
Tabell 40. Konstaterade överträdelser av basnivån. 
 

Skiftets 
namn 

Areal 
(ha) 

Ersättnin
gsberätti
gande  

Överträdelse i fråga om 
basnivån 

A 0,40 x ja 

B 1,50 x ja 

C 5,50 x gäller inte skiftet 

D 0,45 x nej 

X 2,50  nej 

Y 10,40 x ja 

Z 4,00 x nej 

  
Hela gårdens areal är 24,75 hektar. I basnivån finns brister på 12,3 hektar vilket är 49,7 % av gårdens areal. 
Stödtillämpningen fastställer på basis av tabell 39 en 25 % påföljd för ersättningen för BAN. Om inspektören 
vill höja eller sänka den här påföljdsprocenten väljs övervakningsfråga 106. Balanserad användning av 
näringsämnen, påföljd för basnivån i de gårdsspecifika observationerna, och den önskade påföljdsprocenten 
registreras på den.  

 Påföljder av balanserad användning av näringsämnen 

När påföljden med anledning av BAN slås fast ska man bedöma överträdelsens allvar, omfattning, varaktighet 
och upprepning.234  
 
Överträdelsens allvar beror framför allt på hur betydelsefulla följderna av överträdelsen är med beaktande 
av de mål som de försummade förbindelserna eller förpliktelserna avsåg att uppnå. Allvaret har beaktats i 
det att följderna av BAN i fråga om odlingsplan, markkartering, skiftesvisa anteckningar och skyddsremsor 
bygger på kravens betydelse när det gäller att uppnå målen för miljöersättningen. En kostnadsbaserad 
fördelning används inte, eftersom betoningen där skulle gälla annat än uppnåendet av målen.  
 
Ersättningen för miljöersättningens BAN har i tabell 41 delats in i olika delar på basis av kravets betydelse. 
Den återstående 10 % fördelas mellan kvalitetstestet för åkerjord och utbildningsdagen.  
 
 
 
 
 

 
 
234 Förordning (EU) nr 640/2014 artikel 35 
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Tabell 41. Ersättningen för BAN indelad i %-andelar på basis av kravets betydelse. 
 

Krav  Bedömning av kravets 

betydelse (%-andel) 

Odlingsplan   20 

Skiftesvisa anteckningar 25 

Markkartering  25 

Skyddsremsa  20 

 
När påföljden av kraven i tabellen räknas ut minskas bara kravets procentandel från ersättningen för BAN, 
dvs. påföljden riktas inte direkt mot hela ersättningen för BAN. Till exempel, om alla markkarteringar saknas 
på gården är minskningen maximalt 25 % av ersättningen för BAN.  
 
Överträdelsens omfattning beror i synnerhet på hur överträdelsen inverkar på hela åtgärden. Åtgärden avser 
den miljöersättningshelhet som jordbrukaren har ansökt om. Ställning till omfattningen tas genom att man 
för något bestämt krav räknar ut den areal där villkoret inte har följts eller för skyddsremsans del längden.  
På så sätt kan man räkna ut den relativa procentandelen för minskning av BAN:s procentandel. På ju större 
areal eller längd villkoret inte har följts, desto större är minskningen.  
 
Varaktigheten beror framför allt på längden på den tidsperiod under vilken försummelsens verkningar 
fortgår, eller på möjligheterna att få dessa verkningar att upphöra med rimliga medel. Varaktigheten beaktas 
så att inspektören vid behov själv kan höja eller sänka påföljdsprocenten i de Gårdsspecifika observationerna 
i Stödtillämpningen.   
 
Upprepningen beror på om det vid övervakning under de fyra föregående åren har konstaterats 
överträdelser i fråga om samma stödtagare och samma åtgärd eller åtgärdstyp. En eventuell upprepning ska 
utredas genom att kontrollera gårdens tidigare övervakningar och huruvida det har gjorts avdrag från 
ersättningen med anledning av samma sak vid tidigare övervakningar.  
 
Om överträdelsen är upprepad fördubblas påföljden. Registrering av upprepningen används i följande 
gårdsspecifika övervakningsfrågor vid åkerövervakning och dokumentövervakning vintertid: 
 

• 8.3 Längs vattendraget finns en 3 meter bred skyddsremsa som är täckt med gräs-, vall- eller 

ängsväxtlighet och där förbudet mot användning av gödselmedel och växtskyddsmedel har följts 

• 105. Gården har en odlingsplan enligt villkoren 

• 36. Den jordbruksskiftesvisa bokföringen har påbörjats 

• 58. De skiftesvisa anteckningarna är förenliga med villkoren 

• 59. Gården har markkarteringar enligt villkoren 

• 57. Skiftena har gödslats enligt SRf 235/2015 

 
Ingen ersättning betalas om det enligt en bedömning som grundar sig på omfattning, allvar, varaktighet och 
upprepning är frågan om en allvarlig överträdelse. Stödtagaren utesluts från stöd som betalas för åtgärden 
det kalenderår då observationen gjordes och kalenderåret därpå. 
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Det är frågan om en allvarlig överträdelse till exempel om jordbrukaren medvetet har underlåtit att följa 
stödvillkoren på största delen av åtgärdsarealen eller om överträdelsen har utbredda skadliga verkningar. En 
tillräcklig grund är till exempel att jordbrukaren under föregående övervakningar redan har en konstaterad 
överträdelse av samma villkor och att jordbrukaren inte har ändrat sitt agerande eller att jordbrukaren 
medger att han eller hon har överträtt stödvillkoren.  
 
En konstaterad allvarlig överträdelse registreras genom att man i de gårdsspecifika observationerna lägger 
till en övervakningsfråga om allvarlig överträdelse som rör BAN:s växtartsgrupper och registrerar en brist i 
den. 
 
Närmare information om påföljderna av BAN:s olika stödvillkor som ska granskas vid åkerövervakningen ges 
i de följande avsnitten.   

25.2.1 Odlingsplan  

Påföljderna av odlingsplanen baseras i likhet med markkarteringarna och de skiftesvisa anteckningarna på 
arealen. På gården kontrolleras villkoren per basskifte.  
 
Efter det att observationerna från gården har registrerats räknar Stödtillämpningen automatiskt samman 
arealerna av alla de skiften som borde haft odlingsplaner. Dessutom adderas arealerna av de skiften som 
saknar odlingsplan. På basis av dessa arealer räknar man ut den relativa andelen för minskning av 
procentandelen för BAN:s odlingsplan. Odlingsplanens andel av ersättningen för balanserad användning av 
näringsämnen är 20 %. Om det på gården saknas odlingsplan för 40 % av arealen, sänks ersättningen med 8 
% (0,2 x 0,4 = 0,08). Om det på gården konstateras brister i flera krav för BAN adderas de påföljdsprocenter 
som räknats ut för de olika kraven. 
 
Inspektören har själv möjlighet att ändra den påföljdsprocent som räknats ut via arealen efter att ha bedömt 
bristens allvar och varaktighet. Den uträknade påföljdsprocenten kan sänkas om det finns förmildrande 
faktorer eller höjas om bristerna är allvarligare än normalt.  Observationerna görs på skiftesnivå, men den 
kalkylerade påföljdsprocenten för ett visst stödvillkor går att ändra i de gårdsspecifika observationerna 
genom att lägga till en övervakningsfråga som hör samman med stödvillkoret. 
 
Exempel 24: 
 
På gården konstateras brister i odlingsplanerna i enlighet med tabell 42.  
 
Tabell 42. Konstaterade överträdelser som rör odlingsplaner. 
 

Skiftet
s 

namn 

Areal (ha) Ersättnin
gsberätti

gande 

Odlingsplanerna 
enligt villkoren 

Areal för vilken 
odlingsplan har 

uppgjorts 

A 0,40 x ja 0,40 

B 1,50 x ja 1,50 

C 5,50 x nej 0 

D 0,45 x nej 0 

X 2,50  nej 0 

Y 10,40 x ja 10,40 
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Z 4,00 x nej 0 

 
Odlingsplan ska uppgöras för gårdens alla skiften vilket innebär att odlingsplan krävs för 24,75 hektar. 
Odlingsplan saknas för sammanlagt 12,45 hektar vilket utgör cirka 50 % av gårdens hela areal. Påföljden är 
en minskning om 10 % av ersättningen för BAN (0,50 x 0,20). 

25.2.2 Skiftesvisa anteckningar 

Påföljderna av skiftesvisa anteckningar bestäms redan i samband med åkerövervakningen, om jordbrukaren 
inte kan visa upp några som helst uppgifter som anknyter till anteckningarna. I samband med att påföljden 
ges måste man bedöma upprepningen genom att kontrollera gårdens övervakningsresultat från de fyra 
tidigare åren. 
 
I de gårdsspecifika observationerna i Stödtillämpningen noteras en brist i punkten Den jordbruksskiftesvisa 
bokföringen har påbörjats. Stödtillämpningen räknar ut gårdens maximala påföljd med anledning av 
skiftesvisa anteckningar 

25.2.3 Skyddsremsor  

Påföljden med anledning av brister i skyddsremsor beräknas med användning av mängden krävda och 
konstaterade skyddsremsor.  
 
Villkoren för skyddsremsan kontrolleras per basskifte på gården. På checklistan antecknas för vart och ett 
skifte om skyddsremsan uppfyller villkoren eller om skyddsremsa inte krävs. Det antal meter som krävs fås 
direkt från datasystemet och behöver inte längre sparas på alla skiften, även om brister observeras. Endast 
för de basskiften på vilka det konstateras en brist i fråga om skyddsremsor sparas såväl mängden krävda som 
konstaterade skyddsremsor på ett skifte. Om skyddsremsan är för smal uppfyller den inte villkoren och 
behandlas som underkänd när påföljden räknas ut. I de skiftesspecifika observationerna kan saken ändå 
beaktas som en förmildrande faktor och påföljdsprocenten sänkas. Utöver de förmildrande faktorerna ska 
man i samband med att påföljden ges beakta upprepningen genom att kontrollera gårdens 
övervakningsresultat från de 4 tidigare åren. 
 
Påföljden med anledning av skyddsremsor fås genom att jämför mängden konstaterade skyddsremsor med 
mängden krävda skyddsremsor. Från kalkylen får man den påföljdsprocent för skyddsremsor med vilken 
procentandelen för skyddsremsor inom BAN (20 %) minskas.  
 
Det finns orsak att ända påföljdsprocenten exempelvis i de fall där gårdens areal är stor och gården har litet 
behov av skyddsremsor. Då kan den kalkylerade påföljdsprocenten vara alltför stor i förhållande till bristens 
verkliga allvar. Påföljden kan vara för stor också om det på gården konstateras lindriga brister i 
skyddsremsorna. En sådan situation är till exempel om skyddsremsan är i medeltal två meter bred på en del 
av skiftena. Skyddsremsan uppfyller inte villkoren men bristen är lindrig.   
 
Nedan i exempel 25 belyses kalkyleringen av skyddsremsor. 
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Exempel 25: 
 
På gården har konstaterats brister i skyddsremsorna enligt tabell 43. 
 
Tabell 43. Konstaterade överträdelser av skyddsremsor. 
 

Skiftets 
namn 

Areal 
(ha) 

Ersättnin
gsberätti
gande 

Skyddsremsa enligt 
villkoren 

Mängden 
skyddsremsor som 
krävs 

Konstaterad 
skyddsremsa 

A 0,40 x Krävs inte  

B 1,50 x Krävs inte 

C 5,50 x Krävs inte 

D 0,45 x Krävs inte 

X 2,50  ja 150 150 

Y 10,40 x nej 500 250 

Z 4,00 x ja 300 300 

 
Mängden skyddsremsa som krävs är 950 meter men konstaterades vara 700 meter. Skyddsremsa fattas alltså 
på 250 meter vilket är cirka 28 % av det som krävs. Bristen orsakar en minskning om 6 % (0,28 x 0,20) av 
ersättningen för balanserad användning av näringsämnen i samband med miljöersättningen.  

25.2.4 Mångfaldsremsor  

Ersättningen för BAN blir föremål för en 1 % påföljd om det upptäcks brister i mångfaldsremsorna. Som brist 
betraktas också det att jordbrukaren inte har uppgett mångfaldsremsan i de skiftesvisa anteckningarna. 
Bristen registreras på övervakningsfråga 49 Gården har mångfaldsremsor enligt miljöersättningen. Remsorna 
har skötts enligt villkoren. 

 Påföljderna av skiftesspecifika åtgärder 

När det gäller skiftesspecifika åtgärder avslås den areal där ett villkor för åtgärden inte har följts.235 Om 
villkoret för åtgärden har följts på en del av skiftets areal bildas vid övervakningen ett övervakningens 
jordbruksskifte av den areal där villkoret inte har följts. För övervakningens jordbruksskifte registreras en 
brist i stödvillkoren vilket leder till att ersättningen för åtgärden för skiftet avslås för arealen i fråga. Dessutom 
kan bristen föranleda en påföljd för hela ersättningen för åtgärden, om arealskillnaden är för stor på nivån 
för växtartsgruppen. Ersättning för åtgärden betalas inte om arealskillnaden överstiger 50 %.236  
 
Utgående från bristerna i de skiftesspecifika åtgärderna ska man bedöma om det gäller en allvarlig 
överträdelse. Jordbrukaren kan till exempel medge att han eller hon medvetet har låtit bli att följa 
stödvillkoren. Då måste man överväga om det gäller en allvarlig överträdelse som har beskrivits ovan i punkt 
25.2. För varje växtartsgrupp i samband med en skiftesspecifik åtgärd finns det en gårdsspecifik 
övervakningsfråga om allvarlig överträdelse i Stödtillämpningen.  

 
 
235 SRf 712/2015 19 § 
236 SRf 712/2015 23 § 
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26 PÅFÖLJDERNA AV MILJÖAVTAL 

En påföljd som hänför sig till miljöavtal sparas som antingen en brist i stödvillkoren eller som ett arealfel.  
 
Om det handlar om en brist i stödvillkoren för ett miljöavtal (dvs. att något avtalsvillkor inte har följts), 
registreras påföljden via övervakningsfråga 22.1. Då måste området till alla delar uppfylla kraven för den 
anmälda grödan och basskiftets gränser ändras inte. På grund av en brist i stödvillkoren tas området inte bort 
från den stödberättigande arealen för de kommande åren.  
 
Basskiftets areal eller myndighetsuppgifter (om skiftet är aktivt, ersättningsberättigande, skiftets 
markanvändningsslag) måste alltid korrigeras om skiftet (eller en del av det) inte är förenligt med den 
anmälda växtkoden eller inte längre används för jordbruk. Om till exempel miljöavtalsareal, permanent 
gräsmark, har anmälts för skiftet måste området uppfylla kraven för permanent gräsmark. I så fall betalas 
också andra stöd (grundstöd eller kompensationsersättning) för skiftet utöver stödet för avtalet, och den 
areal som inte duger för dessa andra stöd måste tas bort från skiftet via arealen. En stödvillkorsbrist orsakar 
påföljd bara för stödet för avtalet. 
 
En stödvillkorsbrist minskar stödet och ett arealfel orsakar sanktion, när arealfelet inom en växtartsgrupp är 
större än 3 %. 

 Påföljder med anledning av brister i stödvillkoren 

Miljöavtalen kan ha tre slags påföljder som hör samman med stödvillkoren. Förbjudna åtgärder som strider 
mot avtalet (bearbetning, gödsling, dikning, beskogning eller behandling med växtskyddsmedel) som utförs 
på vårdbiotops- och naturbetesområden leder till att ersättningen dras in, ifall inte NTM-centralen beviljat 
tillstånd för åtgärderna. Om det observeras att sådana åtgärder har utförts ska eventuella tillstånd granskas.  
 
Påföljderna av miljöavtalens basnivåer bestäms på basis av arealen enligt samma princip som påföljderna 
av miljöförbindelsernas basnivåer, se stycket 'Påföljder av basnivån' och tabell 39 om fastställande av 
påföljdsprocenter enligt arealen.  Brister som gäller basnivåns åtgärder utreds med hjälp av fältchecklistan 
och observationerna införs i den nya Stödtillämpningen, som räknar ut påföljderna.  
 
Påföljderna av miljöavtalens avtalsvillkor fastställs på basis av hur många av de åtgärder som krävs som har 
genomförts och på hur stor areal. Om det krävs att flera åtgärder ska genomföras på ett skifte, och bara en 
del av dem inte har genomförts, förkastas inte hela ersättningen för skiftet, utan endast en andel som 
motsvarar den åtgärd som inte genomförts, och även det endast för den areal där bristen konstateras. 
Påföljderna för avtalsvillkoren fastställs per skifte och för dessa skiftens del ska inspektören utreda 
påföljdsprocenten enligt situationen på skiftet.  
 
När en stödvillkorsbrist registreras som påföljd, konstateras en för miljöavtal stödberättigande växtkod på 
jordbruksskiftet. Om stödvillkorsbristen inte gäller hela basskiftet ska den bristfälliga arealen ritas till ett 
jordbruksskifte vid övervakningen, och på det registreras bristen och året som retroaktiviteten sträcker sig 
till, ifall det gäller en retroaktiv påföljd. På det jordbruksskifte där stödvillkorsbristen konstateras registreras 
en brist på övervakningsfråga 22. Avtalsarealen har skötts enligt planen och avtalsvillkoren och i punkt 22.1 
påföljdsprocenten och i punkten ”tilläggsinformation till stödsökanden” en motivering för den observerade 
bristen. 
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Det är nödvändigt att i stödvillkoren göra åtskillnad mellan de egentliga åtgärderna och de åtgärder som 
kräver en ringa arbetsinsats. Vid beräkningen av påföljderna av avtalet beaktas skiftets areal, antalet 
egentliga åtgärder som kräver en ringa arbetsinsats och bokföringen. För total avsaknad av bokföring har 
fastställts en påföljdsprocent på 25 %. Den kan sänkas (till 10-20 %), om det av bokföringen går att konstatera 
att någon åtgärd enligt villkoren har utförts på skiftet.  
 
Vid fastställandet av påföljder för avtalsvillkoren ska man för vart och ett skifte utreda antalet egentliga 
åtgärder och den areal där brister förekommer. Påföljderna för åtgärder som kräver ringa arbetsinsats 
fastställs beroende på fall till mellan 1 och 5 %.  
 
Åtgärdshelheterna granskas på det sätt som de har förts in i avtalet. Till exempel betesgång och stängsling 
kan vara två olika åtgärder, röjning och bortförande av röjningsrester en åtgärd. Om röjningen har utförts på 
hela området, men röjningsresterna inte har förts bort, orsakar det en 50 % minskning av stödet för den 
berörda åtgärden.  
Om slåtter och bortförande av slåtteravfallet är den enda egentliga åtgärden på skiftet och hälften av 
åtgärden har blivit utförd, dvs. skiftet har slagits men slåtteravfallet finns kvar. I detta fall är påföljden 100/2 
= 50 %. Inspektören kan vid behov ändra påföljdens omfattning i enlighet med vad som observerats på skiftet. 
 
Ett jordbruksskifte kan ha åtgärder som inte behöver genomföras på hela jordbruksskiftets areal. Om det 
observeras brister i fråga om sådana åtgärder måste jordbruksskiftet delas upp i jordbruksskiften för 
övervakningen och påföljderna fastställas enligt jordbruksskifte. Se exempel 30. 
 
Vissa åtgärder måste genomföras bara en gång under avtalsperioden. Om man vid övervakningen upptäcker 
att åtgärden inte har genomförts, ges påföljden bara för övervakningsåret. Om man till exempel det tredje 
avtalsåret konstaterar att inledande röjning inte har utförts, registreras påföljden för övervakningsåret. Den 
behöver inte göras retroaktivt till det första året. 
 
I Pikantti finns en tom kalkylförlaga som kan användas som hjälpmedel vid uträknandet av påföljden. 
Kalkylerna fogas till gårdens övervakningshandlingar. Exemplen nedan finns också presenterade i 
kalkylförlagan i samma fil. 
 
Uträkning av påföljder 
 
Om det finns en brist i fråga om stödvillkoren för ett skifte, antecknas i räknaren: 

- alla skiftets åtgärder  
- den areal där var och en åtgärd genomförts 
- åtgärdernas antal 
- brister som gäller åtgärder som kräver ringa arbetsinsats 
- brister som gäller bokföringen.  

 
Kalkylen räknar ut påföljdsprocenten som förs in i Stödtillämpningen i observationerna per jordbruksskifte, i 
punkten Avtalsarealen har skötts i enlighet med planen och avtalsvillkoren. I tilläggsuppgifterna skrivs en 
motivering för den observerade bristen. Om felet har funnits redan under tidigare år registreras en uppgift 
om detta i samma punkt. Mer info om retroaktiva påföljder ingår i kapitel 28.5.4. 
 
Kalkyleringstabellens resultat kan överstiga 100 % till exempel i det fall att alla åtgärder i planen är ogjorda 
och det vid dokumentkontrollen vintertid konstateras att också bokföringen saknas helt.  Då begränsas 
påföljden till 100 %. 
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Exempel på påföljder av avtal om jordbruksnaturens mångfald och landskapet 
 
Exempel 26:  

Areal 3 ha 

Åtgärderna i 
avtalet 

Egentliga åtgärder: röjning, slåtter och betesgång 
Åtgärder som kräver en ringa arbetsinsats: uppsättande av 4 
fågelholkar 

Observerade 
brister 

1 ha oslaget 
Inga fågelholkar har satts upp 

Påföljder  13 % av stödet för jordbruksskiftet  
- 1/3 av de egentliga åtgärder som krävs är ogjorda (1 ha/ 3 ha* 

33,33 % → 11,11 %) 
- Enligt inspektörens bedömning 2 % för bristen på fågelholkar 

Exempel 27:  

Areal  3 ha och 5 ha (två skiften) 

Åtgärderna i 
avtalet 

Egentliga åtgärder: röjning, betesgång, slåtter och avlägsnande av 
främmande arter 

Observerade 
brister 

Främmande arter har inte avlägsnats på 3 ha skiftet  
Slåtter har inte utförts på 5 ha skiftet. 

Påföljder  3 ha skiftet: 25 % påföljd för stödet för jordbruksskiftet 
- ¼ av de egentliga åtgärder som krävs är ogjorda (3 ha/ 3 ha*25 

% → 25 % 
5 ha skiftet: 25 % påföljd för stödet för jordbruksskiftet 

- ¼ av de egentliga åtgärder som krävs är ogjorda (5 ha/ 5 ha*25 
% → 25 % 

 

Exempel 28:  

Areal  3 skiften: 3, 4 och 5 ha 

Åtgärderna i 
avtalet 

Egentliga åtgärder: röjning, stängsling och betesgång för vart och ett 
skifte, betesgången inleds i juli 

Observerade 
brister 

a. 4 ha skiftet:  stängslet har delvis fallit omkull och skiftet har inte 
betats 

b. 3 ha skiftet: inte betats 

Påföljder  a: 66 % påföljd för stödet för jordbruksskiftet 
- 2/3 av de egentliga åtgärder som krävs är ogjorda (4 ha/ 4 ha* 

66 % → 66 %) 
 
b: 33 % påföljd för stödet för jordbruksskiftet 

- 1/3 av de egentliga åtgärder som krävs är ogjorda (3 ha/ 3 ha*  
33 % → 33 %) 

Exempel 29: 

Areal  4 ha (ett anmält jordbruksskifte) 

Åtgärderna i 
avtalet 

Egentliga åtgärder: betesgång 4 ha, röjning 0,5 ha 

Observerade 
brister 

Skiftet har inte betats alls 
 

Påföljder  Inrätta två jordbruksskiften för övervakningen 
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0,5 ha: röjningen i skick och brist i fråga om betesgången 
- ½ de egentliga åtgärderna är ogjorda (0,5 ha / 0,5 ha * 50 % → 

50 %) 
 
3,5 ha: brist i fråga om betesgången 

- 1/1 av de egentliga åtgärder som krävts är ogjorda (3,5 ha / 
3,5 ha * 100 % → 100 %) 

 
Fastställande av påföljd med anledning av skötsel av våtmark 
 
Med tanke på övervakningspåföljderna är det väsentligt att bedöma vilka åtgärder som är av betydelse för 
att våtmarken ska fungera. Påföljden med anledning av brister i de egentliga åtgärderna beräknas via arealen. 
En påföljd med anledning av smärre brister bestäms från fall till fall inom en procentskala (1-5 %). 
 
Exempel 30:  

Areal  3 ha 

Åtgärderna i 
avtalet 

Egentliga åtgärder: iståndsättning och skötsel av dammar och fåror, 
slåtter av växtligheten på kantområdena och bortförsel av 
växtresterna,  
Åtgärder som kräver en ringa arbetsinsats: utfällning av slam vid 
behov, tillförsel av fällningsmedel vid behov och observation av 
vattenståndet 

Observerade 
brister 

Underhållet av dammen har inte skötts (observerat förbiläckage) 
Vattenståndet har inte observerats.  

Påföljder  48 % av stödet för jordbruksskiftet  
- 1/2 av de egentliga åtgärder som krävs är ogjorda (3 ha/ 3 ha* 

50 % → 50 %) → Inspektören bedömer att våtmarken ändå 
fungerar på normalt sätt och sänker påföljden till 45 % 

- Enligt inspektörens bedömning 3 % pga. bristen som gäller 
observation av vattenståndet 

 
Exempel på fastställande av påföljder med anledning av åkrar för tranor, gäss och svanar 
 
Exempel 31: 

Areal  3 skiften: 2, 2 och 2 ha, skiftena ligger inte längs ett utfallsdike 

Åtgärderna i 
avtalet 

Egentliga åtgärder:  
1. Anläggande av växtbestånd 
 2. Slåtter/bärgning 
3. Skiftesbokföring  
4. Bekämpning av flyghavre/jätteloka. 

Observerade 
brister 

a. En del av vallskörden har inte bärgats på ett basskifte 

Påföljder  Påföljd för stödet för jordbruksskiftet 
- inrättas ett övervakningens jordbruksskifte och en brist i fråga 

10.19, varvid inget stöd för åkrar för tranor, gäss och svanar 
betalas för jordbruksskiftet 
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Avtalet om åker för tranor, gäss och svanar omfattar 3 skiften som vart och ett är 2 hektar. Skiftena ligger 
inte längs ett vattendrag eller ett utfallsdike. 
 
De egentliga åtgärderna för skiftet är 1. anläggande av växtbestånd, 2. slåtter/bärgning, 3. Skiftesbokföring 
och 4. Bekämpning av flyghavre/jätteloka.  

- Konstaterats att på ett basskifte är vallskörden obärgad eller oslagen och övervakningstidpunkten är 

15.9. 

- På 1/3 av skiftet är skörden obärgad, och det bristfälliga området inrättas därför till ett separat 

jordbruksskifte för övervakningen 

- Registrera en brist i övervakningsfråga 10.19 Växtligheten på en åker för tranor, gäss och svanar har 

bärgats eller slagits enligt villkoren. Eftersom skörden är obärgad betalas inget stöd för avtalet för 

den delen av skiftet. Som påföljdsprocent för jordbruksskiftet registreras 50 % och i fältet för 

tilläggsuppgifter en motivering för bristen.  

 
Exempel 32:  

Ett avtal om åkrar för tranor, gäss och svanar omfattar ett 6 ha skifte som gränsar till ett 
vattendrag på en sträcka om 300 meter. Skyddsremsan på kanten längs vattendraget är bara 
2 meter bred på hela sträckan. 
Bristen på skyddsremsa orsakar en 20 % påföljd för stödet för växtartsgruppen (dvs. avtalet 
om åkrar för tranor, gäss och svanar). Bristen inklusive motiveringar registreras i 
Stödtillämpningens basskiftesspecifika uppgifter som ska kontrolleras i terrängen och 
tillämpningen räknar ut påföljden.  

 Påföljder med anledning av arealen 

Ett fel som observerats på ett avtalsskifte registreras som arealfel i följande situationer: 
- När areal som i sin helhet inte berättigar till stöd, till exempel ekonomiskog, ingår i avtalsskiftets 

areal, varvid inga som helst stöd betalas för den areal som tas bort. Sådan areal tas bort från skiftet 

som gränskorrigering eller genom att registrera ett permanent icke odlat (9700) jordbruksskifte. I 

avsnitt 10.1 kan du se i vilka situationer det är möjligt med enbart en gränskorrigering. Om arealen 

tas bort via en basskiftesdelning, måste det icke stödberättigande basskiftet passiveras till nästa år.  

- När ett skifte som anmälts med växtkoden miljöavtalsareal, permanent gräsmark utgör areal som 

inte berättigar till grundstöd och kompensationsersättning, dvs. arealen uppfyller inte definitionen 

av permanent gräsmark (avsnitt Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.)   

o Om arealen ändå godkänns ingå i avtalet, delas skiftet till följande år och de retroaktiva 

påföljderna registreras via arealen på det område som inte uppfyller kravet på permanent 

gräsmark. På övervakningsåret och eventuella retroaktiva år registreras miljöavtal, 

skogsmark som växt och då blir det inga påföljder för stödet för avtalet. Av de arealer som 

inte duger som permanent gräsmark inrättar du i mån av möjlighet minst 5 ar stora 

basskiften så att stödet för avtalet går att betala för området också i fortsättningen. 

- När en areal har varit oskött i flera år och det inte ser ut som om den kommer att skötas i 

fortsättningen heller, tas det oskötta området bort från basskiftets areal, genom att antingen dela 

skiftet eller göra en gränskorrigering.  

 
När områden tas bort från basskiftets areal, registreras också eventuella retroaktiva påföljder via arealen.  
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När basskiftet delas eller konstateras vara helt icke odlat, måste basskiftets myndighetsuppgifter alltid 
korrigeras till följande år också i basskiftesadministrationen. 
 
Ett och samma skifte kan få påföljder på basis av såväl arealen som en brist i stödvillkoren. Ett exempel på 
en sådan situation ges nedan.  
 
Exempel 33: 

Areal och 
anmäld gröda 

2 ha. Anmäld miljöavtalsareal, permanent gräsmark 

Åtgärder  Egentliga åtgärder: betesgång 2 ha 

Observerade 
brister 

Skiftet har inte betats alls. Dessutom uppfyller 1 ha inte kraven för 
permanent gräsmark eftersom det växer för många träd på området. Hela 
området duger ändå som avtalsareal. 
 

Påföljder  Två jordbruksskiften vid övervakningen inrättas 
1 ha: uppfyller kraven för permanent gräsmark, har inte betats 

- Som växt registreras miljöavtalsareal, permanent gräsmark 

- Brist i stödvillkoren registreras på övervakningsfråga 22.1 

1 ha: uppfyller inte kraven för permanent gräsmark, har inte betats 
- Som gröda registreras miljöavtalsareal, skogsmark 

- Brist i stödvillkoren registreras på övervakningsfråga 22.1 

- Registrera en retroaktiv påföljd 4 år bakåt via arealen. Också till 

tidigare år registreras miljöavtal, skogsmark som växt. Registrera 

”ja” i punkten Arealfel som hänför sig till tidigare år i mätuppgifterna 

om basskiftet 

Verkningar 
för stöden 

1 ha: uppfyller kraven på permanent gräsmark, har inte betats 
- Arealen godkänns ingå i arealen för grundstöd och 

kompetensersättning 

- Ersättning för miljöavtalet betalas inte, eftersom stödvillkoret inte 

har följts i år 

1 ha: uppfyller inte kraven för permanent gräsmark, har inte betats 
- Arealen godkänns inte ingå i arealen för grundstöd och 

kompensationsersättning 

- Arealen är inte godtagbar i fråga om grundstödet och 

kompensationsersättningen heller under de 4 tidigare åren. Den 

retroaktiva arealpåföljden beräknar automatiskt påföljden för de 

tidigare åren.  

- Ersättning för miljöavtalet betalas inte, eftersom stödvillkoret inte 

har följts i år 

Inverkan på 
följande år 

Basskiftet måste i Basskiftesadministrationen delas till följande år, eftersom 
en del av skiftet inte uppfyller kraven för permanent gräsmark.  
 
1 ha: uppfyller kraven för permanent gräsmark 

- Skiftets ersättningsberättigande och markanvändningsslag förblir 

oförändrade 

1 ha: uppfyller inte kraven för permanent gräsmark 
- KOMP-berättigandet måste tas bort från skiftet 
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- Markanvändningsslaget måste ändras till skogsmark 

När det gamla basskiftessignumet upphör att existera, måste 
avtalshandläggaren avsluta det gamla basskiftet från avtalet så att 
övervakningsåret är dess sista år. De nya skiftena läggs till i avtalet från och 
med det år som följer på övervakningsåret. 

27 PÅFÖLJDERNA FÖR NATIONELLA STÖD 

Om det på skiftet upptäcks en överträdelse som gäller sedvanligt produktionssätt med beaktande av 
förhållandena på orten (övervakningsfråga 7), avslås stödet för skiftet som en stödvillkorsbrist237. Om det på 
skiftet konstateras växter som berättigar till nordligt hektarstöd men med en lägre stödnivå än vad som 
uppgetts i anmälan, minskas skiftet för stödet med 20 %.238 I detta fall registreras en brist på 
övervakningsfråga 5. 
 
Brister som rör skörd av frilandsgrönsaker orsakar en påföljd för det nordliga hektarstödet. Om skörden inte 
har bärgats betalas inget stöd för området.239 Stödet avslås med övervakningsfråga 7.6. 
 
Försummelser av miljövillkoren för nordliga stöd orsakar en anmärkning 0 % eller en påföljd om 1, 3 eller 5 
%. Om det vid övervakningen konstateras att jordbrukaren avsiktligt har låtit bli att följa miljövillkoren sänks 
stödet med 15–100%. Påföljden räknas ut från det totala beloppet av nordliga stöd (allmänt hektarstöd, 
nordligt hektarstöd och stöd till unga jordbrukare).240 Påföljdprocenten registreras på övervakningsfråga 53. 
För försummelsen ges i regel en påföljd i enlighet med de skalor och exempel som anges i kapitlet om 
tvärvillkor. Till skillnad från tvärvillkoren kan man också ge en anmärkning för försummelse av miljövillkoren 
för nordliga stöd. Anmärkning kan ges om försummelsen är särskilt lindrig. 

28 UTRÄKNING AV ÖVERVAKNINGSRESULTATET 

 Växtartsgrupper och stödtyper 

Bildandet av växtartsgrupper 
 
När det gäller stöd som helt eller delvis finansieras av EU bildas egna växtartsgrupper av grödor med olika 
stödnivåer.  
 
I fråga om grundstöd, förgröningsstöd och EU-stöd till unga jordbrukare finns det bara en växtartsgrupp inom 
respektive stöd. 
 
I fråga om bidrag för jordbruksgrödor bildas växtartsgrupperna på följande sätt: 

 
 
237 Lag 1559/2001 19 §, JSMf 350/2021 5 § 
238 SRf 220/2021 19 § 
239 SRf 220/2021 19 §, JSMf 350/2021 5 § 
240 SRf 220/2021 20 § 
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a) Proteingrödor  
b) Råg 
c) Sockerbeta 
d) Stärkelsepotatis  
e) Frilandsgrönsaker  

 
I fråga om miljöersättning bildas växtartsgrupperna på följande sätt: 

a) Balanserad användning av näringsämnen (åker- och trädgårdsväxter som separata grupper) 
b) Placering av flytgödsel i åker 
c) Återanvändning av näringsämnen och organiskt material 
d) Hantering av avrinningsvatten 

a. Reglerbar dränering 
b. Reglerbar underbevattning och återanvändning av torrläggningsvatten 

e) Miljövårdsvallar  
a. Skyddszonvallar (styrningsområde och annat område som egna grupper) 
b. Fleråriga miljövallar 
c. Naturvårdsåker med vall (styrningsområde och annat område som egna grupper) 

f) Växttäcke vintertid 
a. 20 % av gårdens förbindelseareal (styrningsområde och annat område som egna grupper) 
b. 40 % av gårdens förbindelseareal (styrningsområde och annat område som egna grupper) 
c. 60 % av gårdens förbindelseareal (styrningsområde och annat område som egna grupper) 
d. 80 % av gårdens förbindelseareal 

g) Användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis (ett- och fleråriga 
trädgårdsväxter som egna grupper) 

h) Åkernaturens mångfald 
a. Gröngödslingsvallar  
b. Fånggrödor  
c. Saneringsgrödor  
d. Mångfaldsåkrar (styrningsområde och annat område som egna grupper) 

i) Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter 
a. Metodgrupp 1 
b. Metodgrupp 2  

j) Av avtalen om miljöspecialstöd inrättas egna växtartsgrupper enligt avtal 
 
I fråga om ersättning för ekologisk produktion bildas växtartsgrupperna på följande sätt: 

a) Växtodlingsgård  
b) Husdjursgård  
c) Odlingsareal för frilandsgrönsaker 

 
I fråga om kompensationsersättning och husdjursförhöjning bildas växtartsgrupperna enligt stödregion AB 
och C.  
 
I fråga om allmänt hektarstöd och nordligt hektarstöd finns bara en växtartsgrupp. 
I fråga om stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbeta bildas växtartsgrupperna enligt 
stödregion C1, C2, C3 och C4. Växtartsgrupperna för nationellt stöd för sockerbeta bildas enligt stödregion 
AB, C1, C2, C3 och C4. 
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 Växtartens inverkan på kontrollresultatet 

Vid kontrollen av växtartsgrupper är ändringar av växtart möjliga inom växtartsgruppen, men mellan 
växtartsgrupperna är ändringar inte möjliga. Om det vid övervakningen konstateras att det på 
jordbruksskiftet finns en växt ur en annan växtartsgrupp än den anmälda, underkänns skiftet i fråga om de 
stöd där den konstaterade växten inte är stödberättigande. Till följd av övervakningen kan man inte få ett 
stöd som inte har sökts för skiftet, även om en växt som berättigar till stödet konstateras på skiftet. 
De växtkoder som ska verifieras i olika övervakningssituationer, påföljderna av ändringar i växtkoderna och 
andra åtgärder utreds i exemplen i bilagan Växtkoder vid övervakningen. 

 Skyldigheten att uppge jordbruksmark 

Fråga Stödvillkor  Plats för 
granskningen 

44 All jordbruksmark har anmälts Terrängkontroll  

 
Om det vid övervakningen konstateras att all jordbruksmark (separata basskiften) inte har uppgetts i 
stödansökan och skillnaden mellan den uppgivna arealen och den konstaterade arealen (=den uppgivna + 
arealen av de skiften som inte har uppgetts) är över 3 %, skärs alla arealstöd som helt eller delvis finansieras 
av EU ner med högst 3 %241. Som icke uppgiven areal räknas endast icke uppgivna separata basskiften.  
 
Som icke anmäld jordbruksmark betraktas ett område som är geografiskt åtskilt (t.ex. en väg eller ett dike 
emellan och ingen odlingsförbindelse) från de andra skiftena. 
 
I fråga om alla arealer med icke anmäld jordbruksmark (också områden som är mindre än 0,05 ha) ska man 
kontrollera att tvärvillkoren iakttas.  
 
När påföljdsprocenten bestäms ska man beakta hur allvarlig underlåtelsen är.  

- Om skillnaden mellan det icke anmälda och det anmälda området är mindre än 3 % registreras en 
brist i denna punkt och som påföljd 0 % 

- Om skillnaden mellan det icke anmälda och det anmälda området är bara strax över 3 %, orsakar det 
en påföljd om 1 %  

- Om arealen av det icke anmälda området är betydande eller om tvärvillkoren överträtts på området 
ska en påföljd på 2 eller 3 % tillämpas.  

 
Det är inte frågan om överträdelse av skyldigheten att anmäla jordbruksmark om ett skogsområde betas och 
området inte har anmälts i stödansökan. Inte heller är det överträdelse av skyldigheten att anmäla 
jordbruksmark om jordbrukaren har fått en nygjord nyröjning i odlingsskick på våren och besått den. Skiftet 
måste vara odlingsdugligt redan vid årets början, så om skiftet inte är odlingsdugligt då behöver det inte 
anmälas i stödansökan. 

 
 
241 Förordning (EU) nr 640/2014 artikel 16 
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 Ordningsföljden för uträkning av påföljder 

Från det stöd som ska betalas ut dras till först av arealpåföljderna och efter det bristerna i stödvillkor.  Om 
gården får en påföljd för underlåtelse att uppge jordbruksmark, dras påföljden med anledning av det av efter 
dessa. Till sist avdras tvärvillkorspåföljderna. 242 
 
Nedan ges en kort beskrivning av ordningsföljden för uträkning av åkerstöd 
 

 Direkta 
stöd 

Programs
töd  

Natione
lla stöd 

1. Ansökt stöd utan minskningar 

• Stödrättigheterna begränsar grund- och 
förgröningsstödet samt EU-stödet till unga jordbrukare 

• Skiftenas ersättningsberättigande begränsar 
programstöden och de nationella stöden 

 

x x x 

2. Administrativa påföljder, till exempel  

• Miljöersättningens undantagsbehandlingar (force 
majeure, tagande av ersättningsberättigande areal ur 
jordbruksanvändning, försummelser av stödvillkor som 
observerats vid handläggningen av ansökan) 

• Kommunhandläggarens avslag 
 

x x x 

3. Dra av underkänd areal / arealsanktion x x x 

4. Dra av procentuella påföljder som hänför sig till stödvillkor 
(stödvillkor och krav för basnivån) 

 x x 

5. Dra av påföljd med anledning av förseningsdagar 
 

x x x 

6. Dra av sanktion med anledning av oanmäld jordbruksmark 
 

x x  

7. Från grundstödet dras av minskning till unga x (bara 
grundst
öd) 

  

8. Från alla direkta EU-stöd dras av nettotakminskningen och 
minskningen till följd av finansiell disciplin 
 

x   

9. Dra av påföljd med anledning av tvärvillkor x x  

 Återkrav av stöd och påförande av påföljder för tidigare år 

De retroaktiva påföljderna gäller år 2021 enbart arealer. Också tvärvillkoren har kunnat ge upphov till en 
retroaktiv påföljd från och med 2016, om en gård som fått tidig varning har blivit föremål för övervakning på 

 
 
242 Förordning (EU) nr 809/2014 artikel 6 
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nytt och den inte har korrigerat försummelsen inom utsatt tid. Information om detta ges i anslutning till 
tvärvillkoren i avsnitt 22.1.  
 
Alla retroaktiva påföljder behandlas i nya Stödtillämpningen. Beräkningen hänför i regel automatiskt 
påföljden till det fastställda året. Gården behöver inte registreras på någon separat övervakningskörning. 
 
Undantaget är följande övervakningsfrågor för vars del påföljderna som hänför sig till tidigare år måste 
registreras via övervakningskörningarna 7130, 7131, 7132, 7133: 
 

- Miljöavtalets avtalsvillkor och skötselplan har följts (jordbruksskiftets övervakningsfråga 22.1). Fallet 
registreras på övervakningskörningen bara i det fall att påföljdsprocenten avviker från 
övervakningsårets. 

- Det finns ett skriftligt/muntligt arrendeavtal om ett arrenderat basskifte (basskiftets 
övervakningsfråga 31 eller 32) 

- Det finns ett gällande arrendeavtal om ett jordbruksskifte (jordbruksskiftets övervakningsfråga 164). 
 
Bedömning av retroaktiva arealpåföljder 
 
Även om utgångspunkten är att arealfelet har funnits redan under tidigare år måste myndigheten i alla fall 
ha klara grunder och bevis för saken. Som bevis för de föregående årens del kan betraktas att det växer skog 
eller flera år gammalt sly på skiftet. Också att jordbruksmark har tagits i annat bruk, exempelvis tomtmark 
eller vägområde, kan anses vara ett klart bevis.  Också att det på skiftet finns icke odlade åkerholmar som 
digitaliserats i basskiftets areal orsakar klart retroaktiva påföljder. Precisering av gränslinjen vid 
digitaliseringen orsakar inget fel till tidigare år. 
 
Om ett arealfel som konstaterats under övervakningsåret har existerat på samma sätt också under tidigare 
år, återkrävs de stöd som betalats utan grund inklusive eventuella sanktioner högst för de fyra föregående 
åren, med andra ord kan arealpåföljderna av övervakningen år 2021 utsträckas bakåt till år 2017.243 
Återkravet behöver inte alltid utsträckas fyra år bakåt, utan det kan också gälla de föregående 1 – 4 åren i 
enlighet med situationen och bevisen. 
 
Utöver de retroaktiva arealpåföljderna som orsakas av övervakningen måste också miljöersättningen, 
ersättningarna för miljöavtal samt ekoersättningen återkrävas av ansökningshandläggaren, ända till 
förbindelse-/avtalsperiodens början. Inga sanktioner ingår i de återkrav som ansökningshandläggaren gör. 
Enbart det stöd som betalts till för stort belopp återkrävs.  
 

 
 
243 Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 artikel 3. I EU-domstolens avgörande C-383/14 har konstaterats 

(punkt 33), att artikel 3.1 fjärde stycket i förordning 2988/95 ska tolkas så, att den däri föreskrivna 

preskriptionstiden är tillämplig inte bara när oegentligheter leder till att administrativa sanktioner påförs i den 

mening som avses i artikel 5 i denna förordning, utan även när oegentligheter leder till att administrativa 

åtgärder vidtas i den mening som avses i artikel 4 i denna förordning. I EU-domstolens avgörande C‑684/13 

har konstaterats (punkt 93) att jordbrukarens goda tro måste föreligga vid tidpunkten för inlämnandet av 

ansökan om stödet och kvarstå under de fyra år som följer utbetalningen av stödet och att (punkt 95) 

följaktligen bedömningen av denna goda tro måste ske separat för vart och ett av de berörda åren, och den 

berörda jordbrukarens goda tro måste kvarstå till och med utgången av det fjärde året efter betalningen av 

stödet. 



Anvisning för åkerövervakning 2021 
743/03.00.00.01/2021 

 
 

 
 
 

186 (201) 

Kartgranskning kan vid behov användas som hjälp när man bedömer om övervakningen ska utvidgas till 
tidigare år. När det finns klara bevis på basis av terrängobservationerna behövs ingen kartgranskning. Om 
det till exempel kan konstateras i terrängen att ett område som uppgetts vara stödberättigande inte har 
odlats de föregående 4 åren, ska stödet återkrävas för fyra år oberoende av vad flygfotot visar.  
 
Om det inte finns klara bevis på basis av terrängobservationer kan man granska tidigare flygfoton. Om det 
nyaste flygfotot har tagits för mindre än 4 år sedan kan en retroaktiv påföljd begränsas till det år då flygfotot 
togs, om felet inte syns på ett tidigare flygfoto. 
 
Återkravet utsträcks inte till tidigare år om basskiftet har varit föremål för övervakning under de föregående 
åren och jordbrukaren efter övervakningen har använt sig av den areal som uppmätts vid övervakningen och 
inga förändringar har skett på skiftet. Återkrav kan verkställas, om jordbrukaren inte har använt sig av den 
basskiftesareal som uppmätts vid övervakningen eller om det har skett förändringar som inverkar på skiftets 
areal sedan den föregående övervakningen. Återkravet utsträcks bara till de år då skiftena har varit i den 
sökandes besittning. 
 
När det gäller arealfel kan återkravet avbrytas vid den tidigare övervakningen i det fall att det berörda skiftets 
areal har övervakats antingen vid åkerövervakning eller vid korsgranskning av arealen. Om den föregående 
övervakningen har gällt något annat än det berörda skiftets areal avbryter den inte återkravet. Till exempel 
dokumentkontroll vintertid eller korsgranskningsövervakning av djurtätheten/stödvillkoren/ett annat skiftes 
areal avbryter inte ett återkrav med anledning av arealfel. 
 
Exempel 34: 
 

A) På skiftet har byggts en väg som inte syns på ett 2 år gammalt flygfoto, och inget annat 

bevis på vägens existens året innan finns. Övervakningen behöver inte utvidgas. 

 

B) På skiftet har byggts en väg som syns på ett flygfoto som tagits för 3 år sedan, men inte 

på ett äldre foto. Något annat bevis för saken finns inte, och därför utvidgas övervakningen 

endast till de tre föregående åren. 

 

C) Hela skiftet har anmälts som naturvårdsåker med vall och där växer några granplantor och 

större björkar. Det nyaste flygfotot togs för 3 år sedan och där ser skiftet ut som åker. I 

terrängen kan man utgående från plantornas årstillväxt ändå slå fast att åkern har varit 

icke odlad längre än så. Skiftet konstateras vara icke odlat och retroaktiviteten går 4 år 

bakåt. 

 

D) På ett skifte med naturbete finns holmar där träden står för tätt. Felet är tydligt bevisat 

och stödet måste återkrävas för 4 år.  

 

E) I anslutning till ett vallskifte finns en rastgård för hästar. Rastgården syns på ett flygfoto 

som är taget redan år 2014, så bevis finns och övervakningen måste utvidgas till de 4 

tidigare åren. 

 
F) Kanten av ett skifte skuggas av tät skog och skiftesgränsen har inte kunnat urskiljas på det 

tidigare flygfotot. På det nya flygfotot skuggar skogen inte och av fotot framgår att skiftets 
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kant har fastställts på fel ställe. Då kan övervakningen retroaktivt avgränsas till det år det 

nya flygfotot togs. 

 
G) Ett litet gränsfel har konstaterats på skiftet, men skiftets form ändras knappt alls. Felet är 

sådant att det inte är nödvändigt att utvidga övervakningen till tidigare år. 

 

H) Skiftet har annars avgränsats korrekt, men där finns en utskjutande udde som inte har 

avgränsats från skiftet.  Felet urskiljs på övervakningskartan. Övervakningen måste 

utvidgas till tidigare år. 

 
I) En gammal gårdsplan och gårdsväg har ingått i skiftets areal. Områdena är bevuxna med 
högt gräs och går inte att urskilja tydligt på flygfotot. I terrängen kan man ändå se att de inte 
har varit i jordbruksanvändning. Övervakningen måste utvidgas till de 4 tidigare åren. 

28.5.1 Behandling av retroaktiva arealpåföljder 

Behovet av retroaktivitet granskas i Stödtillämpningen i det skede när gränserna för bas- och jordbruksskiften 
registreras. För vart och ett basskifte tas ställning till om det på skiftet finns ett sådant fel som har funnits 
redan under tidigare år. Uppgiften går alltid att registrera, även om det inte blir några basskiftesändringar. 
Om det inte finns något retroaktivt fel på basskiftet väljs punkten Nej, men om det finns ett retroaktivt fel 
väljer man Ja. 
 

  
 
Ett retroaktivt arealfel ritas in via kartan. Den uppgift som registrerats i punkten ovan måste stämma överens 
med de retroaktiva arealer som ritats in på kartan. Det vill säga om man har valt punkten Ja, måste det 
retroaktiva arealfel som finns på basskiftet ha ritats in också på kartan. Tillämpningen kontrollerar att 
registreringarna stämmer överens när man övergår till att kontrollera registreringen, och det går inte att gå 
vidare innan uppgifterna är överensstämmande. 
 
OBS! Om du inte kan rita in ett retroaktivt arealfel med kartans retroaktivitetsverktyg, utan måste registrera 
gården på det egna urvalets övervakningskörning, väljer du här ”Nej” så att du kommer vidare i 
registreringen. 
 
Med stödtillämpningens retroaktivitetsverktyg ritas in alla områden som har konstaterats vara icke 
stödberättigande redan under tidigare år. Också små fel ritas in, om de är fel som ska återkrävas retroaktivt, 
till exempel åkerholmar som inte digitaliserats. Om felet är ett gränsfel från digitaliseringen är det inte ett fel 
som orsakar en retroaktiv påföljd. Tillämpningen sköter kalkyleringen och återkrav utförs om det retroaktiva 
felet är större än 100 € för ett stöd. 
 
Retroaktivitetsgeometrin måste ritas in också för sådana utfallsdiken och buskage som tas bort från arealen, 
om det finns tillräckliga bevis för att de existerat under tidigare år. 
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Om det vid övervakningen konstateras ett gränsfel mellan två odlade skiften bredvid varandra, behöver 
övervakningen inte utsträckas till tidigare år. Det saknar betydelse huruvida det är frågan om samma eller 
någon annan jordbrukares skifte. 
 
I den separata registreringsanvisningen berättas mer om registreringen av retroaktiva arealfel. Anvisningen 
finns i Pikantti: Anvisningar för handläggning av åkerövervakning 2021. 

28.5.2 Indragning av stödrättigheter till reserven 

Om gården har haft mer stödrättigheter än areal har de överlopps stödrättigheterna upphävs våren 2016. 
Till följd av detta har kopplingen mellan stödrättigheterna och skiftena försvunnit, dvs. det går inte längre att 
påvisa att en bestämd mängd stödrättigheter har fastställts på basis av ett bestämt skifte. Stödrättigheterna 
upphävs på gårdsnivå och inte på skiftesnivå. 
 
Åt 2015 används som referensår. Det här betyder att man vid indragning till reserven granskar arealen och 
stödrättigheterna 2015. Granskningen gäller alltså om det finns stödrättigheter som inte upphävts på gården. 
På gårdar där stödrättigheter har upphävts motsvarar arealen och stödrättigheterna varandra 2015, medan 
de inte gör det på de gårdar där stödrättigheter inte har upphävts (dvs. det fanns mindre stödrättigheter än 
areal år 2015). Därmed 

- Om stödrättigheter har upphävts inverkar den oriktiga arealen direkt minskande på 
stödrättighetsarealen om felet är större än toleransen (50 €) 

- Om stödrättigheter inte har upphävts kan arealen sjunka ner till mängden stödrättigheter 2015, 
varefter man granskar om felet är större än toleransen (50 €) 

 
När det gäller indragning till reserven kontrolleras vid övervakningen de skiften som var i jordbrukarens 
besittning 2015 och stödrättighetsarealen 2015. För dessa skiften granskas i vilken utsträckning skiftena har 
permanent felareal som fanns redan år 2015.  
 
Arealen för de stödrättigheter som dras in till reserven kan bestämmas samtidigt som man ritar in de 
retroaktiva arealfelen i Stödtillämpningen och fastställer den areal som inte har varit stödberättigande under 
de tidigare åren heller. När 2016 väljs som det första året som berörs av återkravet, syns texten ”Felet har 
funnits på skiftet redan år 2015”. I den här punkten registreras Ja eller Nej i överensstämmelse med om det 
vid övervakningen konstaterade felet fanns redan år 2015. Om felet fanns på skiftet redan 2015, orsakar den 
areal som tas bort en minskning av stödrättighetsarealen. 
 
Indragning till reserven måste göras om arealen av ett sådant permanent fel som fanns på gården år 2015 
överskrider gränsen om 50 euro244. På fliken för indragning till reserven i avsnittet om stödkalkylering kan du 
se om den här gränsen överskrids. 
 

 
 
244 Förordning (EU) nr 809/2014 artikel 23  
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På Qlickview-rapporten (Retroaktiva – Lista över basskiften där ett retroaktivt arealfel har observerats vid 
övervakningen) kan man för hela NTM-centralens del se på vilka gårdar gränsen för indragning till reserven 
överskrids. I rapporten ser man också om stödrättigheterna redan har korrigerats. I registreringsanvisningen 
för åkerövervakning (https://pikantti.ruokavirasto.fi (Jordbruksstöd → Övervakning av stöd → Övervakning 
av åkerstöd → Anvisningar för handläggning av åkerövervakning 2021) berättas närmare om vad som måste 
lagras i tillämpningen när det gäller indragning till reserven.   
 
Stödrättigheterna dras in till reserven från övervakningsåret framåt. De retroaktiva påföljderna behandlas på 
det sätt som anges i avsnitt 28.5.1. 

28.5.3 Behandling av retroaktiva påföljder av miljöersättningens stödvillkor 

För miljöersättningens del finns det år 2021 inga återkrav till tidigare år till följd av övervakning, men vissa 
brister i stödvillkoren kan ändå fortfarande orsaka återkrav som görs av kommunen. Av tabell 44. framgår de 
stödvillkor som tidigare har kunnat orsaka återkrav vid övervakningen och hur man går till väga i fråga om 
dem år 2021.  
 
Tabell 44. Miljöersättningens övervakningsfrågor som kan ha orsakat återkrav 
 

Övervakningsfråga Tillvägagångssätt 2021 

34. Den person som sprider växtskyddsmedel har examen Inget återkrav till tidigare år 

35. En begagnad växtskyddsspruta är testad eller en ny 
spruta är förenlig med villkoren 

Inget återkrav till tidigare år 

37. Gården har en gällande stallgödselanalys *) Inget återkrav till tidigare år 

48.14 Det har förts bok över användningen av 
gödselmedel i enlighet med 13 § i förordning 1250/2014*) 

Inget återkrav till tidigare år 

  

9. På området finns reglerbrunnar eller andra 
anordningar som är förenliga med villkoren 

Om man konstaterar att det saknas brunnar 
eller anordningar eller att anordningarna inte 
uppfyller villkoren, underrättas kommunen om 
saken och kommunen återkräver de utbetalda 
ersättningarna. 

10.16 Skyddszonvallens växtlighet har anlagts med frön 
av gräs- och vallväxter och fröblandningen innehåller 
högst 20 % frön av klöverarter 

Stödvillkoret orsakar inte återkrav till tidigare 
år. Om det på grund av svagt växtbestånd 
konstateras någon annan växtkod än 
skyddszon (tillfälligt icke odlad eller permanent 

https://pikantti.ruokavirasto.fi/
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icke odlad), orsakar det en arealpåföljd. Bytet 
av växtkod anmäls till kommunen som 
återkräver de utbetalda ersättningarna. 

10.18 På flerårig miljövall odlas vall- och gräsväxter (inkl. 
rörflen 

Stödvillkoret orsakar inte återkrav till tidigare 
år. Om det på grund av svagt växtbestånd 
konstateras någon annan växtkod än flerårig 
miljövall (tillfälligt icke odlad eller permanent 
icke odlad), orsakar det en arealpåföljd. Bytet 
av växtkod anmäls till kommunen som 
återkräver de utbetalda ersättningarna. 

13. Skyddszonens placering är förenlig med villkoren Om det konstateras att skyddszonen inte ligger 
på en plats som är förenlig med villkoren, görs 
en anmälan till kommunen som återkräver de 
utbetalda ersättningarna. 

16.3 Den växtmassa som slagits på skyddszonvallen har 
hanterats och lagrats enligt villkoren 

Orsakar inget återkrav till tidigare år. Om det 
ligger gamla balar på skyddszonen går det 
vanligen inte att bestämma från och med vilket 
år de har funnits på skiftet.   

36. Den jordbruksskiftesvisa bokföringen har påbörjats   Kontrolleras inte år 2021 på grund av 
coronaviruset 

57. Jordbruksskiftena har gödslats enligt SRf 235/2015  Inget återkrav till tidigare år 

58. De skiftesvisa anteckningarna är förenliga med 
villkoren  

Inget återkrav till tidigare år 

59. Gården har markkarteringar enligt villkoren  Inget återkrav till tidigare år 

105. Gården har en odlingsplan enligt villkoren  Inget återkrav till tidigare år 

28.5.4 Behandling av retroaktiva påföljder av miljöavtal 

Retroaktiva påföljder registreras alltid via samma som en påföljd som registreras för övervakningsåret. Om 
du registrerar en stödvillkorsbrist för övervakningsåret, ska du registrera en eventuell retroaktiv påföljd också 
som en stödvillkorsbrist. Om du korrigerar arealen för ett basskifte genom gränskorrigering eller genom att 
dela basskiftet, ska du också registrera en eventuell retroaktiv påföljd via arealen. I dylika situationer sker 
registreringen av en retroaktiv påföljd på ett annat sätt. 
 
Påföljd som registreras som retroaktiv stödvillkorsbrist 
 
En retroaktiv påföljd kan orsakas av en brist som registrerats på övervakningsfråga 22.1 ”Miljöavtalets 
avtalsvillkor och skötselplan har följts.” Påföljderna registreras på samma sätt som miljöersättningens 
påföljder på gårdsnivå. Bredvid påföljdsprocenten som registreras för ett skifte finns en meny där man kan 
välja till vilket år den retroaktiva påföljden ska sträcka sig. Den påföljdsprocent som bestäms retroaktivt är 
densamma som har getts för övervakningsåret. Om det i någon situation finns behov att bestämma en annan 
påföljdsprocent för de tidigare åren än för övervakningsåret, måste påföljderna hänföras till de tidigare åren 
via det egna urvalets övervakningskörning för retroaktiva påföljder (7130-7133).  
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Påföljd som registreras som retroaktivt arealfel 
 
En retroaktiv påföljd registreras inte via någon övervakningsfråga, utan retroaktiviteten registreras på 
övervakningskartan. På de tidigare åren registreras alltid samma växt som har registrerats på jordbruksskiftet 
för övervakningsåret. Om området har tagits bort från basskiftets areal genom gränskorrigering, registrerar 
man permanent icke odlat som växt för de tidigare åren. 
 
Tillämpningen beräknar automatiskt den retroaktiva påföljden för alla stöd som sökts för arealen. 
Beräkningen görs för lika många år som registreringen av den retroaktiva påföljden (dock högst 4 år).  
 
Om det inte går att använda retroaktivitetsverktyget via övervakningskartan, till exempel på grund av tidigare 
övervakning, registreras basskiftet på körningen för retroaktiv övervakning av tidigare år (7130-7133) och 
skiftets gräns korrigeras där. 
Information om handläggningen av retroaktiva arealfel ges i avsnitt Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.. 
 
För miljöavtal gäller dessutom ett villkor att om en areal tas bort från avtalet måste den avtalsersättning som 
betalats för arealen återkrävas. Det här innebär att om arealen konstaterats vara permanent icke odlad, 
måste avtalshandläggaren utöver de retroaktiva påföljderna som kommer direkt från beräkningen också 
återkräva stödet för miljöavtalet för de år som övervakningens retroaktiva påföljd inte riktar sig till. 
 
Exempel 35: 

Ansökningsuppgifter  Anmält miljöavtalsareal, skogsmark, 1 ha. Avtalet har börjat år 
2015. 

Observerade brister Avtalsområdet har inte skötts alls under hela avtalsperioden.  

Registrering av 
övervakningspåföljder 

- Registrera permanent icke odlad som växt för 

övervakningsåret 

- Registrera ett retroaktivt arealfel via övervakningskartan. 

Retroaktiviteten registreras så långt tillbaka som möjligt 

(vid 2021 års övervakning bakåt till 2017). Registrera Ja på 

frågan ”Felet fanns på skiftet redan år 2015”. Det här hör 

samman med beräkningen av stödrättigheter och på basis 

av den informationen granskar tillämpningen om 

stödrättigheterna måste beräknas på nytt. I det här fallet 

saknar det betydelse, eftersom stödrättigheter inte har 

aktiverats på basis av växtkoden Miljöavtal, skogsmark. 

Inspektören tar ändå alltid ställning till frågan. 

- För varje retroaktivitetsår registreras Permanent icke 

odlad som växt. 

Påföljder  För området har det inte betalts andra stöd än stöd för 
miljöavtalet. Tillämpningen beräknar de retroaktiva påföljderna 
för åren 2020-2017. Eftersom det gäller ett arealfel beaktas också 
arealsanktionen i påföljderna. 
 
Enligt avtalsvillkoren måste stödet återkrävas också för åren 2016 
och 2015. En lista över de gårdar för vilka det här återkravet måste 
göras läggs ut på Stödtillämpningens informationstavla i slutet av 
året. Återkravet görs på avtalshandläggarens försorg och 
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övervakningens arealsanktioner hör inte hit. Enbart det avtalsstöd 
som betalats för arealen återkrävs. 

Verkningar till 
följande år 

Skiftet är inte i jordbruksanvändning och måste därför passiveras 
till följande år i basskiftesadministrationen. 
 
Avtalshandläggaren avslutar skiftet från avtalet så att dess sista 
aktiva år är övervakningsåret.   

 
I tabell 45. redogörs för de övervakningsfrågor som har kunnat orsaka återkrav till tidigare år. I tabellens 
andra kolumn berättas hur man går till väga när det gäller återkrav år 2021. 
Tabell 45. Miljöavtalens övervakningsfrågor som kan ha orsakat återkrav 
 

Övervakningsfråga Tillvägagångssätt 2021 

22.1 Miljöavtalets avtalsvillkor och skötselplan har 
följts 

Vid övervakningen registreras retroaktiva 
påföljder högst 4 år tillbaka. Dessutom 
återkräver avtalshandläggaren det stöd för 
området i fråga som har betalats till för stort 
belopp ända bakåt till avtalsperiodens början 
för de år som är föremål för övervakningens 
retroaktiva påföljd. 

72. Skiftesspecifika anteckningar har förts över 
skötselåtgärderna (skiftets namn, signum, areal, årliga 
åtgärder, tid för genomförandet och varaktighet) 

Inget återkrav till tidigare år 

48.14 Det har förts bok över användningen av 
gödselmedel i enlighet med 13 § i förordning 
1250/2014.*) (TGS-åker) 

Inget återkrav till tidigare år 

34. Den person som sprider växtskyddsmedel har examen 
(TGS-åker) 

Inget återkrav till tidigare år 

35. En begagnad växtskyddsspruta är testad eller en ny 
spruta är förenlig med villkoren (TGS-åker) 

Inget återkrav till tidigare år 

48.19. Gården har en gällande stallgödselanalys*) (TGS-
åker) 

Inget återkrav till tidigare år 

57. Jordbruksskiftena har gödslats enligt SRf 235/2015 
(TGS-åker) 

Inget återkrav till tidigare år 

58. De skiftesvisa anteckningarna är förenliga med 
villkoren (TGS-åker) 

Inget återkrav till tidigare år 

59. Gården har markkarteringar enligt villkoren (TGS-
åker) 

Inget återkrav till tidigare år 

105. Gården har en odlingsplan enligt villkoren (TGS-
åker) 

Inget återkrav till tidigare år 
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Förteckning över författningar och rättsakter 
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 (Förordning (EU) nr 
1306/2013) 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 (Förordning (EU) nr 1305/2013) 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom 
de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (Förordning (EU) nr 1307/2013) 
 
Rådets förordning (EG, EURATOM) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen 
(Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95) 
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som 
ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och 
villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, 
landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor (Förordning (EU) nr 640/2014) 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- 
och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor (Förordning (EU) nr 809/2014) 
 

Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), (Lag 192/2013) 
 

Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), (Lag 1559/2001) 
 

Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014), (Lag 1360/2014) 
 
Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), (Lag 193/2013) 
 
Lag om införande av en reform av sökande av ändring i landsbygdsnäringsärenden (75/2014), (Lag 75/2014) 
 
Lag om Livsmedelsverket (371/2018), (Lag 371/2018) 
 
Offentlighetslag 621/1999, (Lag 621/1999) 
 
Jordlegolag 258/1966, (Lag 258/1966) 
 
Vattenlag 587/2011, (Lag 587/2011) 
 

Växtskyddsmedelslag 1563/2011 (Lag 1563/2011) 
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Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade EU-finansierade stöd 712/2015 (SRf 
712/2015) 
 

Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen 502/2015 (SRf 
502/2015) 
 

Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att 
verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs 7/2015 (SRf 7/2015) 
 
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020 
220/2021 (SRf 220/2021) 
 

Statsrådets förordning om övervakning av kompensationsbidrag och miljöstöd för programperioden 2000-
2006 samt övervakning av avtal om miljöspecialstöd för programperioden 1995-1999 (400/2009), (SRf 
400/2009) 
 

Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som ingår i tvärvillkoren 
4/2015 (SRf 4/2015) 
 
Statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande 121/2015 (SRf 121/2015) 
 
Statsrådets förordning om övervakning av ersättning för icke produktiva investeringar och av vissa avtal 
713/2015 (713/2015) 
 
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling 1250/2014 (SRf 
1250/2014) 
 
Statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare 234/2015 (SRf 
234/2015) 
 
Statsrådets förordning om miljöersättning 235/2015, (SRf 235/2015,) 
 
Statsrådets förordning om kompensationsersättning 236/2015 (SRf 236/2015) 
 
Statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion 237/2015 (SRf 237/2015) 
 
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och 
slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2021 342/2021 (SRf 342/2021) 
 
Statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2021 99/2021 (SRf 99/2021) 
 
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2021 100/2021 (SRf 100/2021) 
 
Statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket 760/95 (SRb 760/95) 
 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande 117/2015 (JSMf 
117/2015) 
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för 
beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser 344/2015 (JSMf 344/2015) 
 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning 327/2015 (JSMf 327/2015) 
 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och 
trädgårdsodlingen 2021 350/2021 (JSMf 350/2021) 
 
Jord- och skogsbruksministeriets cirkulär Nr 84/99 
 
Ålands landskapsregerings beslut 79/2000 (ÅLb 79/2000) 
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BILAGOR 
BILAGA 1. Växtkodtabell 
 
Förkortningar som använts i tabellen: 
EFA-areal: ekologisk fokusareal i samband med förgröningsstödet 
TIO: tillfälligt icke odlat 
PG: permanent gräsmark 
ma-slag: markanvändningsslag 
 

 
Anmält Konstaterad situation 

 
Konstaterad 

stödväxt 

Konstaterad 
diversifieringsgröda 

Påföljder och andra 
åtgärder 

1 

Svartträda  

Vallväxtlighet som 
duger som träda på ett 
område där man inte 

har för avsikt att utföra 
iståndsättningsåtgärde

r 

Grönträda (vall 
och äng) 

Grönträda (vall och 
äng) 

Inga påföljder 

2 

EFA:  
Blandade 

grödor 
(kvävefixerand
e växter över 

50 %) 

Blandning av ärt och 
havre 

Blandade grödor 
(kvävefixerande 
växter över 50 

%) 

Blandade grödor 
(kvävefixerande växter 

över 50 %) 

Inga påföljder om havren <50 
% av vikten på den 

utsädesblandning som 
använts. Om havren ≥50 % 
av utsädesblandningens vikt 

avslås EFA-arealen med 
brist i stödvillkoren 

(övervakningsfråga 3.3) 

3 
EFA: Matärt 

Ärt där ogräsen har 
bekämpats kemiskt 

Matärt Matärt 
EFA-arealen avslås med 

brist i stödvillkoren 
(övervakningsfråga 3.7) 

4 

Växter för 
honungsprodu

ktion 

På området växer vall 
och i växtligheten ingår 

inga biväxter  

Vall som skördas 
(t.ex. flerårig 
ensilagevall) 

Vall som skördas (t.ex. 
flerårig ensilagevall) 

Inga påföljder om inget 
problem med ogräs. Vid 

problem med ogräs ges en 
tvärvillkorspåföljd via villkor 

1.2 samt en brist i 
övervakningsfråga 7.3 

5 
Havre  Inget har såtts TIO TIO Växtkoden avslår alla stöd 

6 
Havre  

Oskött område med 
växttäcke (ogräs) 

TIO TIO Växtkoden avslår alla stöd 

7 

Havre  
Gräsbevuxet skött 

område 

Vall som skördas 
(t.ex. flerårig 
ensilagevall) 

Vall som skördas (t.ex. 
flerårig ensilagevall) 

Inga påföljder utom vid 
brister i odlingssättet. Då en 
tvärvillkorspåföljd via villkor 

1.2 samt en brist i 
övervakningsfråga 7.3. 

8 
Havre 

Havre och fjolårets 
ensilagebalar på 

skiftets kant 
Havre och TIO Havre och TIO 

För havren alla ansökta stöd, 
stöden för TIO avslås av 

växtkoden 

9 

Vall på 
naturvårdsåker 

Vall som har gödslats 
Vall som skördas 

(t.ex. flerårig 
ensilagevall) 

Vall som skördas (t.ex. 
flerårig ensilagevall) 

Växtkoden avslår stödet för 
naturvårdsåker och arealen 

räknas in i sanktionsarealen i 
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naturvårdsåkerns 
växtartsgrupp 

10 

Vall på 
naturvårdsåker 

Hela skiftet saknar 
grästäcke 

TIO/Permanent 
icke odlat 

TIO/Permanent icke 
odlat 

Växtkoden avslår alla stöd. 
Den permanent icke odlade 

arealen tas bort från den 
stödberättigande arealen. 

11 

Naturbete och 
äng (PG) 

Ett hus har byggts på 
området i år 

Permanent icke 
odlat 

Permanent icke odlat 

Växtkoden avslår alla stöd. 
Den permanent icke odlade 

arealen tas bort från den 
stödberättigande arealen. 
Inga retroaktiva påföljder. 

12 

Naturbete och 
äng (PG) 

Det växer för många 
träd på en del av 

skiftet. 

På den 
godtagbara 

arealen 
naturbete och 
äng, på den 
underkända 

arealen 
permanent icke 

odlat 

- 

Grundstöd, förgröningsstöd, 
stöd till unga jordbrukare 

(och KOMP) betalas för den 
nya korrigerade 

skiftesarealen. Det 
permanent icke odlade 

området tas bort från den 
stödberättigande arealen. Vid 
behov retroaktiva påföljder. 

13 

Naturbete och 
äng (PG) 

Inga skötselåtgärder 
har vidtagits på många 

år 

Permanent icke 
odlat 

 

Området är inte 
stödberättigande 

jordbruksmark om ingenting 
görs där på flera år.   

Området tas bort från den 
stödberättigande arealen. Vid 
behov retroaktiva påföljder.  

14 

Mångfaldsåker
, 

landskap/äng/v
ilt 

Mångfaldsåker, 
landskap/äng/vilt 

Mångfaldsåker, 
landskap/äng/vilt 

Enligt den konstaterade 
grödan.  

Mångfaldsåker, 
landskap/äng/vilt 

Inga påföljder, alla växtkoder 
är av samma växtartsgrupp. 
Om växtkoden byts, lägg till 
de övervakningsfrågor som 

behövs. 

15 

Mångfaldsåker
, vilt 

Mångfaldsåker, vilt 
som avslutats för tidigt. 
Övervakningen utförs 

28.8. 

Mångfaldsåker, 
vilt 

Om växterna går att 
identifiera med hjälp av 

växtrester kan den 
anmälda grödan 

konstateras. Om inte, 
konstateras svartträda. 

Lägg till fråga 67 till 
jordbruksskiftet. Den avslår 

stödet för åtgärden 
åkernaturens mångfald. 

16 

Mångfaldsåker
, vilt 

Ogödslad gammal vall 
som direktsåtts med 
en fröblandning av 

viltväxter. Växtligheten 
har misslyckats. 

Mångfaldsåker, 
vilt 

Mångfaldsåker, vilt 

Stödet för åtgärden 
åkernaturens mångfald 

avslås med brist i 
stödvillkoren (fråga 10.7) 

17  

Mångfaldsåker
, 

vilt/landskap/ä
ng 

Gammalt naturhö 
Grönträda (vall 

och äng) 
Grönträda (vall och 

äng) 

Växtkoden avslår stödet för 
åtgärden. Växten måste 

bytas så att vallåren samlas 
korrekt. 

18 

Mångfaldsåker
, 

vilt/landskap/ä
ng 

Enbart ogräs TIO TIO Växtkoden avslår alla stöd 

19 

Flerårig 
utsädesvall, en 

växtart 

Vall som har slagits 
innan gräset 
blommade 

Vall som skördas 
(t.ex. flerårig 
ensilagevall) 

Vall som skördas (t.ex. 
flerårig ensilagevall). 
Om området är PG 
behöver man inte ta 

Inga påföljder. Växten måste 
bytas så att vallåren samlas 

korrekt. 
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ställning till 
diversifieringen. 

20 

Vallar  

Området gränsar till en 
gårdsplan och har 

skötts som gräsmatta 
genom regelbunden 

klippning med 
gräsklippare. 

Permanent icke 
odlat 

Permanent icke odlat 

Ett sådant område är 
gårdsplan och inte 

jordbruksmark. Området tas 
bort från den 

stödberättigande arealen. Vid 
behov retroaktiva påföljder. 

21 
Matärt 

Ärt 50 % och havre 50 
% 

Blandade grödor 
(proteingrödor+s

pannmål) 

Blandade grödor 
(proteingrödor+spannm

ål) 

Växtkoden avslår bidraget för 
jordbruksgrödor  

22 

Vall som 
skördas 

Gammalt sådd vall, 
men skiftet har skötts 

t.ex. genom slåtter 
eller betesgång 

Vall som skördas 

Vall som skördas (om 
vallåren är ≤ 5).  

Om arealen är PG 
behöver man inte ta 

ställning till 
diversifieringen 

Eventuell tvärvillkorspåföljd 
(villkor 1.2 eller 1.3) 

Dessutom brist i 
övervakningsfråga 7.3. 

 
 

22 

Vall som 
skördas 

Gammalt naturhö 
Naturbete och 

naturäng ELLER 
Vall som skördas 

Om arealen är PG 
behöver man inte ta 

ställning till 
diversifieringen. 

 
Vall som skördas (om 

vallåren är ≤ 5)  

Man måste alltid diskutera 
med jordbrukaren innan det 
konstateras naturbete och 
naturäng. Slopa skiftets rätt 
till ersättning i fråga om 
miljöersättning och nationella 
stöd i 
basskiftesadministrationen. 
Rätten till KOMP kvarstår.  
 
Om det konstateras vall som 
skördas påförs en 
tvärvillkorspåföljd. 

 

24 

Vall som 
skördas 

Växtligheten enbart 
ogräs, ingen 
vallväxtlighet 

TIO  TIO  Växtkoden avslår alla stöd 

25 

Vall som 
skördas 

Skiftet har besåtts efter 
30.6 utan godtagbar 

grund. 

Vall som skördas 
(t.ex. flerårig 
ensilagevall) 

Vall som skördas (om 
vallåren ≤ 5).  

Om arealen är PG 
behöver man inte ta 

ställning till 
diversifieringen 

Tvärvillkorspåföljd via villkor 
1.2 eller 1.3. Dessutom brist i 

övervakningsfråga 7.2. 
 
 

26 

Vall som 
skördas (t.ex. 

flerårig 
ensilagevall) 
(PG) ma-slag 

åker 

Vall, med tillåtet antal 
över 2 meter höga 

träd. 

Vall som skördas 
(t.ex. flerårig 
ensilagevall) 

- 
Retroaktiva påföljder till 
behövliga år för alla stöd 
enligt vad som påvisats. 

27 
Skyddszon 

Hela skiftet saknar 
grästäcke 

TIO TIO 
Växtkoden avslår alla stöd. 
Kommunen ska underrättas 

om saken.   

28 

Skyddszon 
Skiftet ligger inte i ett 

område där skyddszon 
kan ha anlagts. 

Skyddszon Skyddszon 

Stödet för skyddszon avslås 
med brist i stödvillkoren 
(övervakningsfråga 13). 

Kommunen ska underrättas 
om saken. 
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29 
Skyddszon Vete Vete Vete 

Växtkoden avslår stödet för 
skyddszonen. Kommunen 
ska underrättas om saken. 

30 

Stubbträda 

Vallbevuxet område, 
stubb från året innan 

eller äldre stubb än så 
går inte att observera. 

Grönträda, vall 
och äng 

Grönträda, vall och äng 
Inga påföljder. Grönträda, 

vall och äng samlar vallår för 
permanent gräsmark. 

31 

Tillfälligt icke 
odlat 

Inga odlingsåtgärder 
har vidtagits på skiftet 
på många år och det 

växer t.ex. sly på 
skiftet. 

Permanent icke 
odlat 

Permanent icke odlat 
Området tas bort från den 

stödberättigande arealen. Vid 
behov retroaktiva påföljder.  

32 

Grönträda 
(honungsväxte
r) anmäld som 

EFA-areal 

Inget rent växtbestånd 
med honungsväxter.  

Grönträda (vall 
och äng) 

Grönträda (vall och 
äng) 

Kan orsaka påföljd för 
förgröningen om kravet på 
ekologisk fokusareal inte 
längre uppfylls. Resultatet 
kommer från beräkningen. 

33 

Grönträda (vall 
och äng) på 

åker 

På skiftet växer 
gräsväxter men också 

små 
trädplantor/enstaka 
buskar här och där. 

Skiftet kan tas i odling 
med sedvanliga 

jordbruksåtgärder. 

Grönträda  Grönträda   
Stöden för i år avslås via 

övervakningsfråga 2. 

34 

Grönträda (vall 
och äng) på 
areal med 
permanent 
gräsmark 

På skiftet växer 
gräsväxter men också 

små 
trädplantor/enstaka 
buskar här och där. 

Grönträda  
- 
 

I ordning, om träden och 
buskarna hålls inom de 

tillåtna gränserna. 

35 
Grönträda 

Hela skiftet saknar 
grästäcke 

Svartträda Svartträda 
Påföljd enligt tvärvillkoren via 

villkor 1.4 om svartträdan 
saknar grund.   

363 

 
Grönträda (vilt 
och landskap) 

Vall i vilken det inte går 
att urskilja vilt- eller 

landskapsväxter 

Grönträda (vall 
och äng) 

Grönträda (vall och 
äng), om vallåren är ≤ 

5. 
Om arealen är PG 

behöver man inte ta 
ställning till 

diversifieringen 

Inga påföljder. Växten måste 
bytas så att vallåren samlas 

korrekt. 

37 

Grönträda (vilt 
och landskap) 

Blandade grödor med 
havre, rybs och klöver  

Grönträda (vilt 
och landskap) 

Grönträda (vilt och 
landskap) 

Påföljd enligt tvärvillkoren via 
villkor 1.4. Om anmäld som 
EFA-areal avslås den med 

fråga 3.1 

38 

Grönträda (vilt 
och landskap) 

Havre 
Grönträda (vilt 
och landskap) 

Grönträda (vilt och 
landskap) 

Påföljd enligt tvärvillkoren via 
villkor 1.4. Om anmäld som 
EFA-areal avslås den med 

fråga 3.1 

39 

Gröngödslings
vall (gård med 
miljöförbindels

e) 

Anlagd vall där en 
tillräcklig mängd 

kvävefixerande grödor 
inte har såtts 

Gröngödslingsval
l 

Gröngödslingsvall 
Stödet för åtgärden avslås 

med brist i stödvillkoren 
(övervakningsfråga 10.12) 
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BILAGA 2.  
 
Ämnen farliga för grundvattnet och i ämnesgrupper ingående farliga ämnen som inte får släppas ut i 
grundvatten  

1. organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljö, 
2. organiska fosforföreningar 
3. organiska tennföreningar 
4. ämnen och preparat eller nedbrytningsprodukter av dessa som påvisas ha cancerogena eller 

mutagena egenskaper eller sådana egenskaper som i eller via vattenmiljön kan påverka produktionen 
av steroider eller sköldkörteln, fortplantningen eller andra endokrina funktioner 

5. kolväten samt svårnedbrytbara, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen 
6. cyanider 
7. metaller och deras föreningar 
8. arsenik och dess föreningar 
9. biocider och växtskyddsmedel 
10. uppslammade ämnen 
11. ämnen som bidrar till eutrofiering (i synnerhet nitrater och fosfater), 
12. syretärande ämnen (mätbara med hjälp av parametrar som till exempel BOD och COD), 
13. kiselföreningar, 
14. fluorider, 
15. ämnen som negativt påverkar grundvattnets smak eller lukt samt föreningar som eventuellt bildar 

sådana ämnen i vatten och gör vattnet olämpligt att användas av människor. 

40 

Gröngödslings
vall (gård med 
miljöförbindels

e) 

Mycket rikligt med 
ogräs på skiftet, men 

anlagts enligt villkoren 

Gröngödslingsval
l 

Gröngödslingsvall 

Tvärvillkorspåföljd via villkor 
1.2 pga. brister i 

odlingssättet. Dessutom en 
brist i villkor 7.3) 

41 

Miljöavtalsarea
l, permanent 

gräsmark 

Alltför trädbevuxen 
permanent gräsmark, 
men skiftet har rätt till 

stöd för avtalet. 

Miljöavtalsareal, 
skogsmark 

- 

Alla andra stöd utom stödet 
för avtalet avslås på basis av 

växtkoden. Ändra 
markanvändningsslaget till 

skogsmark i 
basskiftesadministrationen. 

42 

Ettårig frövall, 
en växtart 

Vall med många 
växtarter 

Vall  

Vall. 
Om arealen är PG 

behöver man inte ta 
ställning till 

diversifieringen 

Inga påföljder  
 


