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Källa: Statistikcentralen
https://www.stat.fi/til/ttohi/2021/04/ttohi_2021_04_2022-02-15_tie_001_fi.html

HUR SKA ODLARNA AGERA?
• SLC uppmanar odlarna att noggrant överväga sin egen situation
• Beslut om hur agera i nuvarande situation måste tas på gårdsnivå.
• Konsultera rådgivningen när det gäller din egen gård.
• Störningarna och kostnadskrisen kan bli långvarig
=> nya beräkningar och anpassningsåtgärder behövs
Þ med hög kostnadsnivå ökar även riskerna
• För husdjursektorn är situation mycket svår:
• Produktionen är på väg neråt på grund av lönsamhetsskäl och en icke fungerande
marknad.
• Positiva marknadssignaler från Mellaneuropa, priserna har höjts.

STÖDPAKET TILL JORDBRUKET
EU: 500 MILJ. €
• Finlands andel 6,8 milj.€ + 14 milj.€ (nationell motfinansiering 200 %)
= ca 20 milj.€
• Ukraina-stöd till odlarna max 35 000 €/stödmottagare, ska
ansökas skilt (liknande som Covid-19-stödet). Kopplas till
kostnadsstegringar förorsakade av Ukraina-krisen.
• Förhöjda förskott på direkta stöden i höst, tidigarelagd
stödutbetalning för landsbygdsprogrammets åtgärder
• Lindringar i kraven på foderimport och i bestämmelserna för
växtskyddsmedel
• Möjligt att (tillfälligt) ta EFA-trädor i aktiv odling.
• Gynna proteinodlingen i CAP-planerna.
• Preciseringar möjliga i landsbygdsutvecklingsprogrammen.

STÖDPAKET TILL JORDBRUKET
NATIONELLT: 300 MILJ. €
• 14 milj. € -> EU:s stödpaket (nationell motfinansiering)
• Åtgärder ännu under beredning
• Förhöjning av bränsleaccisåterbäringen bereds i snabb takt
(40 milj.€)
• Förhöjning av förskotten till enmagade och växthus (total
effekt 6,5 milj.€)
• Fastighetsskatten på produktionsbyggnader slopas tillfälligt?
• Extra areal- och husdjursstöd? Andra åtgärder?
• EU:s statsstödsregler måste beaktas => svårt att få stöden
riktade och snabbt utbetalda

CAP23
MILJÖ- OCH KLIMATÅTGÄRDER
Baserar sig på Finlands inlämnde CAP-plan, förändringar möjliga under den
fortsatta beredningen
Stödinfo 2022

CAP 23, BEREDNINGSPROCESSEN
ÞStatsrådet godkände enhälligt Finlands CAP-plan (strategi) den
16.12.2021
ÞBehandling i EU-kommissionen under 2022
ÞPreciserande lagstiftning under 2022 nationellt
ÞI mars/april en sammanställning av kommissionen hur EU:s
jordbrukspolitik förändras på basen av CAP-planerna från
medlemsländerna
Þ Precisering av CAP-planen
Þ Förhandlingarna med kommissionen avslutas sommaren 2022 (mål)
ÞHur påverkar aktuella diskussioner utformningen av CAP-planen?
(Ukraina-kriget, F2F, avskogningsdirektiv, etc.)

CAP 23
Fem större frågor som diskuterades i samband med beredningen:
1. Tillämpningen av den gröna arkitekturen (högre miljö- & klimatkrav)
• Villkorlighet
• Ekosystem
• Miljösystem & miljöavtal
2. LFA husdjurstillägg (slopas)
3. Artikel 214 gällande det nationella stödet till Södra Finland (omfattar
enmagade och trädgårdssektorn)
• Artikeln innebär att stödnivån 2027 är 2/3 av nivån 2023
4. De EU-finansierade produktionskopplade stöden (färre grupper)
5. Stödrättigheterna upphör 31.12.2022. Detta är skäl att beakta då man
skaffar tillskottsmark och vid förnyandet av arrendekontrakt.

VAD FÖRÄNDRAS?
Dagens CAP:
• Tvärvillkor
• Grundstöd + förgröningsstöd
• + Miljöersättning (EU delfinansierat)
• Produktionskopplade stöd (19,6%)
• Förhöjt stöd för unga ->90 ha

CAP 2023:
• Villkorlighet (GAEC)
• Grundstöd + ekosystemstöd,
(ekosystemstödet (16,5%) frivilligt för
odlarna)
• + Miljö- och klimatåtgärder (EU delfinansierat)
• Nytt omfördelningsstöd (3%). Höjer med
ca 10 €/ha arealstödet för de första 50
hektaren.
• Förhöjt stöd för unga (2,5 %, ca 88 €/ha
à 150 ha).
• Social dimension införs 2025.
Jordbrukarna ska beakta
anställningsvillkoren i verksamheten.
• Förändringar i de produktionskopplade
stöden (19,6%)

VILLKORLIGHET – FINLANDS CAP-PLAN
• GAEC 1, permanent vall ska bevaras
• Referensår 2018
• GAEC 2, skydd för torvmarker 2025 (och mineraljordar)
• Definition av torvmarker: minst 40 % ska var
organisk jord
• Nyröjd mark efter 2022 måste hållas i vall
• GAEC 3, förbjuder halmbränning
• GAEC 4, skyddsremsor vid vattendrag
• 3 meters skyddremsa
• GAEC 5, markbearbetning på sluttande åkrar(15%)
• = GAEC 4, 3 meters skyddsremsa, skärpta sanktioner
jämfört med idag

• GAEC 8, diversifiering av grödor
• I stort sett som idag med krav på två eller tre
växter
• GAEC 8, icke-produktiv areal
• Minst 4 procent av arealen utanför aktiv odling
• Endast trädesarealer godkänns som EFA-arealer
• Skogsundantag som idag
• → Nyland, Egentliga Finland & Åland. Undantag
gårdar under 10 hektar
eller över 75 procent vall
• GAEC 9, bevarande av permanent gräsmark i Natura
2000-områden

• GAEC 6, krav på växttäcke
• Minimiväxttäcke 30 %, övergångsår för
specialodlingen
• GAEC 8, växtföljd och

GAEC = Good Agricultural and Enviromental Conditions

PELARE 1 (HELT EU-FINANSIERAD)

50 (30-70) €/ha, målsättning 1,4 milj. ha, inte för lättbearbetat
65 (50-80) €/ha, max 25 %, målsättning 90 000 ha, duger också till växttäcke
80 (65-95) €/ha, max 25 %, målsättning 30 000 ha, duger också till växttäcke
300 (270-330) €/ha, max 25 %, målsättning 25 000 ha

DE PRODUKTIONSKOPPLADE STÖDEN 2023
Åtgärder

2019

2022

2023

Kor AB-fastlandet

38,25

38,25

38,75

Kor Åland

1,79

1,79

1,89

Tjurar och stutar AB fastlandet och Åland

14,3

14,3

13,8

Nötkreatur, yttre skärgården

1,86

1,86

2,06

Slaktade kvigor AB-området

1

1

1,5

8,85

6,35

0

20,28

18,18

23,74

2,8

2,8

1,12

Dikor C-området
Tjurar och stutar C-området
Tackor AB-området
Tackor Åland och yttre skärgården

0,89

Slaktlamm

1,11

Stärkelsepotatis, hela landet

3,7

3,7

3,7

Andra åkergrödor, hela landet

10

13,2

13,2

102,8

101,4

Totalt

Tyngdpunkt för de
produktionskopplade
är AB-området och
Åland, kompenseras
på C-området med ett
högre nordligt stöd

3,12

101,8 milj.€

PELARE 2: MILJÖ- OCH KLIMATÅTGÄRDER
(DELFINANSIERADE AV EU)
•
•
•
•
•
•

NU: cirka 240 miljoner €/år, 2023 => ca 200 milj. euro
5-årig miljöförbindelse
Minst 5 ha (trädgårdsväxter 1 ha)
Gårdsvisa (obligatoriska och valbara)
Skiftesvisa åtgärder (valbara)
Utbetalas till ersättningsbar areal (begränsningar i växter, areal,%)

Gårdsvisa (45 €/ha trädgård + kummin 113 €/ha)
• Markkartering enligt nuvarande krav
• Klimat- och miljöplan för gården
• Skiftesvisa anteckningar

VALBARA GÅRDSVISA ÅTGÄRDER

- 2 VALBARA ÅTGÄRDER AV 7 ALTERNATIV PER ÅR. KAN ÄNDRA EFTER POLITISK BEHANDLING

1.

Årlig utbildning, 5 alternativ:
• Kolbindning och markens produktionsförmåga
• Minskande av växthusgaser och anpassning till klimatförändringen
• Befrämjande av mångfalden
• Jordbrukets vattenskydd
• Integrerad bekämpning

2.

Fleråriga mångfaldsremsor, minst 3 meter (runt 2 basskiften)

3.

Utförlig uppföljning av markkartering, mullhalt, spårämnen…

4.

Gödselåtgärder; separering, mottagning av rötningslam för biogas eller
mottagning av kreatursgödsel från andra gårdar

5.

Pollinerarinsektåkrar (minst 2 basskiften)

6.

Uppföljning av skadeinsekter och växtsjukdomar (app)

7.

Precisionsodling (precisions-/blockautomatik, skördemätare)

SKIFTESVISA ÅTGÄRDER
• Fånggrödor 97 €/ha, målsättning 300 000 ha, max 30 %
• Markförbättring och saneringsgrödor 190 €/ha, målsättning 90 000 ha, max 20 %
• Befrämjandet av cirkulär ekonomi (mottagandet av t ex svämgödsel) 37 €/ha,
målsättning 370 000 ha
• Skyddszoner (riktas till skiften som uppfyller vissa krav) 350 €/ha, målsättning 42 000
ha
• Vallar på torvåkrar 100 €/ha, målsättning 40 000 ha
• Hantering av avrinningsvatten (kontrollerad dränering, underbevattning, cirkulation av
dräneringsvatten) 77/214 €/ha, målsättning 72 000 ha
• Alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter 500 €/ha, målsättning 3000 ha
• Fågelåkrar (utbetalas i fall faktiska skador kan påvisas till följd av rastande fåglar
under fågelflytten) 600 €/ha, målsättning 5000 ha

EKOERSÄTTNING
• Förbindelsen ingås för fem år. En förbindelse kan omfatta både gårdens
växtproduktion och dess husdjursproduktion. En förbindelse kan också ingås för ett
område där endast frilandsgrönsaker odlas ekologiskt. De är möjligt att ha åkrarna i
ekologisk produktion och djuren konventionella.
• Jordbrukaren ska innan ingår förbindelsen genomgå en minst fem dagar lång
grundkurs i ekologisk odling eller ha genomgått en motsvarande utbildning i ekologisk
jordbruksproduktion. Förutsättningen för en omläggning till ekologisk produktion av
produktionsdjur är att stödmottagaren har genomgått en minst två dagar lång
utbildning i ekologisk husdjursproduktion eller motsvarande utbildning.
• Stödmottagaren ska under förbindelsetiden genomgå en utbildning om ekologisk
produktion som är en dag lång eller använda rådgivningen om ekologisk odling enligt
systemet Neuvo (Råd 2030).
• Minimiarealer 5 ha, trädgårdsväxter 1 ha, husdjur 5 de

ERSÄTTNINGAR FÖR EKOLOGISK
PRODUKTION
• Krav på avsalugrödor för alla, men ekologiska djurhållningsgårdar och
deras samarbetsgårdar befrias på vissa villkor.
• Vid avtal om frilandsgrönsaker ska växelbruk påvisas.
• Kravet på avsalugrödor gäller inte areal i övergångsfas.
• Stödnivåer:
• Ekologisk produktion 160 €/ ha
• Husdjursproduktion 130 €/ha, min 0,5 de/ha.
Betalning för så många hektar som det finns förbindelseareal för 0,5
de/ha.
• Frilandsgrönsaker 590 €/ ha

MARKNADSÅTGÄRDER (NYA ”MJUKA ÅTGÄRDER”)
• EU producentorganisationer i pelare 2 (idag bl.a. frukt- och
grönsaker, ÅTH, Närpes Grönsaker)
• Producentsamarbete, producentorganisationer bör stödas.
Finansieringen bör säkerställas i kommande CAP
• Speciellt friland, ekoproduktion, lammsektorn och
växtodlingssektorn
• Marknadsbefrämjande åtgärder både med tanke på den
inhemska och exportmarknaden

Jordbrukets viktigaste uppgift
är att försörja jordens växande
befolkning med mat.
Endast ett lönsamt jordbruk kan
sköta en hållbar
livsmedelsproduktion!

SLC FINNS PÅ:
TACK!

BEKANTA DIG MED VÅR BROSCHYR

slc.fi
Vi önskar en god vår!

