Ekonomi

Tvärvillkor

		 •
		 •
		 •
		 •
		 •
		 •
		 •
		 •

När du ansöker om stöd som EU helt eller delvis finansierar eller ansöker om vissa
nationella jordbruksstöd, ska du känna till och följa tvärvillkoren.
- skall följas hela kalenderåret (1.1 - 31.12)
- berör all jordbruksmark och all jordbruksverksamhet

•

Du kan genom Råd 2020 få tillförlitlig och konfidentiell rådgivning om tvärvillkoren
skräddarsytt efter din gårds behov. Rådgivningen ges av personer som godkänts i
Råd 2020-systemet. En lista finns på adressen www.ruokavirasto.fi/sv.

2.2) Folkhälsa, djurhälsa och växtskydd
• Märkning och registrering av djur
• Användning av växtskyddsmedel
• Livsmedelssäkerhet
		 - Hygien i primärproduktionen
		 - Förbjudna ämnen för produktionsdjur, rester av växtskyddsmedel och
		
djurläkemedel, läkemedelsbokföring
• Foder
• Djursjukdomar
		 - Import och export
• TSE-sjukdomar

• Stöd till unga jordbrukare
• Bidrag för jordbruksgrödor
• Får- och getbidrag
• Bidrag för mjölkkor

• Ersättning för ekologisk produktion

2.3) Djurens välbefinnande

• Kompensationsersättning
• Ersättning för djurens välbefinnande
• Nordligt hektarstöd (bara en del av kraven
på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden berör det nordliga hektarstödet).

1) Krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden
Dikes- och åkerrenar, skyddsremsor och jordmånens skick

• Bidrag för nötkreatur

•
•
•
•
•

• Miljöersättning
(miljöförbindelse och -avtal)

lämna en minst 1 meter bred ren längs vattendrag och utfallsdike
den får varken bearbetas, gödslas eller behandlas med växtskyddsmedel
vid svåra ogräsfall får du punktbekämpa ogräs på renen
om växtligheten på en dikesren skadas eller förstörs ska dikesrenen besås med vallväxtlighet
det är förbjudet att gödsla närmare ett vattendrag än fem meter (t.ex. bäckar, åar, sjöar)

Bekämpning av flyghavre och jätteloka

Maskin

• Förgröningsstöd

Eko

2.1) Miljö
• Hantering och lagring av stallgödsel och gödselmedel
• Naturskydd på jordbruksmark

Stöd som förutsätter att man följer tvärvillkoren
• Grundstöd

Föreskrivna verksamhetskrav

Trädgård

De enskilda jordbruksstöden har också egna villkor som är mer krävande än tvärvillkoren.

2)

Dikes- och åkerrenar, skyddsremsor och jordmånens skick
Bekämpning av flyghavre och jätteloka
Odling enligt god jordbrukarsed
Skötsel av trädesåkrar
Landskapets särdrag
Tagande av bevattningsvatten
Bevarande och skötsel av permanenta betes- och gräsmarker
Skydd för grundvatten

Ekonomi

•

Krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Skog

•

1)

Husdjur

Tvärvillkor är vissa grundläggande krav som måste följas vid de flesta
jordbrukarstöden och är en förutsättning för att erhålla EU:s direkta stöd.
De består av krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt
föreskrivna verksamhetskrav som anknyter till odlingen. De föreskrivna verksamhetskraven hänför sig till miljöfrågor, folkhälsa, växtskydd samt djurens
hälsa och välbefinnande. Här behandlas främst de viktigaste förändringarna
i tvärvillkoren. Mera detaljerad information finns på Livsmedelsverkets
webbsidor i en guide om tvärvillkor (www.ruokavirasto.fi/sv).

Växt

Sammanställning av tvärvillkoren
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kemiskt eller på något annat sätt

Odling enligt god jordbrukarsed
• bearbeta, gödsla och så eller plantera åkern på ändamålsenligt sätt så att det är möjligt
att åstadkomma jämn groning och ett jämnt växtbestånd
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• bekämpa flyghavre genom plockning, bearbetning, kemiskt eller på något annat sätt
• bekämpa kaukasisk, persisk och armenisk jätteloka genom plockning, bearbetning,

