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YMPÄRISTÖKORVAUS 2022

Ympäristösitoumus 2022
• Sitoumuksen jatkaminen
• Vipussa tai lomakkeella 101B
• Voit luopua jatkon yhteydessä toimenpiteistä lomakkeella 479
• Esim. sinun tulee luopua "Ympäristöhoitonurmet"- toimenpiteestä, jos et ilmoita enää suojavyöhykettä
lohkollasi. Muutoin lohkon alan korvaus peritään takaisin sitoumuksen alkuun (2015) saakka.
• Voit kuitenkin luopua toimenpiteestä tukihaun jälkeen 15.6. jälkeen , kuitenkin ennen mahdollista
valvontaa (myös hallinnollinen tarkastus)

• Jos et jatka koko ympäristösitoumusta ->sitoumus päättyy ilman seuraamuksia
• Ei uusia 5-vuotisia sitoumuksia
• Voimassa olevan sitoumuksen jako ja siirto ovat mahdollisia
•

Sitoumusten ja sopimusten jatkot

Lomake 160

Jatkovuosi 2022
• Sitoumuksen velvoitteet ja oikeudet jatkuvat samanlaisina edelleen
vuonna 2022
• Hallinto lisää jo ennen vuoden 2022 päätukihakua Vipu- palveluun
vuonna 2021 ympäristökorvaukseen sitoutuneen tuenhakijan
tukihakemuksella olleet korvauskelpoiset alat, jotka eivät olleet
ympäristösitoumuksella vuonna 2021.
• Jos et halua peruslohkoa sitoumukselle>ilmoita asiasta peruslohkon
lisätiedoissa tai vapaamuotoisesti
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Jatkovuosi 2022

Jatkovuosi 2022

• 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.
• Muut toimenpiteiden muutosmahdollisuudet edelleen voimassa

• Joudut palauttamaan korvauksen lohkon osasta sitoumuksen alkuun
saakka, jos lohko säilyy omassa hallinnassasi vuonna 2022

Vipussa "Vältä seuraamukset" välilehti

Ympin kasvien ilmoittaminen v. 2022

• Ympäristökorvauksen virhetaso on noussut yli 5 %: rajan
• Kun virheprosentti kasvaa ->maatiloille tehtävien valvontojen määrää
joudutaan lisäämään.
• Ehtojen noudattamattomuus voi lopulta vähentää EU:n Suomelle
maksamia tukirahoja.
• Vipun "Hae tukia"- osiossa

•LHP 2022

– on Vältä seuraamuksia - välilehti, jonne on koottu tilavalvonnoissa havaitut,
eniten seuraamuksia aiheuttaneet ympäristökorvauksen tukiehtopuutteet.
Tutustu sivuun huolellisesti ja tarkasta oma tilanteesi.

– poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esim. metsität lohkon)
– et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua toimenpidettä
(esimerkiksi otat ilmoittamasi suojavyöhykkeen muuhun viljelyyn)

• Huomaa! Lohkon hallinnan vaihtuessa monivuotista toimenpidettä

(esimerkiksi suojavyöhyke) ei tarvitse jatkaa. Sen päättämisestä ei aiheudu
seuraamusta edelliselle viljelijälle.

– v. 2022 luonnonhoitopeltonurmi -> v. 2023 luonnonhoitonurmi
– Siirtyy ympistä ekojärjestelmään

• Kasvusto voi jatkua luonnonhoitonurmena vuonna 2023
– Jos täyttää ekojärjestelmän luonnonhoitonurmien vuoden 2023 vaatimukset

• Vuonna 2022 ensimmäisen kerran ilmoitettua LHP:tä ei tarvitse
ilmoittaa enää vuonna 2023
– Ei tule seuraamuksia

11.5.2022

Monimuotoisuuspellot 2022
• v. 2022 monimuotoisuuspellot -> v.2023 monimuotisuuskasvit
– Siirtyy ympistä ekojärjestelmään

• Monimuotoisuuspelto (niitty)
– Voit ilmoittaa toisen vuoden v. 2023
– Jos täyttää ekojärjestelmän monimuotoisuuskasvien vaatimukset (kasvilista
valmistelussa)

Viherlannoitusnurmi 2022
• V. 2022 viherlannoitusnurmi -> 2023 viherlannoitusnurmi
– Siirtyy ympistä ekojärjestelmään.

• Viherlannoitusnurmen seuranta jatkuu v.2023
– Max. 3 v. yht.
– v. 2023 pitää kuitenkin olla 4 eri kasvia, että saa viherlannoitusnurmen tuen

• Jos perustettu vuonna 2022, ei tarvitse pitää 2023 (vrt. LHP)
– Ei tule seuraamuksia

Kerjääjäkasvi 2022

Saneerauskasvi 2022

• Voiko v. 2022 kerääjäkasvilla perustaa seuraavan vuoden nurmen?

• Ehdot muuttuu vuonna 2023
• Vuosi 2022 toki nykyisin ehdoin
• 2 saneerausvuotta max.

– Vielä kuitenkin nykyiset ehdot voimassa
– Eli ei voi

– Ei selvää vielä, voiko 2023 olla toinen vuosi (jos 2022 eka)
– Siirtymäsääntöä ei ole vielä linjattu
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KIITOS

