
SKYDDSZONERNA I SAMBAND MED MILJÖERSÄTTNING OCH KOMPENSATIONSERSÄTTNING 

Enligt jord- och skogsbruksministeriets meddelande 10.4.2015 avser man ändra villkoren för 

kompensationsersättning till år 2016. Ändringen gäller arealer som anmälts som skyddszoner. Skyddszonerna 

räknas ihop med trädan och naturvårdsåkrarna med vall så att deras sammanlagda andel av gårdens 

ersättningsberättigande åkerareal får vara högst 25 % år 2016. När denna andel blir högst 25 % begränsas inte 

betalningen av kompensationsersättning.  

Skyddszonerna i samband med miljöersättningen 

År 2015 betalas 500 e/ha för skyddszoner i styrningsområdena och 450 e/ha i andra områden. Inom 

miljöersättningen finns det inga gårdsspecifika kvantitativa begränsningar för anmälan av skyddszonarealer. 

Om gården har någon år vall, träda och/eller baljväxter mer än 75 %  och den åkerareal som inte täcks av dessa 

användningsområden inte överstiger 30 hektar, befrias gården om kraven av ekologiska focusarealen. I dessa 

fall kan det inte betalas miljöersättning om miljövårdsvallar. 

Om den sökande till sin förbindelse i år har valt åtgärden miljövårdsvallar och som gröda uppgett skyddszon 

(förbindelse fr.o.m. 2015), kan han eller hon frånträda åtgärden miljövårdsvall senare, till exempel om det 

under pågående förbindelseperiod sker en generationsväxling eller motsvarande besittningsöverföring.  

Åtgärder för miljöersättning kan bytas via Råd2020 när miljönyttorna från miljöförbindelsen ökar och 

rådgivaren förordar ett byte.  Eftersom skyddszon inom åtgärden miljövårdsvall är en mycket effektiv åtgärd ur 

miljösynpunkt, finns det nödvändigtvis inga grunder för att byta den mot någon annan.   

Skyddszonerna i samband med kompensationsersättningen 

År 2015 betalas på normalt sätt kompensationsersättning för skyddszonarealer enligt odlingsväxten, dvs. i 

stödregionerna AB 217 e/ha till växtodlingsgårdar och 277 e/ha till husdjursgårdar. I stödregion C betalas 242 

e/ha i kompensationsersättning för skyddszoner på växtodlingsgårdar och 302 e/ha till husdjursgårdar.  

År 2016 betalas kompensationsersättning för skyddszonarealer i enlighet med trädesbegränsningen. Då får det 

per gård finnas högst 25 % skyddszoner, träda och naturvårdsåker med vall för att kompensationsersättning 

ska betalas för alla ersättningsberättigande skiften. Giltiga avtal om specialstöd för skyddszonvallar från den 

gamla programperioden räknas inte in i trädesbegränsningen. Ju mer det uppges grödor som ingår i 

trädesbegränsningen, desto mindre areal med dessa grödor kan betalas ersättning.  

Exempel på trädesbegränsningen. En 100 hektars gård har 60 hektar skyddszonareal och 40 hektar havre. År 

2015 betalas gården kompensationsersättning för hela arealen eftersom skyddszonareal inte begränsar 

betalningen av ersättning. År 2016 skulle grödorna inom trädesbegränsningen utgöra mer än 25 hektar 

(gränsen 25 %). Ersättning skulle betalas för 13,33 hektar skyddszon (= 40 ha/3). Sammanlagt skulle gården 

betalas kompensationsersättning för 53,33 hektar (=13,33 ha + 40 ha).  

De ovan nämnda stödnivåerna för kompensationsersättning baserar sig på det av kommissionen godkända 

landsbygdsprogrammet och statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015) som utfärdats i 

år. 

Uppgifterna i stödansökan går ännu att ändra 

Om en sökande vill ändra uppgifterna om skyddszon i en redan inlämnad stödansökan är det möjligt ända fram 

till den sista stödansökningsdagen 12.5.2015. Dessutom kan anmälda arealer och grödor ändras med anmälan 

om såningsarealer fram till 15.6.2015. 


