Ympäristökorvaus 2020
Vuodella jatkaminen
Mitä voi muuttaa?
Haikula Oy ei vastaa aineiston oikeellisuudesta, yksityiskohtaisemmat ja
tarkemmat tukiehdot löytyy Ruokaviraston sivuilta:
https://ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/

21.4.2020

© P Pethman Haikula Oy

1

Ympäristösitoumus
• 2015 tehdyt sitoumukset päättyvät 30.4.2020
– Sitoumusta voidaan jatkaa vuodella

• Uusia sitoumuksia ei tehdä 2020
– Sitoumus voidaan siirtää tai jakaa (lom. 160)

• 2019 sitoumuksella olleelle alalle voidaan
maksaa ympäristökorvaus myös 2020
– Lohkolle ei ole haettu ympäristökorvausta 2019, ei
ole enää sitoumuksen alainen
– Tieto voidaan tarkistaa vain kunnasta
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Vanha sitoumus
• Sitoumuksen ehdot on voimassa 30.4.2020 saakka
• Ehtoja pitää noudattaa sitoumusajan loppuun
– Vaikka ei jatka sitoumusta vuodella
– Luopuu ”ympäristönhoitonurmet” lisätoimenpiteestä

• Vaikka pellon hallinta on vaihtunut vuodelle 2020
– Vuoden 2019 viljelijä on vastuussa ehtojen
täyttymisestä sitoumuskauden loppuun saakka
– Ehdot pitää täyttää silti 30.4.2020 saakka
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Sitoumuksen jatkaminen
• Yhden vuoden jatkositoumus ”vipu tai lom101B”
– Vaikka vipussa on jo laitettu päättyväksi 30.4.2021, pitää
jatkovuotta kuitenkin hakea kohdassa ”sitoumusten ja
sopimusten jatkovuoden hakeminen 2020”
• koskee myös Elyn kanssa tehtyjä sopimuksia ja luomua

• Velvoitteet ja oikeudet jatkuu entisellään
• Tukitasot säilyy ennallaan 2020
– Vuoden 2021 tukiehdot ja korvaustasot on täysin auki

• Jos sitoumusta ei jatketa
– Sitoumus päättyy ilman takaisinperintää
– Lohkot eivät enää ole sitoumuksen alaisia 2020
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• tällä ohjelmakaudella ei ole enää ympäristökorvaukseen
oikeutettuja
© P Pethman Haikula Oy

4

Lohkokohtaiset toimenpiteet

• Lietelannan sijoittaminen peltoon
• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrätys
• Valumavesien hallinta
– säätösalaojitus
– säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys

• Ympäristönhoitonurmet
– Suojavyöhykenurmet
– Monivuotiset ympäristönurmet
– LHP nurmet

• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
• Peltoluonnon monimuotoisuus
–
–
–
–
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Viherlannoitusnurmet
Kerääjäkasvit
Monimuotoisuuspellot
Saneerauskasvit
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Toimenpiteestä luopuminen
• Voit luopua sitoumukselle valitusta
toimenpiteestä lom. 479
– Toimii vain paperilomakkeella

• Toimenpiteitä ei voi vaihtaa tai lisätä jatkovuoden
perusteella
– Poikkeuksena, jos tilalle tulee suojavyöhykenurmia
voidaan lisätä toimenpide ”Ympäristönhoitonurmet”

• Jos haluat luopua suojavyöhykenurmesta
– On luovuttava toimenpiteestä Ympäristönhoitonurmet
• Suojavyöhykenurmet
• Monivuotiset ympäristönurmet
• LHP nurmet
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Lohkon hallinnan vaihtuessa

• Monivuotisia toimenpiteitä ei tarvitse jatkaa
– Suojavyöhykenurmet
– Monivuotinen ympäristönurmi
– LHP nurmi
– Monimuotoisuuspelto niittykasvusto

• Toimenpiteestä luopuminen ei aiheuta takaisinperintää edelliselle, eikä uudelle viljelijälle
– Kunhan ehdot täyttyy 30.4.2020 saakka

• Hallinnan muutoksissa edellisen haltijan ilmoitus
täyttää kahden vuoden velvoitetta
– Ollut LHP nurmena edellisellä viljelijällä, voit lopettaa
yhdenkin vuoden jälkeen – kaksi vuotta täyttyy
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Sitoumusta jatketaan
• Lohko poistuu maatalouskäytöstä oman hallinnan
aikana vuonna 2020
– Ympäristökorvauksen takaisin perintä koko
sitoumuskauden ajalta 2015 – 2019
– Takaisinperintä voidaan välttää vain silloin kun lohko
ei ole enää viljelijän hallinnassa

• Vain osasta suojavyöhykenurmia ei voida luopua
oman hallinnan aikana
– Muutoin seuraa takaisin perintä 2015 – 2019
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Säädösmuutoksia
• Ei tarvitse tehdä lisävuoden takia
– 5-v. viljelykiertosuunnitelmaa
– Peltomaan laatutestiä
– Koulutusvaatimusta

• Koulutusvaatimus pitää kuitenkin täyttää, jos peltojen
hallinta on siirretty 2019 puolella
– Vain vuoden 2020 puolella siirretty hallinta vapauttaa
koulutusvaatimuksen suorittamisesta

• Saneerauskasvi: perunaa, sokerijuurikasta tai
avomaan puutarhakasveja tulee olla viljelty alalla
jonakin kolmena aiempana vuonna (2017-2019)
– Enintään 2 vuotta maksetaan saneerauskasvin tuki
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Vastusten ajatteleminen
johtaa tappioon, keinojen
miettiminen vie menestykseen
Intialainen perinne
”Pancatantra”
voidaan kääntää karkeasti
”Elämän viisaaksi käyttäytymiseksi”
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