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EU:s direkta stöd 2015 – 2027
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Villkorlighet istället för tvärvillkor

Basnivån för miljöskydd och klimat stiger från

nuvarande nivå: 

• Skydd av torvmarker

• Skyddszoner mot vattendrag

• Minimiväxttäcke (nordliga förhållanden?)

• Växelbruk (nordliga förhållanden?)

• Icke-produktiva arealer (skogsundantaget?)
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Ekosystem – en ny stödform

• Stödsystem i likhet med miljöersättningen, men som en del av direkta
stöden

• Beredningens utgångspunkt:
– Åtgärderna effektiva och enkla

– Möjliga för så stor grupp odlare som möjligt

– Ettåriga åtgärder

– Stödet sporrande, inte enbart ersättning för kostnader

• Troliga åtgärder:
– Naturvårdsåkrar

– Gröngödslingsvallar

– Vintertida växttäcke (stubb och äkta växttäcke)

– Mångfaldsåkrar (pollinerare, landskap och viltgrödor)

• Ersättningsnivåerna ännu öppna (WTO-regelverk)
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Miljöersättning
• Gårdsvis åtgärd

– Markartering enligt nuv. krav + glödgning (mullhaltsbestämning)

– Skiftesvisa anteckningar

– 2 valbara åtgärder av 10 alternativ (precisionsodling och pollinerare). Kan variera mellan åren

• Skiftesvisa åtgärder:
– Fånggrödor

– Markförbättring och saneringsgrödor

– Befrämjandet av cirkulär ekonomi (mottagandet av t ex svämgödsel och organiskt material)

– Skyddszoner vid vattendrag (riktas till skiften som uppfyller vissa krav), samt grundvattenområden och 
torvåkrar

– Hantering av  avrinningsvatten (kontrollerad dränering mm)

– Alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter

– Fågelåkrar (utbetalas i fall faktiska skador kan påvisas till följd av rastande fåglar under fågelflytten)

• OBS! Kväve- och fosforanvändningen hör till villkorligheten på basen av lagstiftning. Inga 
gödslingstabeller i miljöersättningen
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Produktionskopplade stöd

• Behov av att förenkla och minska på 

stödformer

• Stabilare enhetsstöd under

programperioden

• Stödet bort från råg och högre stöd till olje-

och proteingrödor samt sockerbeta
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LFA & SDV

LFA:

• Strängare produktions- och skötselkrav

• Husdjursförhöjningen slopas och kompenseras
via husdjursstöden

Stödet till djurens välfärd:

• Möjlig för alla husdjurssektorer, men..

• Speciell tyngdpunkt på svin och fjäderfä
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Ekoersättningen

• Målsättningen är att öka arealen både nationellt och 
på EU-nivå
– 20 % fram till år 2027

– MTK understöder tillväxt, men bör baseras på efterfrågan
och inte enbart på högre stöd

• Speciellt behov att få ut mer ekologiska produkter
på marknaden

• Husdjursstödet per djurenhet, eller alternativt
begränsning på husdjurshektaren (1 ha/DE)
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Nationella stöden

• Nordliga stödet fortsätter som tidigare

• Södra Finlands nationella stöd är säkrat endast för 
övergångsperioden
– Från 2023 behövs nytt beslut från komissionen

– Växthus- och lagringsstöden torde vara relativt lätta att 
fortsätta som tidigare

– Svin- och fjäderfästöden är lika utmanande som tidigare
och är det ens motiverat att forstsätta med nuvarande
system? Möjliga nya stödformer är under beredning
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Summa summarum..

• Finansieringen är långt densamma som under innevarande period
– Mer pengar på någon åtgärd innebär beskärningar på någon annan!

• Finansieringens tyngdpunkt kommer att förändras
– EU:s Green Deal och nationella klimat- och miljömål måste beaktas

– Högre krav på resultat

– Mindre direkta inkomststöd och mer prestationsbaserade ersättningar

• Är vi själva beredda att förenkla jordrukspolitiken?

➢ Inget nytt gällande jordbrukets svaga lönsamhet. Möjligheter att få till 
stånd bättre marknadspriser och utnyttja inhemska produktionens
fördelar?
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TACK!
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