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I SRf blir det inga ändringar i villkoren för en miljöförbindelse

3



I Vipu går det att lägga till en anmärkning eller spärr så att den reducerat bearbetade
arealen inte räknas in i växttäcket alls ->  behöver inte beaktas vid övervakning eller KG-
körning.
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• Ansökan om miljöersättningar 2015 översteg förhandsbedömningarna
• 2016 begränsades åtgärderna (bl.a. skyddszonvallar, fånggrödor)
• Fortfarande är åtgången större än anslagen
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• Utan interna överföringar av medel inom programmet skulle ersättning för 
miljöförbindelserna inte kunna betalas år 2020

• Efter överföringarna finns det cirka 130-140 milj. €/år att tillgå för miljöersättningar år 
2020

- Den nuvarande nivån är cirka 250 milj. €/år

- Medel som uppskattas bli oanvända inom programmet överförs bl.a. från 
rådgivning och ersättning för djurens välbefinnande till miljöersättning och 
jordbruksinvesteringar

- Målet är att trygga miljöåtgärderna inom jordbruket, inrikta miljöåtgärderna på 
aktiv verksamhet och använda programfinansieringen fullt ut

• Miljöförbindelserna och de miljöavtal som ingicks år 2015 löper ut i april 2020
• Dessa förbindelser och avtal förlängs med ett år 2020
• Förbindelserna förlängs med begränsade åtgärder på grund av anslagssituationen
• Jordbrukaren kan då frånträda förbindelsen utan att ersättningen återkrävs
• Också en skiftesspecifik åtgärd kan frånträdas
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• Ändringarna planerades på våren/sommaren 2018
• Förhandlingar med kommissionen=> slutet av 2018
• Uppföljningskommittén godkände ändringarna 5.12.2018
• Förslag till kommissionen i januari 2019
⇒ Programförhandlingar, nationella författningar och planering av verkställigheten under år 

2019
• Ansökan våren 2020
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• Möjligheter till begränsning som dryftades vid beredningen:
• Ändrade %-gränser
• Ändrade ersättningsnivåer
• Ändrade villkor för åtgärderna
• Slopade åtgärder

• Valt tillvägagångssätt: Sådana skiftesspecifika åtgärder som inte är kopplade till 
jordbruksproduktion avgränsas

• Resten av medlen placeras i Balanserad användning av näringsämnen

• Villkoren för BAN ändras inte
• Görs inte på nytt: 5-årig odlingsplan, utbildning och kvalitetstest av åkerjord

• För skyddszoner längs utfallsdiken betalas inte miljöersättning 
• Grundvattenområden och Naturaområden berättigar fortfarande till ersättning

• Ersättningsnivån för skyddszonvallar sänks bl.a. för att slopa kostnader av engångsnatur
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Inga ändringar i villkoren:
Placering av flytgödsel
Återanvändning av näringsämnen och organiska material
Hantering av avrinningsvatten (reglerbar dränering m.fl.)
Fleråriga miljövallar
Fånggrödor 
Växttäcke vintertid på åkrar
Organiskt täckmaterial på trädgårdsväxter
Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter

Principer för ändringarna

Avsikten är att bevara åtgärdernas miljöeffekter
De viktigaste åtgärderna i nationella strategier och program bevaras (utsläpp av ammoniak 
och växthusgaser, vattenskydd, mångfald)
=> Eventuell förskjutning till den nya finansieringsperioden
Möjligheterna att fortsätta med åtgärderna under den nya finansieringsperioden beaktas i 
mån av möjlighet
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• Miljöavtalen som slutar 2020 förlängs med ett år
• Inga ändringar i avtalens innehåll
• Miljöavtalen som är i kraft fortsätter som normalt, men inga nya avtal ingås

• Undantag: avtalen som ingås efter icke produktiva investeringar (skötsel av 
våtmarker och skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet)
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