28.4.2021

Ympäristökorvauksen
muutokset

Ympäristökorvaus 2021
• Hakuasetus ja ohjelmakorvausten asetukset olivat lausunnolla
tammikuussa.
• Ohjelmamuutos hyväksytty Komissiossa 14.04.2021
• Ympäristösitoumus
-Sitoumukseen voi hakea yhden vuoden jatkoaikaa Vipu-palvelussa / lomakkeella
101B
-Sitoumuksesta voi luopua ilman takaisinperintää; ehtoja noudatettava kuitenkin
30.4.2021 asti (esim. suojavyöhykenurmi)
-Jatkovuosi näkyy Vipu-palvelussa, mutta sitä on haettava erikseen

-Ei uusia sitoumuksia, siirto ja jako mahdollinen (jätä lomake 160 ennen
päätukihakua)

Ympäristökorvaus 2021
§ Ympäristösitoumuksen jatkovuosi
§ Sitoumuksen velvoitteet ja oikeudet jatkuvat samanlaisina
edelleen v. 2021
§ Viisivuotista viljelysuunnitelmaa, peltomaan laatutestiä tai
sitoumukseen liittyvää koulutusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä
jatkovuonna 2021.
§ Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan
§ Ei uutta korvauskelvotonta alaa sitoumukseen
§ Paitsi tilusjärjestelyn kautta 5 ha / 1ha

Ympäristökorvaus 2021
Ympäristösitoumuksen jatkovuosi
- Vuonna 2021 ympäristösitoumukseen voidaan lisätä kaikki sellaiset korvauskelpoiset
lohkot, jotka ovat olleet vuonna 2020 jonkin ympäristökorvaussitoumustilan hallinnassa.
• Ruokavirasto lisää ennen tukihakua viljelijän hallinnassa 2020 olleille korvauskelpoisille
lohkoille merkinnän ympäristökorvauksen sitoumuskelpoisuudesta (tiedot näkyvät VIPUpalvelussa)
• Jos et halua peruslohkoa sitoumukselle -> ilmoita asiasta peruslohkon lisätiedoissa tai
vapaamuotoisesti
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Uudet sitoumusalat Vipu-palvelussa
Vipu, Maatila:

Ympäristökorvaus 2021
• Aloittaessaan puutarhakasvien viljelyn tai lisätessään niiden
viljelyalaa, voi valita puutarhakasvien toimenpiteen
• Sitoumuksen siirto/luomuun siirtyminen/Neuvo 2020 kautta →
mahdollisuus vaihtaa toimenpidettä

Sähköinen haku, Vipu-neuvoja:

Ympäristökorvaus 2021

Ympäristökorvaus 2021

• Sitoumuksen muutosmahdollisuudet

Lohkokohtaiset toimenpiteet
(Maaseuturahaston elvytysvaroilla toteutettaviin toimiin
ympäristösitoumuksessa kuuluu korvattavan alan nostaminen
seuraavissa toimenpiteissä)
§ Lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja orgaanisten
aineiden kierrättäminen:
korvaukseen oikeuttava pinta-ala 60 % → 80 % sitoumusalasta
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
§ maatila ei voi samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa
orgaanista materiaalia, lukuun ottamatta sellaista orgaanista
materiaalia, joka on kierrätetty biokaasulaitoksen kautta.

• Toimenpiteestä luopuminen jatkon yhteydessä (lomake 479)
Et voi vaihtaa tai lisätä toimenpiteitä jatkovuoden perusteella
Jos haluat luopua esim. suojavyöhykkeen toteuttamisesta lohkoillasi, sinun pitää luopua
ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovut myös luonnonhoitopeltonurmen ja
monivuotisen ympäristönurmen toteuttamisesta.
Tämä tulee edelleen valitettavan usein yllätyksenä
Useassa tapauksessa luultiin, että voi luopua toteuttamisesta lohkolla ilman muita toimia

Lohkon hallinnan vaihtuminen ei johda takaisinperintään lohkotoimenpiteen osalta.
Lohkon uusi haltija voi halutessaan jatkaa toimenpidettä.

28.4.2021

Ympäristökorvaus 2021
• Jos sitoumusalaa poistuu maatalouskäytöstä ja jää omaan hallintaan
(esim. rakennuspaikka) → ko. alalta ympäristökorvauksen / luomun
takaisinperintä sitoumuskauden alkuun asti
• Ilmoita kasvipeitteisyyttä (väh. 20 %) ja puutarhatoimenpiteitä (väh.
0,05 ha) ainakin minimin verran, jotta lohkotoimenpiteet pysyvät
voimassa eikä tule takaisinperintää
• Muutos saneerauskasvin osalta: perunan, sokerijuurikkaan tai
avomaan puutarhakasvin viitevuodet ovat kolme aiempaa vuotta
(2018,2019,2020).
• Kasvinsuojeluaineruisku pitää testauttaa vuoden 2021 alusta lähtien
3 vuoden välein

Ympäristökorvauksen ja täydentävien ehtojen
valvonta 2021
• Ympäristökorvauksen virhetaso on noussut yli 5 %:n rajan -> maatiloille
tehtävien valvontojen määrää joudutaan lisäämään 2021?
• Vipu-palvelussa uutena auki klikattava osa ”Vältä seuraamukset”, johon
koottu eniten seuraamuksia aiheuttaneet ympäristökorvauksen
ehtopuutteet.
• Sänkeä ei saa polttaa vuodesta 2021 alkaen. Sängellä tarkoitetaan viljan,
öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai siemenmausteiden sänkeä eli
leikatun kasvin maahan jäävää tyviosaa.
• Viherkesannolla tarkoitetaan yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, mesi-,
niitty- tai nurmikasveilla (sisältää apilan ja mesikän) tai näiden kasvien
siemenseoksilla perustettuja kasvustoja. Viherkesanto ei voi kuitenkaan olla
yksinomaan vilja-, öljy- tai valkuaiskasveja (pois lukien apila ja mesikkä) tai
näiden kasvien siemenseoksia.

Kiitos!

