
Förgröningsstödets inverkan på miljöersättningen  
Inverkan av förgröningsstödets krav granskas årligen  
 

NYTT år 2018 (Se förklaringarna under tabellen) 

 

Jordbruksskiften i ekologisk produktion har inte följande begränsningar pga. 

förgröningsstödet, om gården är befriad från förgröningsstödets krav på basis av ekologisk 

produktion. 
 
Miljöersättningsåtgärd Permanent gräsmark, 

inverkan fr.o.m. 2016 
Diversifiering 
av grödor, 
inverkan (d.g) 

Ekologisk fokusareal, inverkan 
(e.f.) 
Gäller gårdar i Nyland, Egentliga 
Finland och på Åland.  

 

Balanserad användning av 
näringsämnen 

- - - 
 

1)    Placering av flytgödsel i åker - - - 
 

2)    Återanvändning av 
näringsämnen och organiskt 
material 

- - - 

 

3)    Hantering av 
avrinningsvatten 

- - - 
 

    a)      reglerbar dränering - - - 
 

    b)      reglerbar underbevattning 
eller återanvändning av 
torrläggningsvatten 

- - - 

 

4)    Miljövårdsvallar  Se inverkan av 
underåtgärderna 

- - 

 

    a)      skyddszoner Kan inte anmälas för 
areal med permanent 
gräsmark  

- Betalas inte till en gård som 
befriats från e.f. 2 

 

    b)      fleråriga miljövallar Kan inte anmälas för 
areal med permanent 
gräsmark  

- Betalas inte till en gård som 
befriats från e.f. 2 

 

    c)      vallar på naturvårdsåker Kan inte anmälas för 
areal med permanent 
gräsmark  

- Betalas inte till en gård som 
befriats från e.f. 

2 
 

5)    Användning av organisk 
marktäckning på 
trädgårdsväxter och 
sättpotatis 

- - - 

 

6)    Växttäcke vintertid på åkrar - Betalas inte till 
en gård som 
befriats från 
d.g.1 

Betalas inte till en gård som 
befriats från e.f. 

2
 Betalas inte för 

ett skifte som är ekologisk 
fokusareal (kvävefixerande 
gröda) 

 

7)    Åkernaturens mångfald Se inverkan av 
underåtgärderna 

-   

 

    a)      gröngödslingsvallar Kan inte anmälas för 
areal med permanent 
gräsmark 

- Betalas inte till en gård som 
befriats från e.f. 2 

 



Miljöersättningsåtgärd Permanent gräsmark, 
inverkan fr.o.m. 2016 

Diversifiering 
av grödor, 
inverkan (d.g) 

Ekologisk fokusareal, inverkan 
(e.f.) 
Gäller gårdar i Nyland, Egentliga 
Finland och på Åland.  

 

    b)      fånggrödor - - Ersättning för fånggröda betalas 
inte för ett skifte om 
huvudgrödan har anmälts som 
ekologisk fokusareal 
(kvävefixerande gröda) 

 

    c)      mångfaldsåkrar - - - 

 

    d)      saneringsgrödor - - - 

 

8)    Alternativt växtskydd för 
trädgårdsväxter 

- - - 

 

 
 
 
1 gården har gräs- eller andra vallfoderväxter, träda och/eller baljväxter på över 75 % av åkerarealen  
1 gården har permanent gräsmark och/eller gräs- och andra vallfoderväxter på över 75 % av 
jordbruksmarken  
2 gården har gräs- eller andra vallfoderväxter, träda och/eller baljväxter på över 75 % av åkerarealen  
2 gården har permanent gräsmark och/eller gräs- och andra vallfoderväxter på över 75 % av 
jordbruksmarken  

 
 

NYTT 2018: Det ändrade förgröningsvillkoret 2018 inverkar också på betalningen av miljöersättning 

o I de ovan nämnda 1 och 2 begränsningarna ingick tidigare villkoret ”och den återstående 

åkerarealen är högst 30 ha”. 

o Ändringen innebär att gårdar med mer än 120 ha åkerareal och jordbruksmark nu också 

berörs av de ovan nämnda begränsningarna när det gäller betalningen av 

miljöersättning. 

o I den ovan nämnda 1 begränsningen har baljväxter lagts till 

o Ändringen innebär att för åtgärden betalas ingen ersättning om mer än 75 % av 

åkerarealen utgörs av baljväxter, vall och träda. 

 
 


