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I 1 Landskapslag (2007:63) om 
finansiering av landsbygdsnäringar

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Syfte
I enlighet med bestämmelserna i denna lag kan 

landskapsregeringen bevilja ekonomiskt stöd i syfte 
att utveckla landsbygden. Sådant stöd skall vara 
avsett att främja mångsidig och bärkraftig närings-
verksamhet, ett hållbart nyttjande av jord- och skogs-
bruksmark eller ett bärkraftigt lantbruk.
2 §. Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på landskapets nationella och 
med EU-medel medfinansierade stödsystem inom ra-
marna för Europeiska gemenskapens gemensamma 
jordbrukspolitik. Vid förvaltning av EU-medel iakt-
tas vad som bestäms därom i den Europeiska gemen-
skapens vid varje tidpunkt gällande bestämmelser om 
stöd för landsbygdsutveckling.
3 §. Definitioner

Vid tillämpningen av denna lag är innebörden av 
följande termer och begrepp denna:

1) Jordbruk är i landskapet bedriven odling av åker-
grödor, växthusproduktion, trädgårdsodling, odling 
av grönsaker på friland, odling av frukt och bär, djur-
hållning, biodling samt annan produktionsverksamhet 
av produkter som anges i bilaga I till fördraget om 
upprättande av Europeiska gemenskapen.

2) Jordbrukare är den som aktivt i förvärvssyfte be-
driver jordbruk i landskapet.

3) Lantbruk är jord- och skogsbruk som bedrivs i 
förvärvssyfte samt i företaget bedriven kompletteran-
de näringsverksamhet. Ett lantbruks driftsenhet kan 
bestå av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar 
som har samma ägare eller legotagare.

4) Landsbygdsföretag är andra företag än lantbruk.
5) Stöd är ett ekonomiskt bistånd från landskapet 

och den Europeiska gemenskapen, som har fastställts 
på grund av viss produktion eller åtgärd.

6) Stödmottagare är fysiska eller juridiska personer. 
Särskilda bestämmelser om stödmottagare för åtgär-
der ägnade att förbättra miljön och landsbygden finns 
i 2 kapitlet.

7) Landsbygdsutvecklingsförordningen är EG-
förordningen (EG) nr 1698/2005 om stöd för lands-
bygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU).

4 §. Stöd
Stöd kan beviljas för åtgärder ägnade att utveckla 

landsbygden i enlighet med ett av gemenskapen god-
känt landsbygdsutvecklingsprogram, som avses i av-
delning IV i landsbygdsutvecklingsförordningen.

Utöver vad som avses i 1 mom. kan stöd beviljas 
såsom räntestöd eller annat nationellt stöd i enlighet 
med landskapsregeringens beslut därom.
5 §. Gårdsbrukskommissionen

Landskapsregeringen tillsätter en gårdsbrukskom-
mission för två år i sänder. Kommissionen består av 
fem ledamöter och två suppleanter. Gårdsbrukskom-
missionen är rådgivande till landskapsregeringen 
när det gäller beslut avseende stöd enligt artikel 26 
i landsbygdsutvecklingsförordningen. Gårdsbruks-
kommissionen bistår även landskapsregeringen vid 
utvecklande av stödsystemen och ger förslag till för-
bättring av stödsystem. Medlemmarna i kommissio-
nen omfattas av tystnadsplikten i tjänstemannalagen 
(1987:61) för landskapet Åland.

Se D 32, Tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland.

2 kap. Stöd för att förbättra miljön och landsbygden

6 §. Allmänt
I detta kapitel finns särskilda bestämmelser om 

stöd för åtgärder ägnade att förbättra miljön och 
landsbygden som avses i artikel 36 i landsbygdsut-
vecklingsförordningen, vilka ingår i ett av EG-kom-
missionens för landskapet gällande landsbygdsut-
vecklingsprogram.
7 §. Definitioner

Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel 
är innebörden av följande termer och begrepp denna:

1) Miljöstöd är stöd för miljövänligt jordbruk enligt 
artikel 36 punkt a iv i landsbygdsutvecklingsförord-
ningen. Miljöstöd kan beviljas som ett basstöd för 
obligatoriska och frivilliga åtgärder samt utöver detta 
som ett specialstöd.

2) Kompensationsbidrag är stöd för jordbrukare i 
områden som inte är bergsområden men där det finns 
andra svårigheter, enligt artikel 36 punkt a ii i lands-
bygdsutvecklingsförordningen.

3) Gårdsbruksenhet är en sådan produktionsenhet 
som en jordbrukare leder och som används för bedri-
vande av jordbruk samt bildas av en eller flera fastig-
heter eller delar av fastigheter eller av en eller flera 
produktionsbyggnader jämte mark. En gårdsbruksen-
het skall dessutom vara funktionellt och ekonomiskt 
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självständig samt förvaltas som en helhet på grund av 
ägande eller arrende.

4) Makar är personer som har ingått äktenskap med 
varandra och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (FFS 
1535/1992) avsedda personer som lever under äkten-
skapsliknande förhållanden.

5) Tvärvillkor är gällande villkor enligt artiklarna 
4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser för sys-
tem för direktstöd inom den gemensamma jordbruks-
politiken och om upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, 
(EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, 
(EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001.

6) Tillämpningsförordningen är Europeiska gemen-
skapens förordning (EG) 1974/2006 om tillämpnings-
föreskrifter för rådets förordning EG nr 1698/2005 
om stöd för landsbygdutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

7) Kontrollförordningen är Europeiska gemenska-
pens förordning (EG) 1975/2006 om tillämpnings-
föreskrifter för förordning EG nr 1698/2005 i fråga 
om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för 
landsbygdsutveckling.

8) Ansökan är en ansökan om miljöstödets basstöd, 
kompensationsbidrag, miljöstödets nationella till-
läggsdel eller en ansökan om kompensationsbidragets 
nationella tilläggsdel, oavsett om stöd söks på samma 
blankett, samt en ansökan om miljöstödets specialstöd.

8 §. Stödmottagare
Stöd kan beviljas jordbrukare som besitter en 

gårdsbruksenhet i landskapet, har sin hemkommun 
och stadigvarande bostad i landskapet och som är

1) en fysisk person,
2) en juridisk person i form av en sammanslut-

ning, ett dödsbo, ett öppet bolag, ett kommanditbo-
lag, ett aktiebolag eller ett andelslag som består av 
fysiska personer och bedriver jordbruk, förutsatt att 
bolagsmännen i det öppna bolaget, de ansvariga bo-
lagsmännen i kommanditbolaget eller medlemmarna 
i andelslaget genom att själva delta i arbetet bedriver 
jordbruk; i fråga om ett aktiebolag förutsätts att över 
hälften av aktiebolagets röstetal direkt innehas av per-
soner som genom att själva delta i arbetet bedriver 
jordbruk samt jordbrukare som är

3) en kommun, landskapet, staten, en församling, 
en stiftelse, en registrerad förening, en lantbruksskola 
eller en försöksstation.

9 §. Allmänna förutsättningar och villkor för bevil-
jande av stöd

För beviljande av miljöstöd eller kompensationsbi-
drag förutsätts att jordbrukaren för en viss tid förbin-
der sig att på sin gårdsbruksenhet iaktta de villkor som 
uppställs för stödet. För beviljande av stöd förutsätts 
dessutom att jordbrukaren iakttar tvärvillkor.

Miljöstöd för jordbruket kan beviljas jordbrukare 
som förbinder sig att genomföra basstödets obliga-
toriska åtgärder. Stöd kan dessutom beviljas för bas-

stödets frivilliga åtgärder. Specialstöd kan beviljas 
jordbrukare som genom avtal förbinder sig att iaktta 
stödvillkoren på sin gårdsbruksenhet.

För beviljande av stöd för icke-produktiva investe-
ringar förutsätts att området sköts i minst fem år efter 
att projektet har slutförts på ett sådant sätt att ingen ny 
igenväxning sker. Dessutom förutsätts för beviljande 
av stöd att stödvillkoren iakttas inom det område som 
stödet gäller.

För beviljande av miljöstödets nationella tilläggs-
del förutsätts att jordbrukaren följer de villkor som 
ställs för miljöstödets basstöd. För beviljande av kom-
pensationsbidragets nationella tilläggsdel förutsätts 
att jordbrukaren följer de villkor som ställs för kom-
pensationsbidraget. Jordbrukaren skall även uppfylla 
de allmänna villkoren beträffande ålder, beviljande 
av stöd och ingående av förbindelse. På de nationella 
tilläggsdelarna tillämpas samma sänknings- och till-
synspåföljder som på kompensationsbidraget och mil-
jöstödet.

Landskapsregeringen beslutar om
1) förbindelse- eller avtalsperiodens längd,
2) frånträdande från förbindelser eller avtal,
3) ändring, förfall och överföring på en annan jord-

brukare av förbindelser eller avtal inom de gränser 
som anges i landsbygdsutvecklingsförordningen, till-
lämpningsförordningen och kontrollförordningen,

4) närmare bestämmelser om de bas- och tilläggsåt-
gärder som införs inom miljöstödet för jordbruket och 
om de allmänna villkoren för dem,

5) allmänna villkor för kompensationsbidrag, mil-
jöstödets bas och specialstöd och stöd för icke-pro-
duktiva investeringar som införs samt om de allmänna 
förutsättningarna för beviljandet av dem,

6) det tekniska genomförandet på jordbrukarens 
gårdsbruksenhet av de praktiska åtgärder som ingår i 
obligatoriska och frivilliga åtgärder inom miljöstödet,

7) det tekniska genomförandet på avtalsområdet av 
de praktiska åtgärder som ingår i olika avtal om spe-
cialstöd,

8) det tekniska genomförandet i praktiken när det 
gäller investeringar som omfattas av stöd för icke-
produktiva investeringar samt om

9) grunderna för fastställande och beviljande av 
miljöstödets och kompensationsbidragets nationella 
tilläggsdelar, tilläggsdelarnas storlek och ingående av 
förbindelse för tilläggsdelarna.

Beträffande 2009; se ÅLRB (2009:11) om miljöstödets natio-
nella tilläggsdel år 2009 och ÅLRB (2009:12) om kompensa-
tionsbidragets nationella tilläggsdel år 2009.
Beträffande 2010; se ÅLRB (2010:11) om miljöstödets natio-
nella tilläggsdel år 2010 och ÅLRB (2010:15) om kompensa-
tionsbidragets nationella tilläggsdel år 2010.
Beträffande 2011; se ÅLRB (2011:21) om kompensationsbidra-
gets nationella tilläggsdel år 2011.
Beträffande 2012; se ÅLRB (2012:8) om kompensationsbidra-
gets nationella tilläggsdel år 2012.

10 §. Förutsättningar som gäller stödberättigande 
areal och antal djur

Kompensationsbidrag kan beviljas till jordbrukare 
som besitter minst 3 hektar åkermark och till jordbru-
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kare som utöver det håller ett tillräckligt antal betande 
djur på minst 2 hektar stödberättigad naturbetesmark. 
Jordbrukare som saknar åkermark måste dock hålla 
ett tillräckligt antal betande djur på minst 5 hektar 
stödberättigad naturbetesmark.

Miljöstödets basstöd kan beviljas till jordbrukare 
som under hela förbindelseperioden oavbrutet besit-
ter minst 3 hektar stödberättigad åkermark eller som 
odlar trädgårdsväxter på minst 0,5 hektar.

För ingående av avtal om specialstöd för odling på 
känsliga områden, användning av stallgödsel, priori-
terade naturbeten, riktade insatser på naturbeten, hävd 
av löväng och extra breda skyddszoner förutsätts att 
den areal som omfattas av avtalet är minst 0,5 hektar. 
För ingående av avtal om specialstöd för bevarande 
av ursprungsraser förutsätts att avtal ingås för minst 
fyra stödberättigade djur.

För ingående av avtal om ekologisk produktion 
förutsätts att avtalet omfattar minst hälften av gårds-
bruksenhetens åkerareal. Odlas grönsaker, frukt och 
bär eller matpotatis kan avtal ingås för en mindre an-
del av gårdsbruksenhetens areal. Avtalsarealen måste 
dock vara minst 0,5 hektar. Specialstöd för ekologisk 
husdjursproduktion kan beviljas en jordbrukare som 
på sin gårdsbruksenhet och i sin besittning under hela 
avtalsperioden har husdjur till ett antal som motsvarar 
minst 1 djurenhet per hektar och som omfattas av eko-
logisk djuruppfödning enligt rådets förordning (EEG) 
nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruks-
produkter och uppgifter därom på jordbruksprodukter 
och livsmedel.
11 §. Förutsättningar som gäller stödtagarens ålder

För avgivande av förbindelse eller ingående av av-
tal förutsätts att den fysiska person som är sökande 
eller att hans eller hennes make är minst 18 år och 
högst 65 år den 31 december året innan förbindelse- 
och avtalsperioden börjar. För beviljande av stöd för 
icke-produktiva investeringar förutsätts att sökanden 
eller att hans eller hennes make är minst 18 år och 
högst 65 år den 31 december året innan stödet söks.

En person som inte har fyllt 18 år kan erhålla stödet 
endast om denne har ingått äktenskap eller idkar jord-
bruk i egenskap av samägare tillsammans med sina 
föräldrar eller någondera av dem eller om det finns 
andra särskilda skäl att bevilja stöd.

Om jordbruk bedrivs av flera jordbrukare eller 
i form av en sammanslutning, förutsätts för bevil-
jande av stöd att minst en jordbrukare, en medlem i 
sammanslutningen, en delägare eller en bolagsman 
uppfyller ålderskravet. Ålderskravet gäller inte of-
fentligrättsliga samfund, föreningar, stiftelser eller 
skollägenheter.
12 §. Ansökan om stöd

Ansökan om stöd skall lämnas skriftligen till land-
skapsregeringen. En ansökan eller någon annan hand-
ling i anslutning till ansökan om stöd som har lämnats 
in per post anses ha lämnats in i tid, om den har post-
stämplats som riktad till Ålands landskapsregering 
senast den sista dagen av den utsatta ansökningstiden. 
Den som ansöker om stöd skall till landskapsregering-

en lämna korrekta och tillräckliga uppgifter om förut-
sättningarna för beviljande och utbetalning av stöd.

13 §. Förutsättningar för utbetalning av stöd
Utbetalning av kompensationsbidrag och miljöstöd 

förutsätter att stödtagaren årligen lämnar in en skrift-
lig ansökan om utbetalning.

Utbetalning av stöd för icke-produktiva investe-
ringar förutsätter att sökanden lämnar in en ansökan 
om utbetalning med uppgifter om de faktiska kost-
naderna för investeringen. Stöd betalas högst för den 
andel av de godtagbara kostnaderna enligt ansökan 
om utbetalning som motsvarar det beviljade stödbe-
loppet.

För utbetalning av stöd förutsätts att det stödbelopp 
som utbetalas för förbindelse-, avtals- eller stödåret 
är minst 100 euro per stödtagare och per varje en-
skilt stöd. Om utbetalningen gäller miljöstödets eller 
kompensationsbidragets nationella tilläggsdelar som 
beviljas på basen av en förbindelse som ingåtts före 
år 2007 förutsätts att stödbeloppet är minst 84 euro.

14 §. Sänkning av stöd och avslag på ansökan om stöd
Stöd beviljas inte om sökanden har vidtagit sådana 

åtgärder för ändring av besittning av den stödberätti-
gande markarealen eller motsvarande vars uppenbara 
avsikt är att på ett konstgjort sätt uppfylla de allmänna 
villkoren för stödets beviljande eller att annars på ett 
konstgjort sätt undvika att iaktta förutsättningarna för 
stödets beviljande. En förbindelse eller ett avtal be-
höver inte godkännas, om sökanden mitt under för-
bindelse- eller avtalsperioden har frånträtt en motsva-
rande förbindelse eller ett motsvarande avtal och om 
det inte har gått två år sedan förbindelsen eller avtalet 
upphörde att gälla.

Stödet kan sänkas eller behöver inte betalas ut, om 
detta förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstift-
ning eller om stödtagaren inte har iakttagit de stödvill-
kor som grundar sig på förbindelsen eller avtalet. Det 
belopp med vilket stödet minskas påverkas av allvaret 
hos, omfattningen av, uppsåtligheten hos och varak-
tigheten för försummelsen av stödvillkoren.

3 kap. Kontroll, rättelse m.m.

15 §. Anmälningsskyldighet
En stödmottagare eller dennes rättsinnehavare skall 

utan dröjsmål och senast inom tio arbetsdagar under-
rätta landskapsregeringen om sådana förändringar i 
förhållandena som gäller stödmottagaren, förbindel-
sen eller avtalet, gårdsbruksenheten, husdjurspro-
duktionen, produktionsdjuren eller den understödda 
verksamheten vilka kan påverka stödbeloppet eller 
medföra att stödet skall återkrävas eller dras in.

16 §. Förvaring av handlingar
En stödmottagare skall förvara handlingar, anteck-

ningar och intyg som gäller villkoren för stöd enligt 
denna lag i minst tre år efter det att förbindelse- och 
avtalsperioden upphörde. Sådana handlingar som av-
ser stöd till icke-produktiva investeringar skall förva-
ras i tre år efter den sista utbetalningsdagen.
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17 §. Inspektionsrätt
Landskapsregeringen har rätt att utföra inspektio-

ner hos stödmottagaren för att utreda förutsättning-
arna för att bevilja och utbetala stöd samt för att se om 
villkoren för att bevilja och betala stöd har iakttagits. 
Stödmottagaren vid en sådan inspektion är skyldig 
att bistå landskapets tjänsteman samt att utan rätt till 
ersättning på tjänstemannens begäran framlägga alla 
behövliga räkenskapshandlingar och andra behöv-
liga handlingar. Med handlingar avses också sådana 
behövliga uppgifter som har framställts eller lagrats 
med hjälp av automatisk databehandling eller på mot-
svarande sätt. I den omfattning som tillsynsuppgiften 
förutsätter kan en inspektion avse stödmottagarens 
husdjursbyggnader, odlingar, produktions- och föräd-
lingsanläggningar, lager samt försäljnings- och mark-
nadsföringsutrymmen.

En inspektion kan i den omfattning som tillsyns-
uppdraget kräver gälla byggnader, lokaler, omstän-
digheter, informationssystem och handlingar som är 
betydelsefulla med hänsyn till den åtgärd som stöds 
och användningen av stödet. Inspektion får dock inte 
utföras i lokaler och utrymmen som till skydd för pri-
vatlivet omfattas av hemfrid.

Bestämmelserna om inspektion för de ändamål som 
avses i 1 mom. avser även

1) inspektörer som för ändamålet är utsedda av en 
EU-institution,

2) attesterande organ, som avses i 5 § Republikens 
Presidents Förordning (2006:110) om skötseln av de 
uppgifter i landskapet Åland som hör till det utbe-
talande organet för Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) samt

3) oavhängiga revisionssamfund som utför inspek-
tioner i enlighet med landskapsregeringens beslut.

18 §. Utlämnande och hemlighållande av uppgifter
På utlämnande och hemlighållande av uppgifter 

tillämpas landskapslagen (1977:72) om allmänna 
handlingars offentlighet, om inte annat följer av denna 
lag. Utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt 
har dock landskapsregeringen rätt att till jord- och 
skogsbruksministeriet lämna sekretessbelagda upp-
gifter för vidarebefordran till vederbörande institution 
inom den Europeiska gemenskapen, om det behövs 
för tillsynen och uppföljningen av att gemenskapens 
bestämmelser har iakttagits vid Europeiska unionens 
medfinansiering.

19 §. Tilläggsbetalning
En tilläggsbetalning skall utan särskild ansökan gö-

ras till den som har fått ett lägre stödbelopp än denne 
borde ha fått, om detta skett på grund av uppenbara 
skrivfel, räknefel eller andra motsvarande fel vid 
landskapsregeringens handläggning. Om en tilläggs-
betalning understiger 3 euro ger det ingen anledning 
till åtgärd.

20 §. Rättelseyrkande
En sakägare som är missnöjd med ett beslut om 

stöd som landskapsregeringen har fattat kan inom 21 
dagar, räknat från beslutsdagen, skriftligen begära rät-

telse hos landskapsregeringen. I rättelseyrkandet, som 
läggs till grund för landskapsregeringens prövning, 
skall anges vilket beslut som önskas rättat och de om-
ständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Ett 
rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.
21 §. Rättelse

Landskapsregeringen har rätt att korrigera uppen-
bara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara 
fel i sitt beslut.

Om stöd har utbetalats till ett för stort belopp eller 
grundlöst kan landskapsregeringen besluta att återbe-
talningsskyldighet skall föreligga till den del det utbe-
talade beloppet överstigit vad som borde ha utbetalts.
22 §. Besvär

Besvär över lagligheten av landskapsregeringens 
beslut enligt denna lag med anledning av ett rättel-
seyrkande får anföras hos högsta förvaltningsdoms-
tolen.
23 §. Återkrav av stöd hos stödmottagaren

Bestämmelser om återkrav finns i landskapslagen 
(1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur land-
skapets medel samt om landskapsgaranti samt i artikel 
73 i EG-förordningen (EG) nr 796/2004 om närmare 
föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den 
modulering och det integrerade administrations- och 
kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma 
bestämmelser för system för direktstöd inom den ge-
mensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare.

Återkrav av stöd som har utbetalats med stöd av 
denna lag eller med stöd av denna lag utfärdade gäl-
lande bestämmelser får verkställas i den ordning som 
gäller för indrivning av skatter i lagen om indriv-
ning av skatter och avgifter i utsökningsväg (FFS 
367/1961). Återkrav kan även verkställas genom att 
vid utbetalning av senare beviljat stöd avdras ett be-
lopp som skall återkrävas, om det stöd som skall åter-
krävas utbetalats för en åtgärd inom samma stödord-
ning eller inom samma projekt.

Om en i 2 mom. avsedd fordran understiger 3 euro 
ger det ingen anledning till åtgärd. Om en sådan for-
dran uppgår till 3 euro eller högst till 100 euro per 
stödmottagare och bidragsperiod samt per stödansö-
kan kan landskapsregeringen besluta att en utbetal-
ning inte skall återkrävas.

24 §. Ränta och dröjsmålsränta på återbetalningsplik-
tigt stöd

Landskapsregeringen kan bestämma att den som 
skall återbetala stödbelopp skall betala en årlig ränta 
på det återkrävda beloppet enligt 3 § räntelagen (FFS 
633/1982). Vid dröjsmål med återbetalning kan land-
skapsregeringen besluta att dröjsmålsränta skall beta-
las enligt 4 § räntelagen.

Ingen ränta uppbärs på belopp som återkrävs till 
följd av att landskapsregeringen har gjort en felaktig 
utbetalning, om inte omständigheterna är sådana att 
det är rimligt att anta att stödmottagaren har upptäckt 
felet.
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4 kap. Särskilda bestämmelser

25 §. Brott mot den gemensamma jordbrukspolitiken
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) försummar sin plikt att bistå vid kontroll eller 

att ge sådana upplysningar som kontrollen förutsätter,
2) försummar att lämna uppgifter eller lämnar orik-

tiga uppgifter eller som
3) på annat sätt bryter mot bestämmelser om den 

gemensamma jordbrukspolitiken, skall för brott mot 
den gemensamma jordbrukspolitiken dömas till böter.

26 §. Närmare bestämmelser
Landskapsregeringen kan inom landskapets behö-

righet besluta om stöd som avses i denna lag. Om inte 
ärendet hör till området för lag kan landskapsreger-
ingen därvid i enlighet med Europeiska gemenska-
pens förordningar besluta om närmare villkor eller 
uppgifter som rör

1) stödmottagare, exempelvis avseende ålder, ut-
bildning, inkomster, samverkansföretags sammansätt-
ning och berörd fastighet,

2) rapportering och genomförandet av projekt eller 
åtgärd, exempelvis avseende den tid inom vilken ett 
projekt skall påbörjas och avslutas,

3) räntestöd, lån, räntebindning och amortering,
4) utbetalning eller verkställande av beviljat stöd,
5) bestämmelser vid överföring av stöd till annan 

stödmottagare,
6) ansökan och ansökningsförfarande, exempelvis 

om ansökningsblanketter, innehåll samt handlingar 
och utredningar som skall fogas till ansökan och hur 
dessa skall uppgöras, ansökningstid samt mottagning 
och handläggning av ansökan,

7) sådan förbindelse eller avtal som ligger till grund 
för beviljande av stöd för att förbättra miljön och 
landsbygden,

8) stödberättigande djurenheter och åkerarealer och 
andra arealer samt om andra stödberättigande åtgär-
der,

9) godtagbara kostnader för projekt eller åtgärder 
som stöds, stödnivå samt högsta och lägsta totalinves-
teringar,

10) grunder som används vid beräkning av den 
nedre stödgränsen vid utbetalning av stöd för att för-
bättra miljön och landsbygden samt om

11) grunder för sänkning och förvägran av stöd för 
att förbättra miljön och landsbygden samt det belopp 
med vilket stödet minskas i den omfattning som för-
utsätts i landsbygdsutvecklingsförordningen och kon-
trollförordningen.

27 §. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.
Genom denna lag upphävs landskapslagen 

(2003:65) om finansiering av landsbygdsnäringar, 
varvid stöd som före denna lags ikraftträdande sökts 
enligt nämnda lag skall prövas och avgöras enligt den.

Landskapsförordningen (2000:17) om jordbrukets 
miljöstöd och kompensationsbidrag och landskaps-
förordningen (2001:45) om startstöd till unga jord-
brukare som utfärdats med stöd av 8 § landskapsla-

gen (1995:55) om verkställighet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken inom EG skall fortsätta att gälla 
tills annorlunda beslutas med stöd av denna lag.

För stöd som avses i 2 kapitlet denna lag vilka när 
denna lag träder i kraft är anhängiga med stöd av 
landskapslagen (2003:65) om finansiering av lands-
bygdsnäringar skall bestämmelserna i landskapslagen 
om finansiering av landsbygdsnäringar tillämpas på 
ärenden som gäller beviljande, utbetalning, övervak-
ning och återkrav av samt sökande av ändring i fråga 
om stöd som medfinansieras av Europeiska gemen-
skapen. Vid behandling av ärenden som gäller bevil-
jande, utbetalning, övervakning och återkrav av stöd 
skall dock förfarandet enligt denna lag tillämpas, om 
inte något annat följer av Europeiska gemenskapens 
lagstiftning.

I 2 Landskapsförordning (2001:45) om 
startstöd till unga jordbrukare

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Tillämpningsområde
I denna förordning finns bestämmelser om start-

stöd till unga jordbrukare som ingår i den struktur-
politik som avses i [landskapslagen (1995:55) om 
verkställighet av den gemensamma jordbrukspoliti-
ken inom EG].
2 §. Målsättning

Syftet med startstödet är att underlätta unga jord-
brukares etablering och strukturanpassningen av de-
ras företag.
3 §. Definitioner

I denna förordning avses med
1) jordbrukare:
a) en fysisk person som idkar jordbruk,
b) bolag eller sammanslutning som idkar jordbruk.
2) makar: äkta makar samt personer som fortgå-

ende lever under äktenskapsliknande förhållande i 
gemensamt hushåll utan att ha ingått äktenskap med 
varandra.

3) jordbruk:
a) odling av åkergrödor,
b) växthusproduktion, trädgårdsodling, odling av 

grönsaker på friland, odling av frukt och bär,
c) djurhållning,
d) biodling,
4) lantbruk:
a) jordbruk,
b) turism,
c) skogsbruk,
d) hantverk,
e) kustnära fiske, dock inte fiske med drivgarn eller 

trålfiske,
f) vattenbruk,
g) småskalig livsmedelsförädling av jordbrukets 

produkter.
5) förbättringsplan: en skriftlig plan som upprättats 

av den som ansöker om stöd och i enlighet med vil-
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ken de villkor som uppställs i denna förordning skall 
uppnås.

6) gemenskapen: europeiska gemenskaperna.

2 kap. Startstöd

4 §. Allmänna villkor för beviljande av startstöd
Startstöd kan beviljas
1) en fysisk person som besitter en lantbrukslägen-

het och som är varaktigt bosatt i landskapet,
2) ett bolag eller sammanslutning som besitter en 

lantbrukslägenhet i landskapet och som har registre-
rats på Åland. Samtliga av bolagets eller sammanslut-
ningens medlemmar skall uppfylla villkoren i denna 
förordning.

Den sökande skall förbinda sig att självständigt be-
driva jordbruk, enligt villkoren för erhållande av stöd, 
under minst de tre kalenderår som följer efter det år då 
den sista bidragsraten utbetalats. (2004/37)

Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av 
den sökande, antingen av alla delaktiga, av ett be-
fullmäktigat ombud eller av den person som har rätt 
att teckna den juridiska personens namn. Fullmakt, 
utdrag ur handelsregistret eller motsvarande varav 
namnteckningsrätten framgår skall bifogas ansökan.

Makar kan beviljas stöd gemensamt. Söker makar 
stöd gemensamt behöver endast en av makarna upp-
fylla villkoren i denna förordning.
5 §. Etablering

Stöd kan beviljas när någon för första gången eta-
blerar sig som jordbrukare på hel- eller deltid.

Stöd kan även beviljas bolag eller sammanslutning-
ar som etablerat sig för första gången som ett lant-
bruksföretag om de enskilda medlemmarna i bolaget 
eller sammanslutningen inte varit etablerade som 
jordbrukare tidigare.

Som etableringstidpunkt anses den tidpunkt då sö-
kande övertar det ekonomiska ansvaret för ett lant-
bruksföretag.
6 §. Ålder

Den sökande får inte ha fyllt 40 år när ett beslut om 
att bevilja stöd fattas.

En komplett ansökan skall ha inkommit till land-
skapsregeringen senast tre månader före det datum då 
en sökande skall fylla 40 år. (2004/37)
7 §. Besittning

Den sökande skall besitta en lantbrukslägenhet i 
egenskap av ägare eller arrendator med ett arrende-
kontrakt som är i kraft minst sex år efter den tidpunkt 
då jordbruket etablerades.
8 §. (2004/37) Boende

Den sökande skall bo på lantbrukslägenhetens drift-
centrum eller i dess närhet, dock inte inom stadsplane-
rat område. Landskapsregeringen kan i ett beslut om 
startstöd föreskriva att detta krav skall vara uppfyllt 
senast inom viss tid, boendekravet skall dock vara 
uppfyllt senast före utbetalningen av den andra raten.
9 §. Yrkesskicklighet

Den sökande skall ha slutfört en av landskapsre-
geringen godkänd utbildning som motsvarar grund-

läggande yrkesutbildning inom naturbruk. Startstöd 
kan också beviljas sökande som har tre års arbets-
livserfarenhet inom lantbruk samt minst 40 veckors 
grundutbildning som är ändamålsenlig i förhållande 
till verksamheten.

Sökande skall inom tre år från det att beslutet att 
bevilja stöd fattades uppfylla kraven på yrkesskick-
lighet.

10 §. Sysselsättning
Den sökande skall ha sin huvudsakliga sysselsätt-

ning i och få sin huvudsakliga inkomst från det eta-
blerade lantbruksföretaget. Sökande skall uppvisa att 
minst hälften av sökandes totala inkomster kommer 
att härrör från lantbruksföretaget. Av inkomsterna 
från lantbruksföretaget skall minst 35 procent utgöra 
inkomster från jordbruksproduktionen. (2004/37)

Uppfyller inte sökande kravet på sysselsättning vid 
tidpunkten för ansökan, skall sökande i en förbätt-
ringsplan visa att kravet kommer att kunna uppfyllas 
inom tre år. (2004/37)

Den sökandes förvärvsinkomster utanför lantbruks-
företaget får inte nämnvärt avvika från den inkomst-
fördelning som uppgetts i förbättringsplanen och inte 
heller får omsättningen från och med första verksam-
hetsåret enligt 11 §, understiga 20 000 euro. Om så 
sker kan stödet komma att omprövas.

Den sökande skall vara den som brukar fastigheten 
och har det ekonomiska huvudansvaret för lantbruket. 
Sökande skall bruka fastigheten som sin huvudsakliga 
syssla under minst sex år efter det att stöd beviljats.
11 §. Ekonomisk livskraft

Den sökande skall genom lönsamhets- och likvidi-
tetsberäkningar visa att företaget har förutsättningar 
att uppnå en långsiktigt god lönsamhet. Lantbruks-
företaget skall uppvisa en inkomstkraft stor nog för 
skälig försörjning av stödtagaren och skall inom tre år 
från etableringen uppnå en skälig lönsamhet i enlighet 
med de upprättade lönsamhetsberäkningarna.

Omsättningen skall uppgå till minst 20 000 euro 
från och med första verksamhetsåret.
12 §. Miljö, hygien och djurskydd

Den sökande skall iaktta de krav på miljö, hygien 
och djurskydd som bestäms i gemenskaps- och land-
skapslagstiftningen.
13 §. (2004/37) Bidragets storlek

Startstödet omfattar en bidragsdel och ett komplet-
terande räntestöd. Dessutom kan i vissa fall ytterli-
gare bidrag beviljas som tilläggsstöd. Bidragsdelen 
betalas till hälften av landskapet och till hälften av ge-
menskapen. Det kompletterande räntestödet beviljas 
enligt bestämmelserna 16 §.

Startstödets bidragsdel uppgår till totalt 25 000 euro 
för tre kalenderår. Denna bidragsdel uppgår dock till 
30 000 för den som övertar en husdjurs- eller växt-
husodlingsrörelse, om produktionen enligt tabellen 
i förordningens bilaga omfattar minst tjugo produk-
tionsenheter samt jordbrukaren under dessa år anlitar 
rådgivningstjänster som omfattar resultat- och ba-
lansräkningar samt nyckeltal för likviditet, lönsamhet 
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och soliditet. Ett lantbruk skall därvid genomsnittligt 
ha haft minst tjugo produktionsenheter under det år 
som föregått året för den tredje raten. En jordbrukare 
som idkar husdjursproduktion eller växthusodling kan 
dessutom för de tre därpå följande kalenderåren som 
en tilläggsdel beviljas bidrag med totalt 25 000 euro.
14 §. (2004/37) Befrielse från överlåtelseskatt

Är överlåtelsehandling befriad från överlåtelseskatt 
enligt lagen om överlåtelseskatt (FFS 931/1996) får 
summan av skattebefrielsen och det beräknade nuvär-
det av framtida räntestödsbetalningar inte överskrida 
det i 16 § fastställda stödbeloppet. Diskonteringsrän-
tan bestäms i enlighet med EG-kommissionens med-
delande om metoden för fastställande av referens- och 
diskonteringsränta (97/C 273/03).
15 §. Övertagande av lantbrukslägenhet

Vid stegvis generationsväxling skall minst hälften 
av lantbrukslägenheten övertas. Sökande skall i sam-
band med ansökan om stöd förbinda sig att överta res-
terande del av lägenheten.

3 kap. Kompletterande räntestöd

16 §. (2004/37) Räntestöd
Som ett komplement till bidraget i 13 § kan ett 

räntestöd beviljas för banklån som tagits i syfte att 
täcka kostnaderna för etableringen. Räntestödets ka-
pitaliserade nuvärde får inte överskrida värdet på det 
beviljade bidraget och skattefördelen med befrielse 
från överlåtelseskatt. Räntestödet betalas ut årsvis 
och under högst tio års tid. Räntestödet kan bevil-
jas till ett lånebelopp som uppgår till högst 150 000 
euro, dock till högst 80 procent av köpeskillingen för 
lantbruksfastigheten. Räntestödets sammanlagda be-
lopp som avses i 14 § får inte överstiga 25 000 euro 
enligt penningvärdet vid beslutet. För husdjurs- eller 
växthusodlingsrörelse är summan 30 000 euro enligt 
penningvärdet vid beslutet. Landskapsregeringen 
fastställer räntestödet, som högst kan uppgå till fyra 
procentenheter.
17 §. Godkännande

Har stödmottagaren för avsikt att sälja hela eller 
delar av företaget till vilket beviljats räntestöd, skall 
denne ansöka om godkännande för detta hos land-
skapsregeringen, om försäljningen sker under lånepe-
rioden. Är det fråga om ett mindre markområde av 
ringa betydelse för lägenhetens ekonomiska bärkraft 
som avyttras kan landskapsregeringen besluta att 
räntestödet även fortsättningsvis skall utbetalas. Är 
försäljningen sådan att lantbrukslägenhetens fortsatta 
ekonomiska livskraft kan ifrågasättas kan landskaps-
regeringen återkräva det kapitaliserade värdet av rän-
testödet.

4 kap. Handläggning

18 §. Ansökan
Ansökan om startstöd skall göras inom ett år från 

etablering. Ansökan skall göras på av landskapsreger-
ingen fastställd blankett.

Till ansökan bifogas de bilagor som landskapsre-
geringen anger.

19 §. Startstödets utbetalning
Bidragsdelen i startstödet utbetalas i tre årliga lika 

stora rater. Om villkoren enligt bidragsbeslutet är 
uppfyllda utbetalas den första bidragsraten senast ut 
inom ett år efter beslutet att bevilja stöd. (2004/37)

Den andra raten betalas ut efter ansökan, tidigast ett 
år efter utbetalning av den första raten. För utbetal-
ning av andra raten krävs att kraven på boende och 
omsättning enligt 8 och 11 §§ är uppfyllda.

Den tredje raten betalas ut efter ansökan, tidigast 
ett år efter den andra raten, dock inte förrän stödtaga-
ren har visat att alla villkor enligt denna förordning 
är uppfyllda.

Tilläggsdel som avses i 13 § 2 mom. utbetalas årli-
gen efter ansökan, dock tidigast ett år efter föregående 
rat. Utbetalning sker dock inte förrän stödtagaren har 
visat att alla villkor enligt denna förordning är upp-
fyllda. (2004/37)

Före varje utbetalning skall inkomstuppgift från fö-
regående år redovisas.

Ursprungliga 4 mom. har blivit 5 mom. genom (2004/37).

5 kap. Särskilda bestämmelser

20 §. Anmälan om förändringar
Sökande som beviljats stöd skall göra en anmälan 

till landskapsregeringen om sådana förändringar som 
avses i 22 § eller övriga förändringar som berör sö-
kande eller lantbrukslägenheten. Anmälan skall göras 
inom tio arbetsdagar efter att förhållandena ändrats.

Vill den som beviljats stöd sälja eller utarrendera 
mark inom sex år efter att ha erhållit startstöd, krävs 
landskapssregeringens tillstånd.

21 §. (2004/37) Återkrav
Landskapsregeringen kan återkräva utbetalat start-

stöd helt eller delvis om
1) den som beviljats stöd inte självständigt bedriver 

jordbruk enligt villkoren för erhållande av stöd under 
minst de tre kalenderår som följer efter det år då den 
sista bidragsraten utbetalats,

2) kravet på yrkesskicklighet och ekonomisk livs-
kraft inte uppfylls inom tre år enligt 9 och 11 §§,

3) den som upprättat en förbättringsplan enligt 10 § 
inte fullföljer planen,

4) omsättningen inte uppgår till minst 20 000 euro 
från och med första verksamhetsåret enligt 11 §,

5) om villkoren för antal produktionsenheter enligt 
13 § 2 mom. inte uppfyllts eller om

6) den som beviljats stöd inte, inom de tre kalen-
derår som följer efter det år då den sista bidragsraten 
utbetalats, till landskapsregeringen har redovisat så-
dana uppgifter om uppfyllande av villkor för stöd som 
gäller i enlighet med denna förordning.

22 §. Oförutsedda händelser
Utbetalt startstöd återkrävs inte om:
1) jordbrukaren avlider,
2) jordbrukaren är oförmögen att arbeta under en 

längre tid p.g.a. sjukdom,
3) en betydande del av den jordbruksmark som 

jordbrukaren äger eller innehar exproprieras,
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4) en allvarlig naturkatastrof inträffar som förorsa-
kar betydande skada på jordbrukarens lägenhet,

5) de byggnader som är avsedda för uppfödning 
av djur eller förvaring av foder förstörs genom en 
olyckshändelse,

6) en epizooti inträffar som berör hela eller del av 
jordbrukarens djurbesättning samt

7) det med hänsyn till omständigheterna är uppen-
bart oskäligt.

23 §. Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft omedelbart.
Till utgången av år 2001 är de stödnivåer som avses 

i 13 § följande i mark: 149 000 mark, 119 000 mark, 
83 000 mark och 48 000 mark.

Till utgången av år 2001 är det lånebelopp som av-
ses i 16 § 600 000 mark.

Ikraftträdelsebestämmelse (2004/37):
Denna förordning träder omedelbart i kraft.
Stöd som avses i denna förordning kan beviljas 

och utbetalas tidigast då Europeiska gemenskapernas 
kommission har godkänt de villkor som gäller stöden.

I 3 Ålands landskapsregerings beslut 
(2009:10) om stöd för att förbättra 
miljön och landsbygden

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Tillämpningsområde
I detta beslut finns bestämmelser om stöd för miljö-

vänligt jordbruk, nedan kallad miljöstöd och om stöd 
till jordbrukare i mindre gynnade områden, nedan 
kallad LFA-kompensationsbidrag som avses i land-
skapslagen (2007:63) om finansiering av landsbygds-
näringar.

2 §. Definitioner
Vid tillämpningen av detta beslut är innebörden av 

följande termer och begrepp följande:
1) Basskifte är ett geografiskt enhetligt jordbruks-

område som en jordbrukare odlar och besitter, och 
vilket avgränsas av ett vattenområde, ett gränsdike, 
ett utfallsdike, en väg, en skog, en kommungräns eller 
motsvarande.

2) (2010/12) Jordbruksskifte är ett enhetligt od-
lingsområde inom ett basskifte som odlas med en 
växtart för ett visst ändamål, som är icke odlad åker 
som sköts eller som används för andra ändamål.

3) Referensareal är den åkerareal för vilken en jord-
brukare ansökt om miljöstödets basstöd det första av-
talsåret, och vilket används som jämförelsetal under 
återstoden av avtalsperioden. I referensarealen kan 
inte medtas åker som inte odlas.

4) (2010/12) Icke odlad åker som sköts är icke 
odlad åkerareal för vilken betalas gårdsstöd enligt 
EG-förordningen (EG) nr 73/2009 om upprättande 
av gemensamma bestämmelser för system för direkt-
stöd för jordbrukare inom den gemensamma jord-
brukspolitiken och om upprättande av vissa stödsys-

tem för jordbrukare, om ändring av förordningarna 
(EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 
378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 
1782/2003 och vilken sköts i enlighet med tvärvill-
koren.

5) (2012/9) Tillfälligt icke odlat område är åker som 
på grund av en gödselstuka eller andra motsvarande 
orsaker inte odlas. Som tillfälligt icke odlat område 
godkänns inte ett område som permanent har tagits ur 
produktion eller som annars har varit permanent icke 
odlat eller områden som ännu inte har varit i odling.

6) Finansieringslagen är landskapslagen (2007:63) 
om finansiering av landsbygdsnäringar.

Se I 1, Landskapslag (2007:63) om finansiering av landsbygds-
näringar.
7) Upphävd (2010/12).
8) Upphävd (2010/12).
9) EG:s förordning om ekologisk produktion är 

EG:s förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk pro-
duktion och märkning av ekologiska produkter och 
om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

10) Tvärvillkor är detsamma som avses med tvär-
villkor i finansieringslagen.

11) Minimikrav är de minimikrav som gäller för 
användning av gödselmedel och växtskyddsprodukter 
som avses i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om 
stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

12) (2010/12) Ansökan om arealstöd är en sam-
lad ansökan som avses i EG- förordningen (EG) 
nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det 
integrerade administrations- och kontrollsystemet 
inom det system för direktstöd till jordbrukare som 
införs genom den förordningen och om tillämpnings-
föreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 
när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn.

13) Upphävd (2010/12).
14) Upphävd (2010/12).

3 §. Stödberättigad jordbrukare
En jordbrukare anses på sin gårdsbruksenhet be-

driva jordbruk, på det sätt som avses i 3 § 2 punkt 
finansieringslagen, om denne avser att producera 
jordbruksprodukter till försäljning eller för att på sin 
gårdsbruksenhet producera tjänster för försäljning. 
Jordbrukaren ska på begäran kunna visa att gårds-
bruksenheten

1) har beskattningsbara inkomster,
2) i beskattningen ger avdragbara utgifter eller
3) att det på gårdsbruksenheten nyligen eller efter 

senast fastställd beskattning har gjorts sådana investe-
ringar, eller har vidtagits andra sådana åtgärder, som 
visar att sökanden vid ansökningstidpunkten bedriver 
jordbruk i förvärvssyfte.

4 §. Stödberättigad åkerareal
Stöd enligt detta beslut kan beviljas för
1) åker som odlas med åker- eller trädgårdsgrödor 

och från vilken skörden har bärgats,
2) åker som sköts enligt 5 §,
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2a) (2010/12) naturvårdsåker som avses i 13a § 
samt för

3) grönsaker som odlas i växthus vilket inte uppfyl-
ler kraven för växthusstöd.

Det minsta antal plantor som ska finnas per hektar 
är följande:

Växter Minsta antal 
plantor per 
hektar

1) jordgubbar, åkerbär och allåkerbär 15 000
2) vinbär och krusbär 2 200
3) hallon 2 800
4) häggmispel och hagtorn 800
5) buskblåbär 2 250
6) fruktträd 400

Det minsta antal plantor under den första odlings-
säsongen kan i fråga om jordgubbar, åkerbär eller 
allåkerbär vara färre än 15 000, om de odlas utan att 
raderna är täckta med plast, så att revor kan rota sig 
bredvid moderplantan. Antalet plantor får dock inte 
vara mindre än 11 000 plantor per hektar.

Ett stödberättigat bas- och jordbruksskifte ska vara 
minst 0,05 hektar stort. När den minimiareal som 
avses i 10 § i finansieringslagen beräknas får sådana 
bas- och jordbruksskiften som är minst 0,01 hektar tas 
i beaktande.

5 §. Åker som sköts
Stöd kan beviljas för åker som sköts enligt följande.
1) (2010/12) Gröngödslingsvallar: Stöd kan be-

viljas för gröngödslingsvallar som avser högst 50 
procent av en gårdsbruksenhets åkerareal. Gröngöds-
lingsvallen ska ingå i en normal växtföljd på gårds-
bruksenheten, men får inte placeras före eller efter 
vall eller icke odlad åker som sköts. Samma område 
kan uppges som gröngödslingsareal under högst två 
år i följd. Jordbrukaren ska på begäran kunna påvisa 
växtföljden på skiften som uppges som gröngöds-
lingsvall. Gröngödslingsvallarnas skörd får lämnas 
obärgad på hösten och förfruktseffekten utnyttjas som 
gödselmedel för odlingsväxten följande år. En grön-
gödslingsvalls skörd kan dock bärgas.

2) Dragväxter för bin: Stöd kan beviljas för växter 
som lämpar sig som dragväxter för bin. Exempel på 
sådana växter kan vara honungsfacelia eller rödklö-
ver. Odlaren ska på begäran kunna påvisa att växterna 
används för honungsproduktion.

3) Åker som på grund av skördeskada inte har skör-
dats: Stöd kan beviljas för åker som på grund av skör-
deskada inte har skördats, om åkern har skötts i enlig-
het med tvärvillkoren. Skördeskadan ska omedelbart 
anmälas skriftligt till landskapsregeringen. I anmälan 
ska anges orsaken till skördeskadan och dess omfatt-
ning specificeras.

4) Åker med övervintringsskador: Om övervint-
ringsskador förekommer på ett jordbruksskifte kan 
stöd beviljas om åkern har skötts i enlighet med tvär-
villkoren, samt om det på den största delen av skiftet 

finns en växtlighet som kan producera en skörde- och 
marknadsduglig skörd. Om det på grund av en över-
vintringsskada inte är möjligt att på största delen av 
skiftet producera en skörde- och marknadsduglig skörd 
kan stöd inte beviljas om skiftet inte sås om på våren.

5) Åker med fleråriga trädgårdsväxter som inte är 
mogna för skörd: För ett område som odlas med fler-
åriga trädgårdsväxter kan stöd beviljas innan växten 
är mogen för skörd. Om planteringen av fleråriga träd-
gårdsväxter har gjorts senast den 30 juni kan stöd även 
beviljas under planteringsåret. För fleråriga trädgårds-
växter som inte gror eller bildar ett ovanjordiskt växt-
bestånd under såningsåret beviljas stöd första gången 
då växtbeståendet har uppkommit på markytan.

6) Skyddsremsor och –zoner: Stöd kan beviljas för 
skyddsremsor som avses i 23 § och för skyddszoner 
som avses i 55 §. Stödet beviljas även för skyddsrem-
sor som bildar ett eget jordbruksskifte.

7) Vändtegar: Stöd kan beviljas för sådana osådda 
vändtegar som kan räknas med i jordbruksskiftets 
areal. Stöd kan även beviljas för sådana vändtegar 
som måste bilda ett eget jordbruksskifte, om den är 
bevuxen med vall som slås eller som sköts exempel-
vis med betande djur.
6 §. (2010/91) Åker som inte berättigar till stöd

Stöd betalas inte för trädgårdsland, för tillfälligt 
icke odlat område eller för områden som ingår i ett 
avtal som avses i 56a §.

2 kap. Miljöstöd

Allmänna bestämmelser om miljöstödets basstöd

7 §. Ansökan om och ingående av avtal
Ansökan om avtal som avses i 9 § finansierings-

lagen ska göras på landskapsregeringens blanketter 
och lämnas till landskapsregeringen senast vid den 
tidpunkt och på det sätt som landskapsregeringen år-
ligen fastställer. År 2012 och 2013 kan nya avtal inte 
längre ingås, inte heller i sådana situationer som avses 
i 36 § 3 och 4 mom. (2011/117)

Jordbrukaren ska i avtalet förbinda sig att på hela sin 
gårdsbruksenhet uppfylla tvärvillkoren, de minimi-
krav som avses i 9 § och villkoren för de obligatoriska 
åtgärderna som avses i 14-24 §§. Villkoren ska upp-
fyllas även på skiften som inte ingår i gårdsbruksen-
hetens referensareal. Under avtalsperioden kan avtalet 
justeras i enlighet med bestämmelserna i artikel 46 i 
kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Eu-
ropeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU). Avtalet har ingåtts när landskapsregeringen 
i sitt beslut meddelar att en ansökan är godkänd. Till 
avtalet hör jordbrukarens ansökan och landskapsre-
geringens beslut att godkänna ansökan. (2011/19)

En jordbrukare som har ingått ett avtal som avses 
i landskapsförordningen (2000:17) om jordbrukets 
miljöstöd och kompensationsbidrag kan inte ingå ett 
avtal som avses i 1 mom. så länge det gamla avtalet 
är i kraft.
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7a §. (2011/117) Förlängning av avtal
En jordbrukare som år 2007 har ingått ett femårigt 

avtal om miljöstödets basstöd i enlighet med 7 § kan 
år 2012 förlänga sitt avtal med två år. En jordbrukare 
som år 2008 har ingått ett femårigt avtal om miljö-
stödets basstöd i enlighet med 7 § kan år 2013 för-
länga sitt avtal med ett år. Ansökan om förlängning 
av avtal ska göras på landskapsregeringens blanketter 
och lämnas till landskapsregeringen senast vid den 
tidpunkt och på det sätt som landskapsregeringen år-
ligen fastställer.

8 §. Avtalsperiod
Den avtalsperiod som avses i 9 § finansieringslagen 

är fem år. Avtalsperioden för avtal som förlängs i en-
lighet med 7a § är sju respektive sex år. Avtalsperio-
den börjar den 1 maj. (2011/117)

Avtalet förblir i kraft även om jordbrukaren inte, av 
orsaker som enligt 79 § anses som force majeure läm-
nar in en årlig ansökan om stödet.

9 §. Minimikrav
En jordbrukare som har ingått ett miljöstödsavtal 

får använda högst 80 kilogram fosfor per hektar och 
år. Trädgårdsväxter får gödslas med högst 120 kilo-
gram fosfor per hektar och år. Mängderna kan utjäm-
nas under en högst femårig fosforutjämningsperiod 
som avses i 20 §.

En jordbrukare som har ingått ett miljöstödsavtal 
får använda kväve med högst den mängd per hektar 
och år som fastställs i Ålands landskapsregerings be-
slut (2000:79) om begränsning av utsläpp i vatten av 
nitrater från jordbruket.

En jordbrukare som har ingått ett miljöstödsav-
tal får sprida växtskyddsmedel endast med en växt-
skyddsspruta som är testad. Växtskyddssprutorna 
som är i bruk ska testas hos en av landskapsreger-
ingen godkänd testare minst vart femte år. Om fem år 
överskrids efter växtperioden ska sprutan testas före 
början av följande växtperiod. Nya sprutor som inte 
uppfyller den europeiska standarden SFS-EN 12761 
eller motsvarande ska testas innan de tas i bruk.

Bekämpningsmedel får spridas endast av personer 
som minst vart femte år har genomgått en av land-
skapsregeringen godkänd kurs i växtskydd. Om fem 
år överskrids efter växtperioden ska jordbrukaren gå 
kursen före början av följande växtperiod. Jordbruka-
re som inte under programperioden 2000 – 2006 har 
genomgått en sprutförarutbildning som avses i 18 § i 
landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och 
kompensationsbidrag eller en av Livsmedelssäker-
hetsverket anordnad kurs för användning av extra far-
liga bekämpningsmedel ska genomgå en utbildning 
senast under det andra avtalsåret. Jordbrukaren ska på 
begäran kunna visa upp ett skriftligt kursintyg.

Se K 16, Ålands landskapsregerings beslut (2000:79) om be-
gränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket.

10 §. Ansökan om utbetalning
Den årliga ansökan om utbetalning som avses i 13 § 

finansieringslagen ska göras på landskapsregeringens 
blanketter och lämnas till landskapsregeringen senast 

vid den tidpunkt och på det sätt som landskapsreger-
ingen årligen fastställer.
11 §. Basstödets belopp

Till jordbrukare som uppfyller stödvillkoren betalas 
årligen basstöd enligt följande:

Åtgärd Stödbelopp
(euro/hektar)

Obligatoriska åtgärder
- Odlad mark, åkergrödor, växtodlings-
gård

120

- Odlad mark, åkergrödor, husdjursgård 145
- Odlad mark, grönsaker 415
- Odlad mark, frukt och bär 554
- Naturvårdsåker
   flerårig vall 170
   mångfaldsåker 300
Frivilliga åtgärder
- Reducerad höstbearbetning 58
- Fånggröda 186
- Minskad gödsling 11
- Spridning av stallgödsel under växt-
perioden 30
- Flerårig extensiv vallodling 224
- Precisering av kvävegödsling i grön-
saksodling 234
- Mekanisk ogräsbekämpning i pota-
tisodling 139
- Användning av täckmaterial vid be-
kämpning av ogräs hos fleråriga träd-
gårdsväxter 257
- Minskad användning av växtskydds-
medel mot skadeinsekter 281
- Minskad användning av växtskydds-
medel mot växtsjukdomar 354

(2009/36)

När stödet för de obligatoriska åtgärderna kombi-
neras med stödet för de frivilliga åtgärderna beviljas 
stödet sammanlagt dock högst till det maximala be-
loppet som anges i bilagan i rådets förordning (EG) 
nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling 
från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsut-
veckling.

12 §. Husdjursgård
Med husdjursgård avses en gård på vilken det i 

medeltal per år finns produktionsdjur minst 0,4 djur-
enheter per hektar åkermark eller minst 10 djurenhe-
ter totalt på gården och då minst 0,2 djurenheter per 
hektar. Antalet djur omvandlas till djurenheter med 
hjälp av koefficienterna i bilaga 4. De produktionsdjur 
som innehas av jordbrukaren eller av jordbrukarens 
familjemedlem beaktas.

Stöd för obligatoriska åtgärderna beviljas vid föl-
jande stödutbetalning i enlighet med stödet för växt-
odlingsgårdar

1) om en husdjursgård slutar bedriva husdjurspro-
duktion,
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2) om antalet produktionsdjur inte längre uppgår till 
minst 0,4 djurenheter per hektar eller

3) om antalet produktionsdjur inte längre uppgår till 
minst 10 djurenheter totalt på gården och minst 0,2 
djurenheter per hektar åkermark.

Om det endast är fråga om en tillfällig minskning 
i antalet produktionsdjur som beror på ett visst pro-
duktionssätt, på grundförbättring eller utbyggnad av 
produktionsbyggnaden eller på ändring av produk-
tionsinriktning eller på orsaker som enligt 79 § anses 
som force majeure betraktas gården fortsättningsvis 
som husdjursgård.

Om en växtodlingsgård under avtalsperioden börjar 
bedriva husdjursproduktion eller om antalet produk-
tionsdjur ökar så att det på gården under återstoden av 
avtalsperioden i medeltal per år finns produktionsdjur 
till minst 0,4 djurenheter per hektar stödberättigad 
jordbruksmark eller minst 10 djurenheter på gården 
totalt och då minst till 0,2 djurenheter per hektar, kan 
gården betraktas som husdjursgård under återstoden 
av avtalsperioden. Det är möjligt att övergå från växt-
odlingsgård till husdjursgård endast en gång under 
avtalsperioden.

13 §. Utbetalning
Stödet betalas på basen av de uppgifter som jord-

brukaren uppger i den ansökan som avses i 10 §. Om 
gården uttagits till kontroll beviljas stödet även med 
beaktande av kontrollresultatet.

13a §. (2009/36) Naturvårdsåkrar
Miljöstödets basstöd kan beviljas för naturvårds-

åkrar som har anlagts på en icke odlad åker som sköts 
enligt tvärvillkoren. Stödet beviljas dock inte för så-
dana jordbruksskiften som omfattas av basstödets fri-
villiga åtgärder eller av miljöstödets specialstöd.

Stödet beviljas för högst 15 procent av gårds-
bruksenhetens åkerareal. Åtgärden måste genomför-
as på minst 0,50 hektar dock på minst 5 procent av 
gårdsbruksenhetens åkerareal. Naturvårdsåkrarna kan 
antingen vara fleråriga vallar eller mångfaldsåkrar.

Naturvårdsåkrarna ska ingå i gårdens normala växt-
följd under återstoden av avtalsperioden och samma 
område får odlas med naturvårdsåker under högst två 
år i följd. (2011/117)

13b §. (2009/36) Anläggning av en naturvårdsåker med 
flerårig vall

Växtligheten på en flerårig vall ska anläggas se-
nast den 30 juni genom sådd av fleråriga vall- eller 
höväxter. I utsädet får finnas högst 20 procent kväve-
fixerande växter. Växtligheten kan anläggas redan fö-
regående höst genom insådd i skyddsväxt eller i stubb 
men den kan också bestå av en tidigare anlagd flerårig 
vall. En naturvårdsåker med flerårig vall får gödslas 
i samband med anläggningen enligt gödslingstabel-
lerna i bilaga 1 tabell 1 och bilaga 2 tabell 3.

13c §. (2009/36) Skötsel av en naturvårdsåker med fler-
årig vall

Växtligheten ska bevaras på samma skifte under två 
växtperioder.

Om växtligheten slås ska hänsyn tas till livsmiljön 
för vilda arter. Slåttern ska utföras så att fåglars häck-
ning eller däggdjurens ungar inte äventyras och får 
därför inte utföras från åkerns yttre kanter mot mitten 
av åkern. Det slagna gräset får bärgas och utnyttjas 
ekonomiskt. Vallen får betas förutsatt att åkerns yta 
hålls bevuxen under hela året.

Kemiska bekämpningsmedel får inte användas på 
en naturvårdsåker med flerårig vall. Marken får inte 
bearbetas förutom när växtligheten anläggs eller 
bryts. Vallen kan brytas den andra växtperioden efter 
den 31 augusti eller från och med den 15 juli vid sådd 
av höstsådda växter. På hösten ska vallen brytas me-
kaniskt genom plöjning eller bearbetning. Om ingen 
ny växtlighet sås på hösten ska vallen brytas så sent 
som möjligt. Det rekommenderas att vallen bryts först 
nästa vår.
13d §. (2009/36) Anläggning av mångfaldsåker

En mångfaldsåker ska sås senast den 30 juni med 
en blandning av ängsfrö, blandning av landskaps-
växter eller blandning av viltväxter. Växtligheten får 
inte anläggas genom direktsådd i befintlig vall. Sådd 
i stubb och användning av inhemska frösorter rekom-
menderas. 

En fröblandning av ängsväxter ska innehålla frön av 
rödven eller fårsvingel och minst en flerårig ängsväxt. 
Ängsväxten kan vara ängsklocka, vitblära, rödklint, 
färgkulla, ängsnejlika, tjärblomster, smällglim, ängs-
vädd, rödblära, prästkrage, åkervädd, fyrkantig johan-
nisört eller en annan motsvarande ängsväxt. Dessutom 
kan blandningen innehålla frön av ettåriga växter som 
exempelvis luddvicker eller honungsfacelia.

I en fröblandning av landskapsväxter ska frön av 
minst två av följande växter ingå; solros, honungsfa-
celia, blålusern, persisk klöver, gullupin, luddvicker, 
blåklint, malva, ringblomma, kornvallmo samt vit och 
gul sötväppling.

En fröblandning med viltväxter ska innehålla frön 
av minst två av växtarterna spannmål, bovete, solros, 
oljelin, ärt, rybs, raps eller senap, foderkål, foderraps, 
oljerättika, foderbetor (fodersockerbeta, blastrova el-
ler turnips), gräsväxter och klöver. Mångfaldsåkrar 
som anläggs med en fröblandning av viltväxter får 
inte anläggas i närheten av livligt trafikerade vägar.

En mångfaldsåker får gödslas i samband med an-
läggningen enligt gödslingstabellerna i bilaga 1 tabell 
1 och bilaga 2 tabell 3. Landskaps- och viltväxterna 
ska bevaras minst till våren efter sådd, ängsväxterna 
ska bevaras i två växtperioder.
13e §. (2009/36) Skötsel av mångfaldsåkrar

Mångfaldsåkrarna behöver inte slås. Om växtlig-
heten slås ska slåttertiden och -sättet väljas med hän-
syn till livsmiljön för vilda arter varför slåttern inte får 
påbörjas före den 1 augusti. Med hänsyn till den bio-
logiska mångfalden ska slåttern utföras så att fåglars 
häckning eller däggdjurens ungar inte äventyras. Slåt-
tern får inte utföras från åkerns yttre kanter mot mit-
ten av åkern. Det slagna gräset får bärgas och utnyttjas 
ekonomiskt. Växtligheten från en åker som har såtts 
med viltväxter ska användas för utfodring av villebråd.



346 Ålands lagsamling

I 3 ÅLRB (2009:10) om stöd för att förbättra miljön och landsbygden

Kemiska bekämpningsmedel får inte användas på 
en mångfaldsåker. Marken får inte bearbetas förutom 
när växtligheten anläggs eller bryts. En mångfaldsåker 
med landskaps- eller viltväxter får brytas tidigast på 
våren efter den första växtperioden, en mångfaldsåker 
med ängsväxtlighet får brytas den andra växtperioden 
efter den 31 augusti eller från och med den 15 juli vid 
sådd av höstsådda växter. Växtligheten ska brytas me-
kaniskt genom plöjning eller bearbetning. Om ingen 
ny växtlighet sås på hösten ska bearbetningen ske så 
sent som möjligt. Det rekommenderas att vallen bryts 
först nästa vår.

14 §. Övergång till basstödet i det nya miljöstödssys-
temet

En jordbrukare som har ett gällande avtal från pro-
gramperioden 2000 – 2006 kan ersätta den med ett 
nytt avtal i enlighet med detta beslut.

Basstödets obligatoriska åtgärder

15 §. Odlings- och gödslingsplan
En skriftlig odlings- och gödslingsplan ska utarbe-

tas årligen. Planen ska göras upp skiftesvis före början 
av växtperioden med början från det första avtalsåret. 
Det första avtalsåret ska planen göras senast den 15 
maj.

I planen ska minst följande uppgifter om skiftet och 
den planerade växten ingå:

1) Skiftets namn och signum.
2) Skiftets areal.
3) Jordart.
4) Odlad gröda.
5) Sort och förfrukt.
6) Utsäde angivet i kilogram per hektar.
I planen ska förutom de uppgifterna som förtecknas 

i 2 mom. minst följande uppgifter om den planerade 
gödslingen ingå:

1) Grödans näringsbehov angivet i kilogram fosfor, 
kväve samt kalium per hektar.

2) Använt handelsgödselmedel.
3) Handelsgödsel angivet i kilogram per hektar.
4) Stallgödsel angivet i ton per hektar.
5) Tillfört kväve, fosfor och kalium med handels-

gödsel angivet i kilogram per hektar.
6) Tillfört kväve, fosfor och kalium med stallgödsel 

angivet i kilogram per hektar.
7) Totalt tillfört kväve, fosfor och kalium angivet i 

kilogram per hektar.
Planen ska omfatta gårdsbruksenhetens hela åke-

rareal. För samtliga skiften ska minst uppgifterna i 
2 mom. uppges. Om ingen handelsgödsel eller stall-
gödsel tillförs ska detta framgå av planen.

16 §. Skiftesvisa anteckningar
Skiftesvisa anteckningar ska föras över basskiftets 

basuppgifter och de förverkligade odlingsåtgärderna 
på varje jordbruksskifte.

För varje basskifte på åkermark ska följande bas-
uppgifter finnas:

1) Skiftets namn och signum.
2) Skiftets areal.

3) Jordart.
4) Dränering.
5) Möjligheter till bevattning.
6) Markkarteringsresultat.
Basuppgifterna får finnas i separata dokument.
För varje jordbruksskifte på åkermark ska följande 

odlingsåtgärder antecknas årligen från början av det 
första avtalsåret:

1) Jordbearbetning på våren och datum.
2) Odlad gröda och sort.
3) Förfrukt.
4) Utsäde angivet i kilogram per hektar eller i plant-

antal per hektar.
5) Betningspreparat och mängd angivet i gram per 

100 kilogram utsäde.
6) Stallgödsel angivet i ton per hektar och med 

spridningsdatum.
7) Handelsgödsel angivet med sort och kilogram 

per hektar samt spridningsdatum.
8) Total mängd kväve angivet i kilogram per hektar.
9) Total mängd fosfor angivet i kilogram per hektar 

och vid behov en anteckning om fosforutjämning.
10) Så- eller planteringsdatum.
11) Använda bekämpningsmedel angivet i bruks-

mängd per hektar samt med bekämpningsdatum.
12) Skördedatum och –mängd per hektar.
13) Halmen har skördats eller nedbrukats.
14) Jordbearbetning på hösten.

17 §. Markkartering
Ett jordbruks samtliga odlade åkrar ska markkarte-

ras minst vart femte år. Skiften som odlas med ettår-
iga trädgårdsväxter ska dock markkarteras minst vart 
tredje år. Jordproverna ska genomgå en analys som 
visar jordart, mullhalt, pH-värde, utbytbart kalcium, 
lättlösligt fosfor, utbytbart kalium och utbytbart mag-
nesium. Till analysresultatet ska fogas uppgifter om 
datum för analys eller för dag då ett jordprov har läm-
nats till ett laboratorium för sådan analys. (2010/12)

Antalet markkarteringsprov i förhållande till bas-
skiftenas storlek bestäms i enlighet med följande 
tabell:

Basskiftenas storlek Antal prov
- mindre än 0,5 hektar minst ett prov per påbörjad 

2 hektar
- 0,5 hektar men inte 5 
hektar

minst ett prov per bas-
skifte

- 5 hektar eller större minst ett prov per påbörjad 
5 hektar

Då markkartering utförs som linjekartering vart 
tredje år ska minst ett prov tas per påbörjad 10 hektar.

När fleråriga trädgårdsväxter planteras får analys-
resultatet vara högst 2 år gammalt. Provtätheten ska 
vara minst ett prov per hektar.

Om ett giltigt analysresultat efter markkartering 
saknas avseende ett basskifte som inte har varit i od-
ling, ett basskifte som jordbrukaren får i sin besittning 
under avtalsperioden eller ett basskifte som inte tidi-
gare har omfattats av miljöstöd, så ska markkartering 
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göras under det första avtalsåret i så god tid att fosfor-
gödslingen från och med det andra avtalsåret kan ske 
utgående från ett markkarteringsresultat enligt 18 §.
18 §. Behovsanpassad gödsling av åker- och träd-
gårdsgrödor

Fosforgödsling av åker- och trädgårdsgrödor ska 
ske utgående från ett gällande analysresultat efter 
markkartering. Den högsta tillåtna fosformängd som 
under ett år får användas till åkergrödor visas i bilaga 
1 tabell 1 respektive till trädgårdsgrödor i bilaga 3 ta-
bell 1 och 2. Fosforgödsling får ske utgående från den 
bördighetsklass som benämns tillfredställande, om ett 
analysresultat efter markkartering saknas i de fall som 
avses i 17 § 5 mom. Fosformängden kan utjämnas un-
der en femårig utjämningsperiod enlig 21 §.

De högsta tillåtna kvävegivorna till åkergrödor vi-
sas i bilaga 2 tabell 1 – 3 respektive till trädgårdsgrö-
dor i bilaga 3 tabellerna 3 – 5.

I kväve- och fosforgivan ska näringsinnehållet i så 
väl handelsgödsel som i stallgödsel och andra mot-
svarande organiska gödselmedel medräknas. Närmare 
bestämmelser om användning av stallgödsel och an-
dra organiska gödselmedel finns i 22 §.
19 §. Gödsling av trädor

Öppen träda, stubbträda och ettårig grönträda får 
inte gödslas. En flerårig grönträda får gödslas vid an-
läggningen enligt bilaga 1 tabell 1 och bilaga 2 tabell 3.
20 §. Fosforutjämning

Fosforutjämningen beräknas för ett basskifte. Fos-
forutjämningsperioden kan påbörjas då fosformäng-
den för första gången understiger eller överstiger den 
årliga totala högsta mängden fosfor.

Den årliga fosforförbrukningen beräknas så att den 
faktiskt använda fosformängden jämförs med den 
största mängd fosfor som får användas. Härvid mul-
tipliceras den faktiskt använda årliga fosformängden 
på ett jordbruksskifte med skiftets areal, till vilket ad-
deras total årlig fosforförbrukning på ett basskiftes 
samtliga jordbruksskiften. Summan jämförs med den 
största mängd fosfor som enligt samma beräknings-
metod får användas på basskiftet. Fosforutjämningen 
görs med beaktande av en därvid konstaterad skillnad 
mellan årlig faktisk fosforförbrukning och den högsta 
mängd som får användas.

Om ett basskifte under något år i utjämningsperio-
den inte är i odling anses skiftet under det ifrågava-
rande året inte förbruka fosfor.

Uppgifter om fosforutjämningen ska antecknas i de 
skiftesvisa anteckningarna.

21 §. Gödsling med stallgödsel och andra organiska 
gödselmedel

På husdjursgårdar är det tillåtet att med stallgöd-
sel tillföra 15 kilogram fosfor per hektar och år i alla 
bördighetsklasser som avses i bilaga 1 tabell 1, om 
fosforgödslingen sker enbart med stallgödsel. Sker 
fosforgödsling av fleråriga vallar med enbart stallgöd-
sel är det tillåtet att på en husdjursgård tillföra 30 ki-
logram fosfor per hektar och år i bördighetsklasserna 
dålig, rätt dålig, försvarlig och tillfredsställande och 

20 kilogram fosfor per hektar och år i bördighetsklas-
sen god och hög. I dessa fall får stallgödsel dock inte 
spridas närmare än 25 meter från vattenområde.

Av stallgödsels och andra motsvarande organiska 
gödselmedels näringsinnehåll beaktas den totala 
mängden lösligt kväve, om spridningen sker på hös-
ten beaktas dock endast 75 procent av det lösliga 
kvävet. Av totalfosformängd beaktas 85 procent. Av 
fosfor som finns i pälsdjursgödsel och i slam från av-
loppsreningsverk beaktas dock endast 40 procent.

Stallgödsel ska vara analyserad enligt 22 §. Om 
ingen stallgödselanalys finns till förfogande under det 
första avtalsåret ska tabellvärden i bilaga 6 användas.
22 §. Stallgödselanalys

Stallgödseln och andra motsvarande organiska 
gödselmedel som används för gödsling av åkermark 
ska vara analyserad om mer än 10 kubikmeter per år 
sprids på en gård. Ett analysresultat får inte vara äldre 
än fem år. Om inget gällande analysresultat finns ska 
en analys göras under det första avtalsåret. En sådan 
analys ska omfatta åtminstone åkermarkens kväve-, 
fosfor- och kaliuminnehåll.
23 §. Skyddsremsor

Med skyddsremsa avses vid tillämpningen av detta 
beslut en med insådd eller med naturlig flerårig gräs-
växtlighet bevuxen zon mellan en åker och ett vat-
tenområde eller dike. När åkermark första gången 
omfattas av bestämmelserna om miljöstöd, så ska 
skyddsremsor anläggas före utgången av den första 
växtperioden. Om det under en avtalsperiod fogas ny 
åkermark ska skyddsremsor anläggas före utgången 
av den första växtperiod som jordbrukaren har jord-
bruksskiftet i sin besittning. Avseende bredden på 
skyddsremsor gäller följande:

1) Skyddsremsan ska vara minst 1 meter bred längs 
ett utfallsdike vars syfte är att samla och leda bort 
vatten från nack-, teg och täckdiken samt från ovan-
för liggande tillrinnings- och torrläggningsområde. 
Skyddsremsan kan vara bredare om det av odlings-
tekniska orsaker eller av vattenskyddsskäl är nödvän-
digt, den får dock i medeltal inte vara bredare än 3 
meter.

2) Skyddsremsan ska i medeltal vara minst 3 meter 
bred runt en dricksvattenbrunn i en åker, samt längs 
saltsjöstränder, sötvattensstränder och diken som är 
större än utfallsdiken och om där saknas en naturlig 
skyddsremsa. Skyddsremsan kan vara bredare om det 
av odlingstekniska orsaker eller av vattenskyddsskäl 
är nödvändigt, dock i medeltal inte bredare än 10 me-
ter. Skyddsremsan ska anläggas genom insådd med 
flerårigt vallgräs- eller ängsfrö.

Bredden på skyddsremsorna mäts från brytningen 
mellan slänten och åkerkanten.

En skyddsremsa som avses i 1 mom. behöver dock 
inte anläggas

1) vid en åker som är fördämd och som torrläggs 
med pumpar eller om

2) det mellan vattnet och en åker finns ett minst 10 
meter brett område och vattnet inte ens vid översväm-
ning når åkern.
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Vid anläggande och skötsel av en skyddsremsa ska 
hänsyn tas till den biologiska mångfalden och i mån 
av möjlighet ska åtgärder gynnas som främjar natur-
liga växter, djur och andra organismer. För att främja 
den biologiska mångfalden kan en högst 3 meter bred 
gräsbevuxen skyddsremsa lämnas även längs åkerns 
övriga kanter. En sådan skyddsremsa ska skötas på 
samma sätt som en skyddsremsa längs ett utfallsdike. 
Gräsväxtligheten på en skyddsremsa får skördas och 
betas. En skyddsremsa måste slås om det finns risk 
för att sly eller buskar börjar växa på den, varefter 
det slagna gräset bör föras bort från skyddsremsan. 
Om gräsväxtligheten på skyddsremsan förstörs ska 
den snarast förnyas. Vatten får inte ledas genom en 
skyddsremsa från en åker till ett intilliggande vatten-
område.

Skyddsremsorna får inte bearbetas, gödslas eller 
behandlas med kemiska bekämpningsmedel. Vid rik-
lig förekomst av kvickrot, vass eller tistel kan dock en 
kemisk eller mekanisk punktbekämpning göras för att 
motverka att ogräset sprids in på en åker. Flyghavre 
som förekommer på skyddsremsorna får bekämpas i 
enlighet med landskapslagen (1977:68) om bekämp-
ning av flyghavre. Innan punktbekämpning eller be-
kämpning av flyghavre utförs ska detta anmälas till 
landskapsregeringen. Växtligheten på skyddsremsan 
ska återställas under samma växtperiod.

Se I 14, Landskapslag (1977:68) om bekämpning av flyghavre.

24 §. Landskapsvård och biologisk mångfald
Omgivningen kring bostadshus och produktions-

byggnader ska skötas och hållas i snyggt och vårdat 
skick.

Mångfaldsobjekt som är viktiga för naturens mång-
fald i jordbruksmiljön ska upprätthållas, såsom va-
riationsrika kantzoner mellan åker och skog, stenrö-
sen, solitärträd, alléer, källor, bäckar och våtmarker. 
Sådana objekt får inte äventyras genom användning 
av bekämpnings- eller gödselmedel eller genom kal-
huggning.

Dikeskanter och vägrenar får inte behandlas med 
kemiska bekämpningsmedel. Undantagsvis kan 
en punktbekämpning av kvickrot, flyghavre, vass och 
tistel göras enligt särskilt angivna föreskrifter för att 
motverka att ogräset sprids längre in på åkermark.

För bevarandet av en öppen landskapsbild får för 
landskapsbilden och för det öppna landskapet värde-
fulla åkrar inte beskogas.

Åkerdiken ska hållas rena från sly och igenväx-
ningsvegetation.

Basstödets frivilliga åtgärder

25 §. Val av frivillig åtgärd
I miljöstödets basstöd finns följande frivilliga åt-

gärder:
1) Reducerad höstbearbetning.
2) Fånggröda.
3) Minskad gödsling.
4) Spridning av stallgödsel under växtperioden.
5) Flerårig extensiv vallodling.
6) Precisering av kvävegödsling i grönsaksodling.

7) Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling.
8) Användning av täckmaterial vid bekämpning av 

ogräs hos fleråriga trädgårdsväxter.
9) Minskad användning av växtskyddsmedel mot 

skadeinsekter.
De frivilliga åtgärderna kan väljas av jordbrukare 

som uppfyller kriterierna för de obligatoriska åtgär-
derna.

En gårdsbruksenhet kan omfattas av en eller flera 
frivilliga åtgärder. Följande åtgärder kan dock inte 
kombineras med varandra på samma jordbruksskifte:

1) Reducerad höstbearbetning och fånggröda.
2) Flerårig extensiv vallodling och minskad göds-

ling.
3) Flerårig extensiv vallodling och fånggröda.
De frivilliga åtgärderna ska väljas senast under det 

andra avtalsåret. Om en växtodlingsgård under avtals-
perioden börjar bedriva husdjursproduktion eller om 
antalet produktionsdjur ökar så att gårdsbruksenheten 
uppfyller villkoren för en husdjursgård som avses i 
12 §, så kan jordbrukaren det första året som villkoren 
för en husdjursgård uppfylls välja åtgärder som avses 
i 1 mom. 4 och 5 punkten. Om jordbrukaren under av-
talsperioden ändrar gårdsbruksenhetens produktions-
inriktning och börjar odla grönsaker, frukt, bär eller 
potatis, så kan jordbrukaren det första året som dessa 
grödor odlas välja åtgärder som avses i 1 mom. 6 – 
9 punkterna. Villkoren för den eller de åtgärder som 
valts ska uppfyllas under hela den tid som återstår av 
avtalsperioden.

Om jordbrukaren frånträder en frivillig åtgärd un-
der avtalsperioden ska stöd som erhållits för åtgärden 
ifråga återbetalas. Stödet återkrävs inte om jordbruka-
ren frånträder den valda frivilliga åtgärden på grund 
av att produktionsinriktningen på gårdsbruksenheten 
ändrar, om jordbrukaren slutligt upphör med den pro-
duktionsgren som åtgärden är kopplad till eller om 
produktionsförhållandena i övrigt ändrar. Stödet åter-
krävs inte heller om den frivilliga åtgärden frånträds 
vid utgången av det femte avtalsåret i samband med 
en sådan förlängning av avtalsperioden som avses i 
7a §. Om jordbrukaren, i samband med att avtalets 
förlängs, väljer att behålla den frivilliga åtgärden ska 
villkoren för den frivilliga åtgärden uppfyllas till av-
talsperiodens slut. (2011/117)

26 §. Reducerad höstbearbetning
Stöd kan erhållas för mark som lämnas oplöjd på 

hösten om det på jordbruksskiftet under växtperio-
den har odlats spannmål, proteingrödor, oljeväxter, 
sockerbeta, potatis, ettåriga trädgårdsväxter eller 
ettåriga specialväxter. En reducerad höstbearbetning 
med kultivator, tallriksharv, spinnharv eller spad-
rullsharv som lämnar en betydlig del av stubben eller 
annan växtmassa på markytan är tillåten på hösten. 
På skiften som odlats med sockerbeta, potatis eller 
trädgårdsväxter tillåts endast en bearbetning. Åtgär-
den kan även väljas för skiften som har direktsåtts 
på hösten med höstspannmål eller höstoljeväxter och 
för sådana vallskiften som kommer att brytas föl-
jande vår.
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På våren ska skiftet plöjas eller bearbetas på något 
annat sätt om det på skiftet inte föregående höst har 
såtts höstspannmål eller höstoljeväxter. Skiftet kan 
också direktsås på våren. Vårbearbetning eller direkt-
sådd får ske tidigast den 1 april.

Kemiska bekämpningsmedel får inte användas ef-
ter skörden. Halm eller halmstubb får inte brännas på 
åkermarken.

Stöd för reducerad höstbearbetning kan erhållas för 
enskilda skiften. Åtgärden måste varje år genomföras 
på minst 1,00 hektar. Stöd beviljas inte för skiften som 
erhåller stöd för fånggröda.
27 §. Fånggröda

En fånggröda ska sås i en huvudgröda eller som 
renbestånd efter att en huvudgröda har skördats. Om 
en fånggröda sås efter att en huvudgröda har skördats 
så ska det ske senast den 15 augusti. Fånggröda ska 
året efter sådd brytas tidigast 1 april och senast den 
30 juni.

En fånggröda får inte gödslas, skördas, brytas med 
kemiska preparat, utnyttjas som bete eller användas 
till någon form av produktion. Som fånggröda som 
sås i huvudgrödan kan användas rajgräs eller andra 
hö- eller vallväxter, klöver eller en blandning av 
dessa. Som fånggröda som sås efter att huvudgrödan 
är skördad kan användas korn, havre, råg, höstvete, 
rågvete, rajgräs eller andra hö- och vallväxter, fo-
derraps, rybs, honungsfacelia, eller klöver eller en 
blandning av dessa. Högst 50 procent fleråriga vall-
baljväxter, dock högst 10 procent klöver, får ingå i 
utsädet.

Stöd för fånggröda kan erhållas för enskilda skif-
ten. Åtgärden måste varje år genomföras på minst 
0,50 hektar. En obruten fånggröda berättigar till stöd 
endast för ett år. Stöd beviljas inte för skiften som er-
håller stöd för reducerad höstbearbetning.
28 §. Minskad gödsling

Fosforgödslingen ska ske utgående från ett gäl-
lande markkarteringsresultat. Den högsta tillåtna fos-
formängd som under ett år får användas vid minskad 
gödsling som frivillig åtgärd visas i bilaga 5 tabell 2. 
Begränsningarna gäller även vid gödsling med stall-
gödsel. Fosforgödsling får ske utgående från bördig-
hetsklassen tillfredställande i de fall som avses i 17 § 
5 mom. då ett analysresultat efter markkartering sak-
nas. Fosformängden kan utjämnas under en femårig 
utjämningsperiod enligt bestämmelserna i 20 §.

De högsta tillåtna kvävegivorna visas i bilaga 5 ta-
bell 1.

Näringsinnehåll i kväve- och fosforgivor ska be-
räknas i enlighet med bestämmelserna i 18 och 21 §§. 
Gödselmängderna ska antecknas i de skiftesvisa an-
teckningarna.

Stöd för minskad gödsling som frivillig åtgärd be-
viljas för gårdsbruksenhetens samtliga skiften, som 
odlas med någon av de växter som finns i tabellerna 
i bilaga 5. Stöd beviljas inte för sådana skiften som 
ingår i ett specialstödsavtal om ekologisk produktion, 
i ett specialstödsavtal om skyddszoner eller sådana 
vallskiften som omfattas av flerårig extensiv vallod-

ling. Åtgärden måste varje år genomföras på minst 
1,00 hektar.

29 §. Flerårig extensiv vallodling
Stöd för flerårig extensiv vallodling kan beviljas för 

fleråriga vallar som gödslas med högst hälften av de i 
bilaga 2 tabell 3 fastställda kvävemängderna. Vallarna 
får inte behandlas med kemiska bekämpningsmedel. 
Vid riklig ogräsförekomst tillåts dock att vallen be-
handlas med kemiska bekämpningsmedel en gång 
under avtalsperioden.

Flerårig extensiv vallodling kan väljas enbart på 
husdjursgårdar som avses i 12 §. Stöd för flerårig 
extensiv vallodling beviljas inte för vallskiften som 
ingår i ett specialstödsavtal om ekologisk produktion, 
i ett specialstödsavtal om skyddszoner eller sådana 
vallskiften som omfattas av minskad gödsling. Åtgär-
den kan väljas för enskilda skiften och jordbrukaren 
ska på den årliga stödansökan uppge de skiften som 
stödet söks för. Åtgärden måste varje år genomföras 
på minst 1,00 hektar.

30 §. Spridning av stallgödsel under växtperioden
Stallgödsel från en gårds husdjursproduktion ska 

spridas på gårdens åkermark under växtperioden i 
växande gröda eller omedelbart innan en gröda sås. 
Spridningen kan påbörjas på våren i enlighet med 
bestämmelserna i Ålands landskapsregerings beslut 
om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från 
jordbruket. Outspädd svämgödsel och urin ska spri-
das under växtperioden med slangspridare eller med 
spridare med nedmyllningsaggregat. Stallgödseln ska 
spridas före den 15 september. Åkerskiften där stall-
gödsel spridits före 15 september men efter att skör-
den bärgats är inte berättigade till stöd om ingen gröda 
har såtts på skiftet omedelbart efter spridningen.

Åtgärden kan väljas enbart på husdjursgårdar som 
avses i 12 §. En jordbrukare som får stöd för spridning 
av stallgödsel under växtperioden, får sprida stallgöd-
seln på en annan jordbrukares mark om villkoren för 
erhållande av stödet uppfylls.

Stödet för spridning av stallgödsel under växtpe-
rioden beviljas för gårdens hela stödberättigade åker-
areal.

31 §. Precisering av kvävegödsling i grönsaksodling
Mängden lösligt kväve i mark där grönsaker odlas 

ska mätas på våren före grundgödsling och på som-
maren före tilläggsgödsling. Mätningen ska utföras 
på varje jordbruksskifte som omfattas av åtgärden. 
Minst två jordprovsanalyser ska utföras under od-
lingsperioden. Markens innehåll av lösligt kväve ska, 
till den del som överskrider 20 kilogram per hektar, 
beaktas vid gödslingen så att kvävegivan begränsas 
med beaktande av högsta givor i enlighet med bilaga 
3 tabell 3. Odlaren själv, eller en rådgivare, kan utföra 
en mätning med hjälp av lämpliga mätinstrument eller 
låta analysera provet vid ett laboratorium. Mät- eller 
analysresultat ska antecknas i de jordbruksskiftesvisa 
anteckningarna.

Stöd för precisering av kvävegödsling i grönsaks-
odling kan beviljas för skiften som odlas med grön-
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saker. Åtgärden kan väljas för enskilda skiften och 
jordbrukaren ska på den årliga stödansökan uppge 
de skiften som stöd söks för. Åtgärden måste varje år 
dock genomföras på minst 0,50 hektar. Stöd beviljas 
inte för sådana skiften som ingår i ett specialstödsav-
tal om ekologisk produktion.
32 §. Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling

Ogräsbekämpningen ska utföras mekaniskt på går-
dens alla potatisskiften. Kemiska bekämpningsmedel 
mot ogräs i får inte användas i potatisodlingen.

Åtgärden måste dock varje år genomföras på minst 
0,50 hektar.

Stödet beviljas inte för sådana skiften som ingår i 
ett specialstödsavtal om ekologisk produktion.
33 §. Användning av täckmaterial vid bekämpning av 
ogräs hos fleråriga trädgårdsväxter

I odlingarna ska raderna täckas med lämpligt täck-
material. Materialet måste vara biologiskt nedbryt-
bart, kunna förstöras genom bränning eller insamlas 
för återvinning. Plasten måste vara tillverkad av mate-
rial som kan förstöras genom bränning. Bränning och 
hantering av plast ska ske i enlighet med bestämmel-
serna i Ålands landskapsstyrelses beslut (2003:35) 
om regler för eldning av avfall.

Alternativt kan gräs sås mellan raderna. Gräset ska 
slås under växtperioden.

Stödet betalas för skiften som odlas med frukt och 
bär och på vilka täckmaterial används eller på vilka 
det växer gräs mellan raderna.

Åtgärden kan väljas för enskilda skiften och jord-
brukaren ska på den årliga stödansökan uppge de skif-
ten som stöd söks för. Åtgärden måste varje år dock 
genomföras på minst 0,50 hektar.

Stöd beviljas inte för sådana skiften som ingår i ett 
specialstödsavtal om ekologisk produktion.

Se K 6, Ålands [landskapsstyrelses] beslut (2003:35) om regler 
för eldning av avfall.

34 §. Minskad användning av växtskyddsmedel mot 
skadeinsekter

I odlingen ska sådana uppföljningsmetoder använ-
das som finns tillgängliga för aktuell odlad växt. Om 
insektsfällor används ska de årligen anpassas till väx-
tens förväntade skadegörare. Insektsfällor ska avläsas 
och bytas minst en gång i veckan. Tillräckligt antal 
fällor är två lim- eller feromonfällor på den första hek-
taren, och en lim- eller feromonfälla per hektar för de 
följande hektaren. Om odlaren har valt att köpa ob-
servationstjänsten och skadeinsektprognosen från ut-
omstående, så ska observationen och prognosen ändå 
göras med grund i observationer från fällor i den egna 
odlingen. Användning av växtskyddsmedel ska base-
ras på gjorda iakttagelser. Bekämpningsmedelsdosen 
ska anpassas efter antalet insekter som konstaterats i 
fällorna. Om antalet insekter i fällorna är under be-
kämpningströskeln ska bekämpningen inställas.

Uppföljning ska utföras under tiden från den 1 maj 
till och med den 31 augusti, alltid när sådana skade-
insekter förekommer som är skadliga för den odlade 
växten. Jordbrukaren ska ha den av Växtskyddsäll-
skapet r.f. utgivna guideboken ”Aktuella växtskydds-

anvisningar” eller en motsvarande skrift som handlar 
om identifiering av skadeinsekter i grönsaks-, frukt- 
och bärodling. Jordbrukaren kan alternativt köpa 
observationstjänsten av en producent som uppfyller 
villkoren.

Jordbrukaren måste föra observations- och åtgärds-
dagbok i vilken antecknas förekomsten av skadedjur 
och deras naturliga fiender samt på basen av dem 
vidtagna bekämpningsåtgärder. Anteckningarna kan 
även finnas i skifteskorten.

Stöd för minskad användning av växtskyddsmedel 
mot skadeinsekter beviljas för skiften som odlas med 
äpple, plommon, päron, körsbär, vinbär, hallon, jord-
gubbe och blåbär. Stöd kan även beviljas för skiften 
som odlas med kålväxter, morot och rotselleri. Åtgär-
den kan väljas för enskilda skiften och jordbrukaren 
ska på den årliga stödansökan uppge de skiften som 
stöd söks för. Åtgärden måste varje år dock genomför-
as på minst 0,50 hektar. Stöd beviljas inte för sådana 
skiften som ingår i ett specialstödsavtal om ekologisk 
produktion.

Särskilda bestämmelser om miljöstödets basstöd

35 §. Minskning av gårdsbruksenhetens referensareal 
under avtalsperioden

En gårdsbruksenhetens referensareal får minska 
med högst 20 procent eller med högst 5 hektar under 
avtalsperioden. Under det sjätte och sjunde avtalsåret 
som avses i 7a § kan referensarealen minska med 
högst 50 % i samband med att en del av ett jordbruks-
företag överlåts. (2011/117)

Referensarealen anses minska
1) om areal överförs från gårdsbruksenheten till en 

jordbrukare som inte har givit ett avtal som avses i 
detta beslut eller ett avtal som avses i landskapsför-
ordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensa-
tionsbidrag,

2) om areal tas permanent ur jordbruksproduktion,
3) om jordbrukaren av andra orsaker avlägsnar en 

areal från referensarealen eller
4) om en areal som ingår i referensarealen under 

avtalsperioden anmäls som åker som inte odlas eller 
om skiftet vid en kontroll konstateras vara åker som 
inte odlas.

Om en gårdsbruksenhets referensareal minskar 
med mera än vad som medges enligt 1 mom. ska det 
stöd som erhållits för arealen i fråga återbetalas. Mil-
jöstödets basstöd återkrävs dock inte om minskningen 
beror på en orsak som enligt 79 § anses vara force 
majeure eller om det på arealen anlagts en våtmark 
som avses i 7 § i Ålands landskapsregerings beslut 
(2010:90) om stöd för icke produktiva investeringar. 
(2010/91)

Se I 6, Ålands landskapsregerings beslut (2010:90) om stöd för 
icke produktiva investeringar.

36 §. Ökning av en gårdsbruksenhets referensareal un-
der avtalsperioden

En gårdsbruksenhets referensareal får öka under det 
andra och tredje avtalsåret med högst 50 procent eller 
med högst 2 hektar.
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En gårdsbruksenhets referensareal anses öka om
1) sådan areal tillfogas gårdsbruksenheten som 

omedelbart före överlåtelsen ägts eller innehafts av en 
odlare som inte har givit ett avtal som avses i detta be-
slut eller ett avtal som avses i landskapsförordningen 
om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag, 
eller om

2) nyröjningar och tidigare permanent oodlade om-
råden tas i bruk och för områden söks miljöstödets 
basstöd.

Om en gårdsbruksenhets referensareal ökar under 
det andra och tredje avtalsåret med mera än 50 pro-
cent eller med mera än 2 hektar ska det ursprungliga 
avtalet ersättas med ett nytt, femårig avtal för gårds-
bruksenhetens hela areal på villkor som är minst lika 
stränga som det ursprungliga avtalet.

Under avtalsperiodens fjärde och femte år kan re-
ferensarealen inte öka. Om jordbrukaren under det 
fjärde och femte avtalsåret får i sin besittning sådan 
areal som avses i 2 mom. kan jordbrukaren ingå ett 
nytt femårigt avtal för gårdsbruksenhetens hela areal 
på villkor som är minst lika stränga som det ursprung-
liga avtalet.

37 §. Överföring av avtal
Om ägande- eller besittningsrätten till en gårds-

bruksenhet överlåts under avtalsperioden kan avta-
let på ansökan överföras på gårdsbruksenhetens nya 
ägare eller nyttjanderättsinnehavare för återstoden av 
avtalsperioden, förutsatt att den som ingått avtalet slu-
tar bedriva jordbruk i förvärvssyfte. En jordbrukare 
som överlåter sitt avtal kan hålla kvar högst 0,50 hek-
tar av åkermarken för husbehovsodling. Ett avtal kan 
överföras även till någon som får delar av en gårds-
bruksenhet i sin besittning, efter att gårdsbruksenhe-
ten har delats i samband med arvsskifte, avvittring 
eller upplösning av sammanslutning.

Ansökan om en överföring av avtal ska lämnas till 
landskapsregeringen inom tio arbetsdagar efter det att 
ägande- eller nyttjanderätten till gårdsbruksenheten 
har överförts. Den nya ägaren eller nyttjanderättsin-
nehavaren ska förbinda sig att uppfylla avtalsvillko-
ren under resten av avtalsperioden.

38 §. Byte av jordbruksskiften under avtalsperioden
Landskapsregeringen kan godkänna att två jord-

brukare som omfattas av likadana avtal byter skiften 
med varandra under avtalsperioden, om bytet är nöd-
vändigt för en sund växtföljd eller andra motsvarande 
orsaker. När förutsättningar för stödberättigande areal 
som avses i 10 § 2 mom. finansieringslagen prövas, 
så kan de skiften som under ett avtalsår innehas av en 
annan jordbrukare räknas in i den jordbrukares mini-
miareal som i regel har skiftet i sin besittning. Stödet 
beviljas till den som odlar skiftet.

39 §. Frånträdande av avtal
En jordbrukare som ingått ett avtal enligt 7 § har rätt 

att frånträda den före avtalsperiodens slut, från och 
med början av den månad jordbrukaren uppger. Om 
en jordbrukare vill frånträda sitt avtal ska en skrift-
lig anmälan om detta lämnas till landskapsregeringen 

minst tio arbetsdagar före den dag som jordbrukaren 
avser att frånträda avtalet.

Om jordbrukaren utan en sådan grund som enligt 
79 § anses som force majeure inte lämnar in en årlig 
ansökan om utbetalning av stödet som avses i 10 § 
anses jordbrukaren frånträda sitt avtal.

Om jordbrukaren frånträder avtalet under avtalspe-
rioden ska det stödbelopp som har utbetalts återkrä-
vas. Om jordbrukaren frånträder avtalet av orsaker 
som enligt 79 § anses som force majeure kan land-
skapsregeringen besluta att inte återkräva de utbetalda 
stödbeloppen. Landskapsregeringen kan även besluta 
att de utbetalda stödbeloppen inte ska återbetalas om 
en jordbrukare efter utgången av det tredje avtalsåret 
frånträder sitt avtal efter att ha uppfyllt en betydande 
del av det berörda åtagandet och jordbrukaren slut-
giltigt upphör med jordbruksverksamhet samt att det 
inte är möjligt för en efterträdare att överta åtagan-
det. Jordbrukaren kan i detta fall fortsätta bruka högst 
0,50 hektar för husbehovsodling. En jordbrukare som 
fullföljt sitt femåriga avtal från år 2007 eller 2008 
kan frånträda avtalet vid utgången av det femte av-
talsåret utan att de utbetalda stödbeloppen återkrävs. 
Om jordbrukaren har förlängt sitt avtal i enlighet med 
7a § kan avtalet inte efter det, förutom i de fall som 
nämns i detta beslut, frånträdas utan att de utbetalda 
stödbeloppen återkrävs. (2011/117)

Avtalet kan frånträdas utan att de utbetalda stödbe-
loppen återkrävs om tvärvillkoren eller minimikraven 
för användning av gödselmedel och bekämpningsme-
del ändras.

Har jordbrukaren det första avtalsåret uppfyllt av-
talsvillkoren från växtperiodens början kan avtalet 
frånträdas det sista avtalsåret från och med att växtpe-
rioden inleds eftersom villkoren uppfyllts under fem 
år.
40 §. Landskapsregeringens möjlighet att upphäva ett 
avtal

Landskapsregeringen kan häva ett avtal om jord-
brukaren har hemlighållit omständigheter som inver-
kat väsentligt på avtalet eller lämnat felaktiga uppgif-
ter på någon väsentlig punkt, eller om jordbrukaren 
inte iakttar villkoren för stöden.

Jordbrukaren ska delges landskapsregeringens av-
sikt att upphäva avtalet minst tio arbetsdagar före den 
dag som landskapsregeringen avser att upphäva av-
talet.

Om landskapsregeringen upphäver ett avtal ska stö-
det återkrävas i enlighet med finansieringslagen.

Allmänna bestämmelser om miljöstödets special-
stöd

41 §. Stödformer
Miljöstödets specialstöd för jordbruket, nedan kall-

lat specialstöd, kan betalas för följande åtgärder:
1) Ekologisk produktion.
2) Skyddszoner.
3) Prioriterade naturbeten.
4) Hävd av löväng.
5) Bevarande av ursprungsraser.
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6) Riktade insatser på naturbeten.
7) (2010/91) Skötsel av mångfunktionell våtmark.

42 §. Begränsningar för ingående av avtal
Avtal om ekologisk produktion kan inte ingås med 

en jordbrukare vars åkermark omfattas av ett miljö-
stödsavtal som avses i landskapsförordningen om 
jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag.

Avtal om prioriterade naturbeten eller avtal om rik-
tade insatser på naturbeten kan inte ingås och stöd kan 
inte beviljas om naturbetet omfattas av ett miljöstöds-
avtal eller ett avtal om återskapande av naturbeten, 
ett avtal om slåtter av naturäng, ett avtal om hävd av 
löväng eller ett avtal om återskapande av löväng som 
avses i landskapsförordningen om jordbrukets mil-
jöstöd och kompensationsbidrag. Avtal om hävd av 
löväng kan inte ingås för sådan areal som omfattas av 
ett avtal om återskapande av naturbeten, ett avtal om 
slåtter av naturäng, ett avtal om prioriterade naturbe-
ten eller ett avtal återskapande av löväng som avses i 
landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och 
kompensationsbidrag.

Avtal om prioriterade naturbeten, avtal om hävd av 
löväng och avtal om bevarande av ursprungsraser kan 
inte ingås för sådan areal eller för sådana djur som in-
går i ett motsvarande avtal som ingåtts i enlighet med 
bestämmelserna i landskapsförordningen om jordbru-
kets miljöstöd och kompensationsbidrag.

I ett avtal om prioriterade naturbeten kan inte ingå 
sådan areal som ingår i ett avtal om riktade insatser 
på naturbeten eller i ett avtal om hävd av löväng. I ett 
avtal om riktade insatser på naturbeten kan inte ingå 
sådan areal som ingår i ett avtal om prioriterade natur-
beten eller i ett avtal om hävd av löväng. I ett avtal om 
hävd av löväng kan inte ingå sådan areal som ingår i 
ett avtal om prioriterade naturbeten eller i ett avtal om 
riktade insatser på naturbeten.

I ett avtal om ekologisk produktion kan inte ingå 
sådan areal som ingår i ett avtal om skyddszoner. I ett 
avtal om skyddszoner kan inte ingå sådana områden 
som ingår i ett avtal om ekologisk produktion.

Ett område på vilken det anlagts en mångfunk-
tionell våtmark kan inte ingå i ett avtal som avses i 
41 § 1 – 4 och 6 punkterna. Ett avtal som avses i 41 § 
7 punkten kan inte omfatta sådana områden som av-
ses i 41 § 1 – 4 och 6 punkterna eller sådana områ-
den som ingår i ett avtal om miljöstödets specialstöd 
som ingåtts i enlighet med landskapsförordningen 
om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag. 
(2010/91)
43 §. (2011/117) Ansökan om och ingående av avtal

Ansökan om avtal ska göras på blanketter som 
landskapsregeringen har fastställt, och ska lämnas 
till landskapsregeringen senast vid den tidpunkt som 
landskapsregeringen årligen fastställer. Ansökan om 
avtal som avses i 41 § 2 och 4 punkten ska sökas innan 
projektet påbörjas. Ett projekt får påbörjas tidigast 
efter att landskapsregeringen har granskat ansökan el-
ler området. År 2012 och 2013 är det möjligt att an-
söka om endast sådana avtal som avses i 41 § 1, 2 och 
7 punkten.

Avtalet har ingåtts när landskapsregeringen i sitt 
beslut meddelar att en ansökan är godkänd. Till av-
talet hör jordbrukarens ansökan och landskapsreger-
ingens beslut att godkänna ansökan. Avtalsperioden är 
fem år och börjar den 1 maj det år som ansökan om 
avtal lämnas in. Avtalsperioden för avtal som förlängs 
i enlighet med 43a § är sju respektive sex år. Under 
avtalsperioden kan avtalet justeras i enlighet med be-
stämmelserna i artikel 46 i kommissionens förordning 
(EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rå-
dets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för lands-
bygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). Avtalet förblir gäl-
lande även om jordbrukaren inte lämnar in en årlig 
ansökan om stödet av orsaker som enligt 79 § anses 
som force majeure.

43a §. (2011/117) Förlängning av avtal
En jordbrukare som år 2007 har ingått ett femår-

igt avtal om miljöstödets specialstöd som avses i 41 § 
kan år 2012 förlänga sitt avtal med två år. En jord-
brukare som år 2008 har ingått ett femårigt avtal om 
miljöstödets specialstöd som avses 41 § kan år 2013 
förlänga sitt avtal med ett år. Ansökan om förlängning 
av avtal ska göras på landskapsregeringens blanket-
ter och lämnas till landskapsregeringen senast vid den 
tidpunkt och på det sätt som landskapsregeringen år-
ligen fastställer.

44 §. Föremål för avtalet
I ett avtal som avses i 41 § 1 punkten kan endast 

ingå åkermark som enligt 4 § berättigar till miljöstö-
dets basstöd. Avtal som avses i 41 § 3, 4 och 6 punk-
terna kan ingås för annan mark än åkermark i enlighet 
med bestämmelserna i detta beslut. Avtal som avses 
i 41 § 7 punkten kan ingås för åkermark som blivit 
våtmark inklusive tillräckliga kantområden på annan 
mark än åkermark. (2010/91)

I ett avtal som avses i 41 § 2 och 7 punkterna ska 
den åkermark som avtalet gäller förtecknas basskif-
tesvis. Om avtal söks för en del av ett basskifte ska 
av avtalsarealen bildas ett eget basskifte efter att land-
skapsregeringen har godkänt ansökan. Landskapsre-
geringen kan dessutom vid behov bilda ett eget bas-
skifte av ett sådant avtalsområde som avses i 41 § 3, 
4 och 6 punkten. Ett basskifte ska vara minst 0,05 
hektar stort. (2010/91)

En jordbrukare som har ingått ett specialstödsavtal 
ska ha avtalsarealen i sin besittning under hela avtals-
perioden. Arrendemark kan ingå i avtalet om legoav-
talet är i kraft under hela avtalsperioden.

Om två jordbrukare har ingått ett avtal om samma 
specialstöd kan de under avtalsperioden byta avtals-
skiften med varandra. Byte av skiften förutsätter att 
avtalet ändras.

45 §. Allmänna förutsättningar för ingående av avtal
Om jordbrukaren har åkermark i sin besittning 

måste åkermarken omfattas av miljöstödets basstöd 
som avses i detta beslut, eller något av miljöstödets 
delprogram som avses i landskapsförordningen om 
jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag.
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46 §. Ansökan om utbetalning av stöd under avtalspe-
rioden 

Den årliga ansökan om utbetalning av stöd som 
avses i 13 § finansieringslagen ska göras på av land-
skapsregeringen anvisade blanketter och lämnas till 
landskapsregeringen senast vid den tidpunkt och på 
det sätt som landskapsregeringen årligen fastställer.

47 §. (2010/91) Specialstödets belopp
Till jordbrukare som har ingått ett avtal betalas spe-

cialstöd för varje hektar eller djurenhet som ingår i 
avtalet enligt följande:

Åtgärd Stödbelopp
1) Ekologisk produktion
- åkergrödor 238 euro/hektar
- grönsaker och matpotatis 815 euro/hektar
- frukt och bär 891 euro/hektar
- icke odlad åker som sköts 39 euro/hektar
- ekologisk produktion, djur 224 euro/de
2) Skyddszoner 621 euro/hektar
3) Prioriterade naturbeten 220 euro/hektar
4) Hävd av löväng 647 euro/hektar
5) Bevarande av ursprungsraser 170 euro/hektar
6) Riktade insatser på naturbeten 450 euro/hektar
7) Skötsel av mångfunktionell våt-
mark

450 euro/hektar

48 §. Utbetalning
Miljöstödets specialstöd utbetalas under avtalspe-

rioden årligen på basen av den ansökan som avses i 
46 §. Stödet betalas för avtalsarealen förutsatt att vill-
koren för erhållande av stödet uppfylls. Om jordbru-
karen i ansökan om arealstöd har använt en ny digite-
rad areal anses jordbrukaren samtidigt ha godkänt den 
nya digiterade arealen som grund för utbetalning av 
specialstödet. Specialstödet kan då betalas med beak-
tande av bestämmelserna i 62 §. Stödet för ursprungs-
raser kan beviljas för ett större antal djur än vad som 
uppges i avtalet.

Utbetalningen av stödet för ekologisk husdjurspro-
duktion sker på basen av medeltalet av antalet djur 
den 1 juni och den 1 september. Inträffar dessa da-
gar enligt jordbrukarens utredning under ett kort pro-
duktionsuppehåll som beror på produktionsmetoden, 
grundreparation eller utbyggnad av produktionsbygg-
naden, ändring av produktionsinriktningen eller av 
orsaker som enligt 79 § anses som force majeure kan 
antalet bli obeaktat i medeltalet.

Om en jordbrukares gårdsbruksenhet omfattas av 
flera avtal om ekologisk produktion utbetalas stödet 
för ekologisk husdjursproduktion för hela den sam-
manlagda foderarealen som odlas ekologiskt.

49 §. Övergång till specialstödet i det nya miljöstöds-
systemet

Ett gällande avtal som ingåtts under programperio-
den 2000 – 2006 kan ersätts med ett avtal som avses i 
detta beslut på följande sätt:

1) Ett avtal om prioriterade naturbeten, hävd av 
löväng eller bevarande av ursprungsraser kan ersättas 
med ett motsvarande avtal.

2) Ett avtal om prioriterade naturbeten kan ersättas 
med ett avtal om riktade insatser på naturbeten eller 
med ett avtal om hävd av löväng.

3) Ett avtal om slåtter av naturäng kan ersättas med 
ett avtal om riktade insatser på naturbeten eller med 
ett avtal om prioriterade naturbeten.

Miljöstödets specialstöd

50 §. Ekologisk produktion
Miljöstödets specialstöd kan beviljas till jordbruka-

re som under en hel avtalsperiod bedriver produktion 
i enlighet med gällande bestämmelser i EG:s förord-
ning om ekologisk produktion. Produktionen ska vara 
underställd och godkänd av den kontroll som EG-
förordningen förutsätter. En gård som läggs om till 
ekologisk produktion ska vara godkänd vid den inle-
dande produktionskontrollen senast den 15 september 
det första avtalsåret.

Avtalarealen kan läggas om till ekologisk produk-
tion stegvis under tre år. Senast det tredje avtalsåret 
ska den minimiareal som avses i 10 § 4 mom. finan-
sieringslagen odlas enligt ekologiska produktionsme-
toder. Om arealen läggs om stegvis ska jordbrukaren 
till ansökan bifoga en plan som visar hur övergången 
ska ske. Stödet beviljas från och med det år då jord-
bruksskiftet underställs ekologiska produktionsme-
toder. Då avtal har ingåtts för mindre än hälften av 
gårdsbruksenhetens totala åkerareal i enlighet med 
villkoren i 10 § 4 mom. finansieringslagen ska jord-
brukaren efter en tvåårig karenstid kunna uppvisa en 
växtföljdsplan för avtalsarealen. En jordbrukare som 
övergår till ekologisk produktion ska under det för-
sta avtalsåret delta i en av landskapsregeringen god-
känd grundkurs i ekologisk produktion som varar i 
minst fyra dagar. De jordbrukare som ingår avtalet år 
2007 ska gå kurser senast under det andra avtalsåret. 
Samtliga jordbrukare som ingår avtal om ekologisk 
produktion ska under den nya avtalsperioden anlita 
ekologisk produktionsrådgivning minst en gång, dock 
senast under det tredje avtalsåret.

Efter den karenstid som avses i EG:s förordning om 
ekologisk produktion ska minst 30 procent av avtals-
arealen odlas med spannmål, potatis, proteingrödor, 
socker- eller foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, frö-
vall, grönsaker, örter, bär eller frukt. Om ett avtal i en-  
lighet med villkoren i 10 § 4 mom. finansieringslagen 
har ingåtts för mindre än hälften av en gårdsbruks-
en hets totala åkerareal, så ska minst hälften av den 
avtals  arealen efter karenstiden odlas med grönsaker 
eller matpotatis. Om avtalsarealen endast omfattar 
frukt och bär, så ska frukt och bär odlas på hela avtals-
arealen. Om frukt, bär, grönsaker eller matpotatis  
odlas ska grönsaker eller matpotatis odlas på minst 
halva den areal som inte odlas med frukt eller bär.

Efter en karenstid som avses i EG:s förordning om 
ekologisk produktion kan den till ekologisk odling 
omställda arealen helt bestå av vall endast på en gård 
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där skörden används som foder för gårdens egna djur, 
eller på en gård som samarbetar med en eller flera 
andra gårdar som bedriver ekologisk husdjurspro-
duktion utan att vara självförsörjande på ekologiskt 
foder. I det senare fallet ska samarbetet vara ömsesi-
digt och väldokumenterat. En skriftlig dokumentation 
med beskrivning av samarbetet ska på begäran kunna 
uppvisas.

Miljöstödets specialstöd kan beviljas för sådan 
areal som avses i 4 § 1, 2 och 4 punkten samt för icke 
odlad åker som sköts. Av den sammanlagda avtals-
arealen kan högst hälften bestå av icke odlad åker som 
sköts och gröngödslingsvall, som av odlingstekniska 
skäl kan fördelas över avtalsperioden. Om jordbruka-
ren i sin årliga ansökan om stöd uppger mera än hälf-
ten av avtalsarealen som icke odlad åker som sköts 
och gröngödslingsvall ska jordbrukaren till ansökan 
bifoga en växtföljdsplan samt uppge de odlingstek-
niska skäl som ligger till grund för överskridningen. 
(2011/19)

51 §. Ekologisk husdjursproduktion
Miljöstödets specialstöd kan beviljas till jordbru-

kare som förbinder sig att bedriva ekologisk husdjurs-
produktion på sin gårdsbruksenhet under en hel av-
talsperiod. Husdjursproduktionen ska minst uppfylla 
gällande bestämmelser i EG:s förordning om eko-
logisk produktion. Produktionen ska dessutom vara 
underställd den kontroll som EG-förordningen kräver 
och vara godkänd av landskapsregeringen.

Miljöstödets specialstöd för ekologisk husdjurspro-
duktion beviljas för mjölkkor, dikor, övriga nöt, får, 
getter, suggor, galtar, slaktsvin, höns, broilers, kalko-
ner, gäss, ankor och eventuella andra produktionsdjur 
som det fastställts ekologiska produktionsregler för. 
Stödet beviljas som ett höjt stöd för den ekologiskt 
odlade foderareal som motsvarar 1 djurenheter per 
hektar. För omvandling av djur till djurenheter an-
vänds koefficienterna i bilaga 4. När djurtätheten 
beräknas beaktas de djur som uppfyller villkoren i 
1 mom. och som är i jordbrukarens eller i dennes fa-
miljemedlems besittning. En jordbrukare som övergår 
till ekologisk husdjursproduktion ska under det första 
avtalsåret delta i en av landskapsregeringen godkänd 
grundkurs i ekologisk produktion som varar i minst 
en dag. De jordbrukare som ingår avtalet år 2007 ska 
gå kursen senast under det andra avtalsåret. Samtliga 
jordbrukare som ingår avtal om ekologisk husdjurs-
produktion ska under den nya avtalsperioden anlita 
ekologisk produktionsrådgivning minst en gång, dock 
senast under det tredje avtalsåret.

Om en jordbrukare under en avtalsperiod upphör 
att bedriva ekologisk husdjursproduktion så återkrävs 
det beviljade stödet, om det inte sker på grund av or-
saker som enligt 79 § anses som force majeure eller 
till följd av att produktionsreglerna i EG:s förordning 
om ekologisk produktion ändrar under avtalsperioden 
så att ekologisk husdjursproduktion inte är praktiskt 
genomförbar på jordbrukarens gårdsbruksenhet.

Om en jordbrukare under en avtalsperiod börjar be-
driva sådan ekologisk husdjursproduktion som avses i 

1 mom. förutsätter beviljande av stödet för ekologisk 
husdjursproduktion att ett nytt femårigt avtal ingås 
som omfattar både åkermark och husdjur.
52 §. Prioriterade naturbeten

Miljöstödets specialstöd för prioriterade naturbeten 
kan beviljas för hagar, ängar och strandängar. Den 
stödberättigade marken ska bestå av minst 0,25 hektar 
stora sammanhängande områden. Stödet beviljas årli-
gen för de skiften som ingår i avtalet om stödvillkoren 
uppfylls. De jordbrukare som ingått avtal om priorite-
rade naturbeten ska delta i en kursdag i betesskötsel 
senast under det andra avtalsåret.

Betestrycket ska vara tillräckligt på betena under en 
så stor del av betesperioden att igenväxning av om-
rådet inte sker. Betena ska betas med minst följande 
antal djur per hektar:

Djurslag Antal djur  
per hektar

Vuxna nötkreatur 0,5
Ungnöt under åtta månader 0,8
Vuxna får 1,8
Häst 0,5
Ponny 1,0

(2011/19)

På betet får finnas högst 1,6 djurenheter per hektar 
(de/ha). Antalet djur omvandlas till djurenheter med 
hjälp av koefficienterna i bilaga 4. Om det prioriterade 
naturbetet finns inom ett större, ingärdat betesområde 
ska hela betesorådets areal beaktas när det minsta 
antalet djur per hektar fastställs. Hela betesområdets 
areal kan beaktas när den maximala djurtätheten be-
räknas.

Kompletterande skötselåtgärder så som röjning, 
slåtter och putsning ska utföras. Efter betessäsongen 
ska området vara avbetat och åtgärdat med komplet-
terande skötsel. Uppgifter om antalet betande djur, 
betesperiodens längd och utförda skötselåtgärder ska 
antecknas i en skötseldagbok.

Handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel 
får inte användas på betena, betena får heller inte be-
arbetas. Stallgödsel får inte spridas utöver den mängd 
som djuren producerar under betesgång. På åkrar som 
enbart används som bete och som ligger i anslutning 
till prioriterade naturbeten får ingen gödsel användas. 
På åkrar som först skördas och därefter används som 
bete får återväxten som betas inte gödslas.

Tilläggsutfordring kan ske på ett bete som i sin 
helhet är ett prioriterat bete under högst två veckor i 
början och högst två veckor i slutet av en betesperiod. 
Om ett bete omfattar både prioriterade betesområden 
och icke prioriterade betesområden är det inte tillåtet 
att tilläggsutfodra på de prioriterade områdena, på de 
områden som inte är prioriterade får dock tilläggsut-
fodring ske högst under 2 veckor i början och i slutet 
av betesperioden. Under exceptionellt torra perioder 
kan landskapsregeringen utfärda ett generellt undan-
tag från de ovan nämnda begränsningarna så att dju-
rens näringsbehov kan tillgodoses.
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53 §. Riktade insatser på naturbeten
Stöd kan beviljas för hagmark, ängar och strand-

ängar där det finns värden som behöver särskild sköt-
sel för att långsiktigt kunna bevaras.

De naturbeten som ingår i avtalet ska skötas enligt 
en åtgärdsplan som görs upp för varje enskilt bete. Åt-
gärdsplanen ska göras i samarbete mellan odlaren och 
en av landskapsregeringen godkänd rådgivare. Utöver 
de uppgifter som anges i 57 § ska i åtgärdsplanen ingå 
uppgifter om lämplig betestidpunkt, betesintensitet, 
typ av betesdjur, fållindelning och i vilken omfattning 
röjning och slåtter behövs. För att hindra övergödning 
ska det slagna gräset och röjningsresterna samlas ihop 
och föras bort. (2011/19)

Den lämpliga betesintensiteten ska fastställas uti-
från specifika behov på det berörda området inom 
nedanstående beräkningar:

Djurslag Minsta antal djur 
per hektar

Vuxna nötkreatur 0,5
Ungnöt under åtta månader 0,8
Vuxna får 1,8
Häst 0,5
Ponny 1,0

(2011/19)

På betet får finnas högst 1,6 de/ha. Antalet djur om-
vandlas till djurenheter med hjälp av koefficienterna 
i bilaga 4.

Om avtalsområdet finns inom ett större betesom-
råde ska avtalsområdet i regel avskiljas med stängsel 
från övriga naturbeten så att ett tillräckligt betestryck 
kan garanteras på avtalsarealen. Avtalsarealen ska 
också avskiljas från gödslade betesvallar för att om-
rådet inte ska påverkas av dess negativa gödslings-
effekt. På avtalsområdet får inte handelsgödsel eller 
kemiska bekämpningsmedel användas och det får hel-
ler inte bearbetas. Tillskottsutfodring får ske endast 
under högst två veckor i början och under högst två 
veckor i slutet av betesperioden på platser som anges 
i åtgärdsplanen.

Uppgifter om antalet betande djur, betesperiodens 
längd och utförda skötselåtgärder ska antecknas i en 
skötseldagbok.

Stödet beviljas årligen för de skiften som ingår i 
avtalet förutsatt att stödvillkoren uppfylls.
54 §. Hävd av löväng

Miljöstödets specialstöd kan beviljas för hävd av 
löväng, i avtalet kan dock inte ingå områden som om-
fattas av något annat specialstöd. De områden som 
ingår i ett avtal ska skötas enligt en åtgärdsplan. En 
åtgärdsplanen ska göras i samarbete mellan jordbru-
karen och en av landskapsregeringen godkänd rådgi-
vare. I en åtgärdsplan fastställs de åtgärder som ska 
genomföras under en avtalsperioden. Uppgifter om de 
åtgärder som har utförts ska antecknas i en skötsel-
dagbok.

För att ett område ska kunna anses vara löväng 
måste följande krav uppfyllas:

1) Trädbeståndet ska utgöras av lövträd, undantags-
vis kan enstaka barrträd accepteras. Inom området ska 
finnas grupper av hamlade träd som tydligt kan av-
skiljas i landskapsbilden.

2) På området ska finnas träd och buskar i ett mo-
saikartat mönster, brutet av öppna gläntor av varie-
rande storlek.

3) Hasselrunnor bör finnas i spridda grupper.
4) Örtskiktets botten bör utgöras av en väl samman-

hållen grässvål utan dominerande inslag av mossor.
På ett lövängsområde ska följande arbetsmoment 

ingå i skötseln:
1) På våren utförs rydjning. Gammal förna och 

kvistar räfsas ihop allt efter behov, samt komposteras 
eller brännes.

2) Slåtter utförs sent på sommaren, efter att de flesta 
örter har hunnit fröa av sig.

3) Efter slåtter kan djur beta på ängen, betet kan 
helt eller delvis ersätta slåtter. Det slagna gräset ska 
samlas ihop och föras bort. Vid betning med endast 
ett djurslag behövs även kompletterande slåtter för 
en god skötsel. Betestrycket ska vara tillräckligt så 
att vegetationen är väl avbetad eller åtgärdad genom 
putsning under sensommaren.

4) Hamling kan ske i samband med sensommarbe-
tet. Den ska utföras i etapper så att vissa träd hamlas 
ena året och andra träd året därpå och så att samma 
träd hamlas med cirka 3 – 5 års tidsmellanrum.

5) På hösten ska rydjning utföras genom att gamla 
träd tas bort, buskar gallras eller genom att hasselrun-
nor putsas ur.

6) På vintern ska området vila.
Kemiska bekämpningsmedel får inte användas. 

Området ska avskiljas med stängsel från gödslade 
vallar på åkermark. Tilläggsutfodring får ske endast 
under högst två veckor i början och högst två veckor 
i slutet av betesperioden på platser som anges i åt-
gärdsplanen.

55 §. Skyddszoner
En skyddszon ska anläggas på åkermark på platser 

där risken för näringsläckage är stort. Åkermarken 
ska angränsa till sjöar, ytvattentäkter eller större ut-
fallsdiken intill dem. En skyddszon kan också anläg-
gas på åkermark på ett viktigt grundvattenområde, 
exempelvis vid brunnar. En skyddszon ska i medeltal 
vara minst 10 meter bred, men kan av särskilda skäl 
vara bredare än 25 meter. Avtal ingås inte för områden 
där en naturlig, tillräckligt bred skyddszon finns mel-
lan åkermarken och vattnet.

En skyddszon ska anläggas genom att flerårigt gräs 
sås på området. Efter sådden får skyddszonen inte 
bearbetas och området ska under hela avtalsperioden 
vara bevuxen med flerårig växtlighet. Skyddszonen 
ska anläggas och skötas i enlighet med en av land-
skapsregeringen godkänd åtgärdsplan. Vid anlägg-
ning och skötsel ska den biologiska mångfalden be-
aktas och om möjligt åtgärder främjas som gynnar 
vilda växter och djur. Gräsväxligheten ska slås minst 
en gång under varje växtperiod. Gräset får dock inte 
slås före 1 augusti såvida det inte är fråga om bekämp-
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ning av ogräs eller skadegörare eller att förhindra 
spridning av dem. Det slagna gräset ska föras bort, 
och får användas i lantbruksproduktionen. Om det 
inte är till skada för miljön får en skyddszon använ-
das som bete för husdjur med högst 1 djurenhet per 
hektar. Vid omräkning av djur till djurenheter används 
koefficienterna i bilaga 4. Gödsel eller kemiska be-
kämpningsmedel får inte användas på en skyddszon. 
Uppgifter om utförda skötselåtgärder ska antecknas i 
en skötseldagbok.
56 §. Bevarande av ursprungsraser

Avtalet kan omfatta renrasiga ålandsfår, finska lant-
rasfår eller får av kvävlands grå som jordbrukaren har 
i sin besittning. Djuren ska vara minst ett år gamla vid 
ingången av avtalsperioden och ingå i gårdsbruksen-
hetens jordbruksverksamhet. Tackorna ska i regel be-
täckas årligen och får endast betäckas av baggar av 
samma ras.

Djuren ska vara identifierade med öronmärken och 
omfattas av ett kontroll- eller registersystem som 
upprätthålls av Pro Agria, Ålands fåravelsförening r.f. 
eller av Föreningen ålandsfår r.f. I kontroll- och regis-
tersystemet ska framgå djurens kön, födelseidentifika-
tion, födelsetid, raskod och härstamning.

En jordbrukare ska under hela avtalsperioden ha 
minst det antal djur som förutsätts i avtalet. Avtalet 
kan omfatta både tackor och avelsbaggar. Djur som 
dör eller utmönstras och djur som inte kan producera 
avkommor ska ersättas med andra stödberättigade 
djur. Antalet djur kan minska endast i de fall som en-
ligt 79 § ska anses som force majeure.

För omvandling till djur till djurenheter används 
omräkningskoefficienterna i bilaga 4.
56a §. (2010/91) Skötsel av mångfunktionell våtmark

Avtal kan ingås för skötseln av sådana mångfunk-
tionella våtmarker som har anlagts i enlighet med 
Ålands landskapsregerings beslut om stöd för icke 
produktiva investeringar.

Skötseln ska genomföras enligt en särskild plan. De 
årliga skötselåtgärderna ska omfatta avlägsnande av 
slam, skötsel av dammar samt slåtter och bortförande 
av växtlighet från våtmarker och kantområden. Växt-
massa som bärgas i samband med skötselåtgärder kan 
användas, eller skötselåtgärder vidtas exempelvis ge-
nom betesgång, om inga vattenvårdshinder eller andra 
hinder föreligger och den biologiska mångfalden inte 
äventyras. De genomförda skötselåtgärderna ska an-
tecknas i en skötseldagbok.

Avtalsarealen måste omfatta sammanlagt minst 
0,30 hektar.

Särskilda bestämmelser om miljöstödets special-
stöd

57 §. Åtgärdsplaner
I de åtgärdsplaner som avses i 53, 54, 55 och 56a §§ 

ska minst följande uppgifter ingå (2010/91):
1) En allmän beskrivning av genomförandet av åt-

gärden samt dess inverkan.
2) En karta på vilken avtalsarealen är markerad.

3) Individualiserade anläggnings-, skötsel- och 
andra åtgärder samt en årlig tidtabell för dessa. I åt-
gärdsplanen ska ingå en beskrivning av hur åtgärder-
na bidrar till att uppnå projektets målsättningar.

4) En bedömning av projektets inverkan på miljön 
och landskapsbilden.

Åtgärderna ska påbörjas under det första avtalsåret 
på varje skifte som ingår i avtalet.

En jordbrukare kan under avtalsperioden ansöka 
om att åtgärdsplanen ska justeras, om detta anses vara 
nödvändigt för att de i avtalet uppställda målen ska 
uppnås. En fritt formulerad ansökan jämte den revi-
derade åtgärdsplanen ska lämnas till landskapsreger-
ingen vid den årliga ansökningstiden för utbetalning 
av stöd.
58 §. (2010/91) Skötseldagbok

I den skötseldagbok som avses i 52 – 55 §§ och 
56a § ska minst anges ett skiftes namn, signum och 
areal. Där ska också antecknas

1) de åtgärder som har utförts på avtalsarealen,
2) tidpunkt när en åtgärd har utförts samt
3) åtgärdernas inverkan på miljön.

59 §. (2011/117) Minskning av avtalsarealen
Avtalsarealen får inte minska under avtalsperio-

den. Om avtalsarealen minskar under avtalsperioden 
återkrävs en del av miljöstödets specialstöd som av-
ser den arealen som tagits bort från avtalet, om inte 
orsaken till minskningen beror på orsaker som enligt 
79 § ska anses vara force majeure eller på att den 
areal som avtalet minskar med överförs till ett annat 
motsvarande avtal eller att det på avtalsarealen har 
anlagts en våtmark som avses i 7 § i Ålands land-
skapsregerings beslut om stöd för icke produktiva 
investeringar. Under det sjätte och sjunde avtalsåret 
som avses i 43a § kan avtalsarealen minska med 
högst 50 % i samband med att en del av ett jordbruks-
företag överlåts.
60 §. Ökning av avtalsarealen

Under avtalsperioden kan ett avtal om miljöstödets 
specialstöd inte utökas med ny areal utom i de fall 
som nämns i 2 mom.

Till ett avtal som avses i 41 § 1 – 4 och 6 punkten 
kan fogas ytterligare högst 50 procent eller högst 2 
hektar areal under det andra och tredje avtalsåret. Om 
en jordbrukare som har ingått ett avtal om ekologisk 
produktion utökar sin ekologiskt odlade areal med en 
areal som är större, så kan ett avtal ingås om den för-
värvade arealen eller ett nytt avtal ingås som omfattar 
tidigare såväl som förvärvad areal. (2010/91)

61 §. Förändringar i avtalsarealen på grund av digi-
tering

Om den digiterade arealen för ett basskifte som in-
går i ett avtal om miljöstödets specialstöd är större än 
den areal som i avtalet anges för basskiftet, ska avta-
let ändras så att den digiterade arealen anges i avtalet 
som basskiftets areal om jordbrukaren godkänner den 
digiterade arealen. Om den digiterade arealen är min-
dre än den areal som anges i avtalet ändras inte avtalet 
om skillnaden är försumbar.
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Om en jordbrukare i sin ansökan har uppgivit ett 
basskiftets areal vara betydligt större än den digite-
rade arealen, så ska denne återbetala det stöd som har 
utbetalats för mycket.

62 §. Möjlighet att byta ett avtal helt eller delvis
Ett avtal eller delar av ett avtal kan bytas till ett an-

nat avtal utan att utbetalat stöd återkrävs i de fall som 
avses i 2 mom. Ansökan om byte av avtal ska tillstäl-
las landskapsregeringen senast vid den tidpunkt som 
landskapsregeringen årligen fastställer. Avtalsperio-
den för ett nytt avtal är fem år, om ett avtal delvis byts 
är det ursprungliga avtalet gällande för kvarvarande 
delar. (2010/12)

I 1 mom. avsett byte kan ske så att ett avtal om prio-
riterade naturbeten eller delar av ett avtal om priorite-
rade naturbeten byts till ett avtal om hävd av löväng 
eller till ett avtal om riktade insatser på naturbeten.

63 §. Överföring av avtal
Om besittningsrätten till hela avtalsarealen övergår 

till en annan jordbrukare under avtalsperioden kan av-
talet överföras till avtalsarealens nya innehavare för 
återstoden av avtalsperioden. Den som övertar avta-
let ska uppfylla de allmänna förutsättningarna för att 
beviljas miljöstödets specialstöd samt ska förbinda 
sig att uppfylla avtalsvillkoren under återstoden av 
avtalsperioden.

En ansökan om överföring av avtal ska på blanket-
ter som landskapsregeringen har fastställt lämnas till 
landskapsregeringen inom 10 arbetsdagar efter att be-
sittningsrätten har överförts.

64 §. Möjlighet att frånträda ett avtal
En jordbrukare som har ingått ett avtal har rätt att 

säga upp avtalet före avtalsperiodens slut från och 
med början av den månad han uppger. En anmälan om 
uppsägning ska lämnas till landskapsregeringen minst 
10 arbetsdagar före frånträdandet. Om jordbrukaren 
utan en sådan grund som enligt 79 § anses som force 
majeure inte lämnar in en årlig ansökan om utbetal-
ning av stödet som avses i 46 § anses jordbrukaren 
frånträda sitt avtal. (2011/19)

Om en jordbrukare säger upp avtalet under avtals-
perioden ska stödbelopp som har utbetalats återbeta-
las. Om jordbrukaren frånträder avtalet av orsaker som 
enligt 79 § anses som force majeure kan landskapsre-
geringen besluta att utbetalda stödbelopp inte behöver 
återbetalas. Landskapsregeringen kan även besluta 
att de utbetalda stödbeloppen inte ska återbetalas om 
en jordbrukare efter utgången av det tredje avtalsåret 
frånträder avtalet efter att ha uppfyllt en betydande 
del av det berörda åtagandet och jordbrukaren slut-
giltigt upphör med jordbruksverksamhet samt att det 
inte är möjligt för en efterträdare att överta åtagandet. 
En jordbrukare som fullföljt sitt femåriga avtal från år 
2007 eller 2008 kan frånträda avtalet vid utgången av 
det femte avtalsåret utan att de utbetalda stödbeloppen 
återkrävs. Om jordbrukaren har förlängt sitt avtal i en-
lighet med 43a § kan avtalet inte efter det, förutom i 
de fall som nämns i detta beslut, frånträdas utan att de 
utbetalda stödbeloppen återkrävs. (2011/117)

Ett avtal om ekologisk produktion kan sägas upp 
under avtalsperioden utan att stöd som redan beviljats 
återkrävs om produktionsreglerna i EG:s förordning 
om ekologisk produktion ändrar under avtalsperio-
den, så att det inte är praktiskt genomförbart på jord-
brukarens gårdsbruksenhet. (2011/117)

Om en jordbrukare under det första avtalsåret har 
uppfyllt avtalsvillkoren från början av växtperioden 
kan avtalet frånträdas det sista avtalsåret från och med 
slutet av växtperioden eftersom avtalsvillkoren upp-
fyllts under fem växtperioder.
65 §. Hävning av avtal

Landskapsregeringen kan häva ett avtal om en jord-
brukare har undanhållit uppgifter av väsentlig bety-
delse för avtalet, har lämnat felaktiga uppgifter eller 
om han inte iakttar stödvillkoren.

3 kap. LFA-kompensationbidrag

66 §. Ansökan om och ingående av avtal
Ansökan om avtal som avses i 9 § finansieringsla-

gen ska göras på landskapsregeringens blanketter och 
lämnas till landskapsregeringen senast vid den tid-
punkt och på det sätt som landskapsregeringen årligen 
fastställer. Avtalet har ingåtts när landskapsregeringen 
i sitt beslut meddelar att en ansökan är godkänd. Till 
avtalet hör jordbrukarens ansökan och landskapsre-
geringens beslut att godkänna ansökan. Stödbelop-
pet, avtalsperiodens längd och avtalsvillkoren kan, 
med beaktande av landskapsregeringens budgetram, 
ändras under avtalsperioden till att vara förenliga med 
Europeiska gemenskapens lagstiftning som gäller 
programperioden 2014-2020. (2012/9)

En jordbrukare ska förbinda sig att bedriva jord-
bruk på minst den areal som avses i 10 § 1 mom. fi-
nansieringslagen under hela den tid som avses i 67 § 
detta beslut.

Jordbrukare som erhåller LFA-kompensationsbi-
drag på basen av ett avtal som avses i landskapsför-
ordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensa-
tionsbidrag kan inte ingå ett avtal som avses i detta 
beslut.

LFA-kompensationsbidrag för naturbeten beviljas 
inte till jordbrukare vars miljöstödsavtal som avses i 
landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och 
kompensationsbidrag omfattar delprogrammet för na-
turbeten.
67 §. Avtalsperiod

Den avtalsperiod som avses i 9 § finansieringslagen 
är fem år efter den första stödutbetalningen. Villko-
ren för att få LFA-kompensationsbidrag ska uppfyllas 
från den och med den 1 maj det år ett avtal ingås.

Avtalet förblir i kraft även om jordbrukaren inte, av 
orsaker som enligt 79 § kan anses som force majeure 
lämnar in en årlig ansökan om stödet förutsatt att stöd-
villkoren i övrigt uppfylls.

68 §. Ansökan om utbetalning
Den årliga ansökan om utbetalning som avses i 13 § 

finansieringslagen ska göras på landskapsregeringens 
blanketter och lämnas till landskapsregeringen senast 
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vid den tidpunkt och på det sätt som landskapsreger-
ingen årligen fastställer.
69 §. (2010/12) Icke odlad åker som sköts som berätti-
gar till LFA-kompensationsbidrag

LFA-kompensationbidrag kan beviljas för icke od-
lad åker som sköts i enlighet med tvärvillkoren. Den 
åkerareal som har uppgivits på nämnda sätt får uppgå 
till högst 50 procent av gårdsbruksenhetens totala 
åkerareal. Arealen kan dock inte vara större än den 
areal som odlas med åker- eller trädgårdsgrödor eller 
som sköts i enlighet med 5 §.
70 §. (2010/12) LFA-kompensationbidragets belopp

Till en jordbrukare som uppfyller stödvillkoren 
betalas årligen 200 euro per hektar för i 4 och 69 §§ 
avsedd stödberättigad åkerareal. För stödberättigad 
naturbetesarealen som avses i 71 § betalas årligen 100 
euro per hektar upp till 50 hektar, därefter betalas årli-
gen 50 euro per hektar.
71 §. Stödberättigad naturbetesareal

LFA-kompensationbidrag beviljas på basen av an-
talet betande husdjur. Minsta antal djur som berättigar 
till stöd för 1,00 hektar är:

Djurslag Antal djur  
per hektar

Vuxna nötkreatur 0,5
Ungnöt under åtta månader 0,8
Får (även avvanda lamm) 5,0
Häst 0,5
Ponny 1,0

Det stödberättigade området ska under stödåret 
betas med ett tillräckligt betestryck under en så stor 
del av betesperioden att igenväxning av området inte 
sker. Handelsgödsel eller bekämpningsmedel får inte 
användas. Området får inte bearbetas.

Ett stödberättigat bas- och jordbruksskifte ska vara 
minst 0,05 hektar stort. Ett jordbruksskifte får omfatta 
endast sådan mark som berättigar till stöd. Området 
ska kunna ritas in på en karta.

72 §. Områden som inte berättigar till LFA-kompen-
sationbidrag

LFA-kompensationbidrag för naturbeten betalas 
inte för tomtmark eller skogsbruksmark. Med skogs-
bruksmark avses i detta sammanhang följande:

1) Områden som före den 1 januari 2000 i huvudsak 
använts för bedrivande av sådant skogsbruk som av-
ses i landskapslagen (1998:83) om skogsvård.

Se I 17, Landskapslag (1998:83) om skogsvård.
2) Ytor där skogsförnyelse i enlighet med land-

skapslagen om skogsvård påbörjats före den 1 januari 
2000. Med påbörjad skogsförnyelse avses avverkning 
i fröträds- eller skärmställning eller plantering efter 
kalavverkning.

3) Områden som i sin helhet består av trädbevuxen 
mark och där det dominerande trädslaget är tall eller 
gran och vars virkesförråd överskrider 70 kubikmeter 
per hektar.

4) Områden som i sin helhet består av plantbestånd 
eller ungskog vars plantantal per stamantal kan anses 
bilda ett godtagbart plantbestånd enligt 5 § landskaps-
förordningen (1998:86) om skogsvård.

Se I 18, Landskapsförordning (1998:86) om skogsvård.
5) Lövskog vars virkesförråd överskrider 100 ku-

bikmeter per hektar; hamlade äldre björkar och askar 
samt ek medräknas inte.

LFA-kompensationsbidrag beviljas inte heller för 
områden som ingår i ett avtal om återskapande av na-
turbetesmark som avses i landskapsförordningen om 
jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag eller 
som beviljas stöd för icke produktiva investeringar 
för återskapande av naturbetesmark eller för återska-
pande av löväng.
73 §. Övergång från programperioden 2000 – 2006

En jordbrukare som har ett gällande avtal från 
programperioden 2000 – 2006 kan ersätta den med 
ett nytt avtal i enlighet med bestämmelserna i detta 
beslut.
74 §. Överföring av avtal

Om ägande- eller besittningsrätten till gårds-
bruksenheten överlåts under avtalsperioden kan avta-
let på ansökan överföras på gårdsbruksenhetens nya 
ägare eller nyttjanderättsinnehavare för återstoden 
av avtalsperioden förutsatt att den som ingått avtalet 
slutar bedriva jordbruk i förvärvssyfte. En jordbru-
kare som överlåter sitt avtal kan hålla kvar högst 0,50 
hektar av åkermarken för husbehovsodling. Ett avtal 
kan överföras även till någon efter att gårdsbruksen-
heten delats vid arvskifte, avvittring eller upplösning 
av sammanslutning får delar av en gårdsbruksenhet i 
sin besittning.

Ansökan om överföring av ett avtal ska lämnas till 
landskapsregeringen inom tio arbetsdagar efter att 
ägande- eller nyttjanderätt till en gårdsbruksenhet har 
överförts. Den nya ägaren eller nyttjanderättsinneha-
varen ska förbinda sig att uppfylla avtalsvillkoren un-
der resten av avtalsperioden.

75 §. Byte av jordbruksskiften under avtalsperioden
Landskapsregeringen kan godkänna att två jordbru-

kare som omfattas av likadana avtal byter skiften med 
varandra under avtalsperioden om bytet är nödvändigt 
för en sund växtföljd eller andra motsvarande orsa-
ker. När förutsättningarna som gäller stödberättigande 
areal som avses i 9 § 2 mom. finansieringslagen prö-
vas kan de skiften som under ett avtalsår innehas av 
en annan jordbrukare räknas i den jordbrukares mini-
miareal som i regel har skiftet i sin besittning. Stödet 
beviljas till den som odlar skiftet.

76 §. Jordbrukarens möjlighet att frånträda ett avtal
En jordbrukare som har ingått ett avtal enligt 66 § 

har rätt att frånträda avtalet före avtalsperiodens slut, 
från och med början av den månad jordbrukaren upp-
ger. En jordbrukare som vill frånträda sitt avtal ska 
lämna en skriftlig anmälan om detta till landskaps-
regeringen minst tio arbetsdagar före den dag som 
jordbrukaren avser att frånträda avtalet. Om en jord-
brukare utan en sådan grund som enligt 79 § anses 
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som force majeure inte lämnar in en årlig ansökan om 
utbetalning av stödet som avses i 11 § i finansierings-
lagen anses jordbrukaren frånträda sitt avtal.

Om en jordbrukare frånträder ett avtal under avtals-
perioden ska det stödbelopp som har utbetalts återbe-
talas. Om en jordbrukare frånträder avtalet av orsaker 
som enligt 79 § anses som force majeure kan land-
skapsregeringen besluta att de utbetalda stödbeloppen 
inte ska utbetalas. Landskapsregeringen kan även be-
sluta att de utbetalda stödbeloppen inte ska återbetalas 
om en jordbrukare efter utgången av det tredje avtals-
året frånträder sitt avtal efter att ha uppfyllt en bety-
dande del av det berörda åtagandet och jordbrukaren 
slutgiltigt upphör med jordbruksverksamhet samt att 
det inte är möjligt för en efterträdare att överta åtagan-
det. Jordbrukaren kan i detta fall fortsätta bruka högst 
0,50 hektar för husbehovsodling. (2011/19)

Avtalet kan frånträdas utan att de utbetalda stödbe-
loppen återkrävs om tvärvillkoren ändras.
77 §. Landskapsregeringens möjlighet att häva ett avtal

Landskapsregeringen kan häva ett avtal om en jord-
brukare har undanhållit omständigheter som inverkat 
väsentligt på avgivande av avtalet, har lämnat felak-
tiga uppgifter på någon väsentlig punkt, eller om vill-
koren för stöden inte har iakttagits.

En jordbrukare ska delges landskapsregeringens 
avsikt att upphäva avtalet minst tio arbetsdagar före 
den dag som landskapsregeringen avser att häva av-
talet.

Om landskapsregeringen häver ett avtal ska stödet 
återbetalas i enlighet med bestämmelserna därom i fi-
nansieringslagen.

4 kap. Särskilda bestämmelser

78 §. Tillsyn samt påföljder vid brister eller försum-
melser

Om tillsyn och om påföljder vid brister eller för-
summelser stadgas särskilt.
79 §. Force majeure och andra därmed jämförbara 
omständigheter

Med force majeure avses i detta beslut främst föl-
jande situationer:

1) Jordbrukaren har avlidit, konstateras ha en all-
varlig sjukdom eller annars konstateras ha en långva-
rig arbetsoförmåga.

2) Jordbrukaren börjar erhålla full arbetslöshets-
pension, deltidspension eller förtida ålderspension 
och slutar därmed att bedriva jordbruk.

3) Gårdsbruksenhetens åkermark minskar av orsa-
ker som jordbrukaren inte kan påverka och som inte 
kunde förutses när avtalet ingicks.

4) Gårdsbruksenhetens mark drabbas allvarligt av 
en naturkatastrof.

5) Gårdsbruksenhetens byggnader för husdjurspro-
duktion förstörs oavsiktligt.

6) Gårdsbruksenhetens husdjur drabbas av en epi-
zoisk sjukdom.

80 §. Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 15 april 2009.

Med ikraftträdandet av detta beslut upphävs Ålands 
landskapsregerings beslut (2007:64) om stöd för att 
förbättra miljön och landsbygden.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsät-
ter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

81 §. Övergångsbestämmelser
Bestämmelserna i 56 § i Ålands landskapsreger-

ings beslut (2007:64) om anläggande och skötsel av 
skyddszon ska fortsatt tillämpas på avtal som en jord-
brukare har ingått och som ålägger denne att iaktta 
villkor för att beviljas stöd.

Bestämmelserna i landskapsförordningen om jord-
brukets miljöstöd och kompensationsbidrag ska fort-
satt tillämpas på avtal som en jordbrukare har ingått 
och som ålägger denne att iaktta vissa villkor för att 
beviljas stöd. Efter år 2007 ska bestämmelserna i 2a 
och 2b §§ och 2e – 2n §§ dock inte tillämpas på de 
årliga ansökningar om stöd som avses i 8 och 48 §§.

Ett avtal som inte har fullföljts och som har ingåtts 
med stöd av landskapsförordningen om jordbrukets 
miljöstöd och kompensationsbidrag, kan omvand-
las till ett nytt avtal enligt detta beslut dels om det 
innebär en obestridlig fördel för miljön eller djurens 
välbefinnande, dels om det befintliga avtalet stärks 
avsevärt. Om jordbrukarens miljöstödsavtal omfat-
tar delprogrammet för ekologisk produktion ska avtal 
om miljöstödets specialstöd för ekologisk produktion 
som avses i landskapsregeringens beslut om stöd för 
att förbättra miljön och landsbygden ingås för minst 
den areal som har omfattats av delprogrammet för 
ekologisk produktion. Om inget avtal ingås anses 
jordbrukaren förfara i enlighet med 4 § 4 mom. i 
landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och 
kompensationsbidrag varvid stöd som redan beviljats 
återkrävs.

Om en jordbrukare har tillämpat fosforutjämning 
under programperioden 2000 – 2006 och utjämnings-
perioden pågår på ett skifte när jordbrukaren ingår ett 
nytt avtal i enlighet med detta beslut, så ska de över-
skridningar av fosformängderna som flyttas till den 
nya avtalsperioden beaktas i gödslingen. Underskrid-
ningarna får beaktas om jordbrukaren så önskar.

Ett avtal som har ingåtts med stöd av landskaps-
förordningen om jordbrukets miljöstöd och kompen-
sationsbidrag kan frånträdas det sista avtalsåret före 
avtalsperiodens slut från och med den tidpunkt då 
avtalsvillkoren har uppfyllts under fem år. Om jord-
brukarens miljöstödsavtal omfattar delprogrammet 
för ekologisk produktion och avtalsvillkoren har upp-
fyllts det första avtalsåret från växtperiodens början, 
så kan konventionella odlingsmetoder tillämpas det 
sista avtalsåret från och med början av växtperioden 
när avtalsvillkoren har uppfyllts under fem år.

Om ett avtal om miljöstödets specialstöd har ingåtts 
under något av åren 2003 – 2006, för en avtalsperiod 
som sträcker sig utöver den avtalsperiod som är en 
förutsättning för erhållande av miljöstödets basstöd, 
och jordbrukaren efter avtalsperiodens utgång inte 
kan ingå ett nytt avtal om miljöstödets basstöd under 
programperioden 2007 – 2013 på grund av att de all-
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männa förutsättningarna för erhållande av basstödet 
inte uppfylls eller på grund av att jordbrukaren inte 
godtar de nya stödvillkoren för basstödet kan jord-
brukaren vid avtalsperiodens utgång säga upp spe-
cialstödsavtalet utan att det stöd som redan utbetalts 
återkrävs. Specialstödsavtalet kan också förbli i kraft 
även om jordbrukare inte har ingått ett nytt avtal om 
miljöstödets basstöd varvid avtalet om miljöstödets 
specialstöd fortgår i enlighet med avtalsvillkoren till 
utgången av avtalsperioden. Om jordbrukaren senare 
vill säga upp avtalet tillämpas bestämmelserna i 63 § 
landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och 
kompensationsbidrag.

Bilaga 1 (2010/12)
Högsta mängd fosfor till åkergrödor

Tabell 1
Högsta tillåtna mängden fosfor (kilogram/hektar/år) på basen av bördighetsklass

Gröda Bördighetsklass
Dålig Rätt dålig Försvar lig Tillfreds-

ställande
God Hög Betänk ligt hög

Råg, vete, oljeväxter, baljväxter 32 24 20 12 8 - -
Korn 34 26 22 14 10 - -
Havre, frövall 28 20 16 8 4 - -
Blandsäd
korn/havre/vete 31 23 19 11 7 - -
Helsädsensilage 40 32 24 16 12 - -
Vallanläggning i skyddssäd 52 44 36 28 20 - -
Vallanläggning på våren utan 
skyddssäd, på sommaren eller 
hösten 36 32 28 24 15 - -
Vall på våren innan sommaran-
läggning 16 12 8 4 - - -
Ettåriga fodervallar 40 32 24 16 12 - -
Flerårig vall
- bete
- övriga fodervallar

32
40

24
32

16
24

8
16

-
8

-
-

-
-

Potatis 70 70 70 55 35 - -
Sockerbeta 63 63 60 43 26 - -
Spånadslin 32 24 20 12 8 - -
Rörflen, anläggningsåret 50 40 30 20 10 - -
Rörflen under skördeåren 30 20 15 10 5 - -
Anläggning av naturvårdsåker, 
gröngödslingsvall och flerårig 
grönträda 28 20 16 8 4 - -
Övriga växter 30 20 15 10 5 - -

Skördenivån som fosformängderna i tabellen base-
rar sig på är för spannmål 4 000 kilogram per hektar 
per år och för oljeväxter 1 750 kilogram per hektar 
och år. Det är dock möjligt att använda högre fosfor-
givor om en högre skördemängd per hektar uppnåtts 
under något av de fem tidigare skördeåren. Om den 
uppnådda skördenivån är 25 procent högre kan de i ta-
bellen presenterade mängderna ökas med 3 kilogram 

per hektar och år och om den uppnådda skördenivån 
är 50 procent högre kan de i tabellen presenterade 
mängderna ökas med 6 kilogram per hektar och år. 
Skördenivån som den förhöjda fosforgivan baserar sig 
på och sättet på vilket man kan uppvisa att en högre 
skördenivå har uppnåtts ska antecknas i de skiftesvisa 
odlingsanteckningarna.

Jordbrukare som under något av åren 2003 – 2006 
har ingått ett avtal om LFA-kompensationsbidraget 
som avses i landskapsförordningen om jordbrukets 
miljöstöd och kompensationsbidrag ska från och med 
år 2007, i stället för goda odlingsmetoder som avses 
i 2 § 9 punkten landskapsförordningen om jordbru-
kets miljöstöd och kompensationsbidrag, på hela sin 
gårdsbruksenhet iaktta de tvärvillkor som avses i 2 § 
10 punkten i detta beslut.
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Till sockerbeta kan ges 14 kilogram startfosfor per 
hektar i bördighetsklassen hög och betänkligt hög och 
till potatis kan ges 20 kilogram startfosfor per hektar 
i bördighetsklassen hög och betänkligt hög. En start-
fosforgiva säkerställer tillgången på fosfor tidigt på 
våren då marken ännu är kall och fosforn i marken är 
svårtillgänglig.

Den skiftesvisa skördenivån räknas genom att divi-
dera odlingsväxtens skörd på hela gården med arealen 
för de skiften som odlingsväxten har odlats på eller 
genom att visa på något annat sätt att skördenivån har 
blivit uppnådd på ifrågavarande skiften.

Bilaga 2 (2010/12)
Högsta mängd kväve till åkergrödor

Tabell 1
Högsta tillåtna mängden kväve (kilogram/hektar/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter

Gröda/ skördenivå Ler- och mjäljordar Grova mineraljordar Organogena jordar
SPANNMÅL
Korn och havre
4 000 kg 100 90 60
Vårvete
4 000 kg 120 110 70
Blandsäd korn/havre/vete
4 000 kg 100 90 60
Höstråg på hösten 30 30 20
Höstråg på våren
3 000 kg 100 90 40
Vårråg
3 000 kg 90 80 50
Höstvete, rågvete och speltvete på hösten 30 30 20
Höstvete, rågvete och speltvete på våren
4 000 kg 120 110 50
Övrig spannmål och spannmålsblandningar
4 000 kg 90 80 50
OLJE- OCH INDUSTRIVÄXTER
Höstrybs och höstraps på hösten 30 30 20
Vårrybs, vårraps, höstrybs, höstraps och oljedå-
dra på våren
1 750 kg 110 100 60
Lin, majs, oljehampa, solros 90 80 50
BALJVÄXTER
Ärt, bondböna, sötlupin 45 45 30

Oberoende av skiftets skördenivå är det alltid möj-
ligt att till spannmål ge en kvävegödselmängd som 
motsvarar en skördenivå på 4 000 kilogram (till råg 
dock en kvävemängd som motsvarar 3 000 kilogram 
skördenivå), till höstrybs och -raps, vårrybs och -raps 
samt lindådra en kvävegödslingsmängd som motsva-
rar 1 750 kilogram skördenivå och till potatis en kvä-
vegödslingsmängd som motsvarar 35 000 kilogram 
skördenivå.

Det är dock möjligt att använda högre kvävegivor 
om en högre skördemängd per hektar uppnåtts under 
något av de fem tidigare skördeåren. Den skiftesvisa 

skördenivån räknas genom att dividera odlingsväx-
tens skörd på hela gården med arealen för de skiften 
som odlingsväxten har odlats på eller genom att visa 
på något annat sätt att skördenivån har blivit uppnådd 
på ifrågavarande skiften. Den skördenivå som en för-
höjd kvävegiva baserar sig på och det sätt på vilket 
en högre skördenivå har uppnåtts ska antecknas i de 
skiftesvisa odlingsanteckningarna.

Om skördenivån är högre än 4 000 kilogram per 
hektar och år är det möjligt att använda till spannmål 
och oljeväxter en kvävejustering enligt tabell 2.
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Tabell 2
Justering på basen av skördenivån (kilogram per hektar/år)

Gröda Skördenivå Tilläggskväve kg/ha/år
Korn, havre, vårvete, höstvete, rågvete, speltvete, övriga 
spannmål och spannmålsblandningar

4 500 kg
5 000 kg
5 500 kg

+ 10
+ 20
+ 30

Höstråg, vårråg 3 500 kg
4 000 kg
4 500 kg

+ 10
+ 20
+ 30

Vårrybs, vårraps, höstrybs, höstraps och oljedådra 2 000 kg
2 250 kg
2 500 kg

+ 10
+ 20
+ 30

Tabell 3 (2011/19)
Högsta tillåtna mängden kväve (kilogram/hektar/år) till vall och övriga växter

Spridningstid Ler- och mjäljordar Grova mineraljordar Organogena jordar
VALL
Fleråriga vallar, ettårigt rajgräs, grön-
foderspannmål och rajgräs eller annan 
vallväxt

För två skördar
För tre eller flera 
skördar

200

240

200

230

160

190
Bete: Fler- eller ettåriga betesvallar 200 200 170
Grönfoderspannmål, helsäd på våren 120 100 90
Helsäd: höstvete och rågvete på hösten

på våren
30

140
30

130
20
70

Övriga vallar 120 100 90
ANLÄGGNING AV VALL
Vallanläggning på våren
- Anläggning i skyddssäd, grönfoder-
spannmål eller helsäd

Till skyddssäden högst den sortvisa tabellens max. kvävemängd

- Anläggning utan skyddssäd på våren
2. spridningen

80
30

80
30

70
30

Vallanläggning på sommaren vid anläggning 60 60 60
Vallanläggning på hösten på hösten före 

10.9 30 30 30
Anläggning av naturvårdsåker, gröngöds-
lingsvall och flerårig grönträda 50 50 40
UTSÄDESVALL på våren 110 110 60
ENERGIANVÄNDNING
Rörflen för energi
anläggningsåret på våren 60 60 40
under skördeåren 90 80 60
KNÖL- OCH ROTVÄXTER
Sockerbeta på våren 140 140 120
Potatis
Matindustripotatis, 
skördenivå 35 ton/hektar på våren 105 105 70
Matindustripotatis, 
skördenivå 40 ton/hektar på våren 120 120 80
Tidig potatis på våren 60 60 60
Tidig potatis + fånggröda på våren 80 80 80
Övrig potatis, 
skördenivå 35 ton/hektar på våren 85 85 60
Övrig potatis, 
skördenivå 40 ton/hektar 100 100 70
Övriga åkerväxter 110 100 60
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Bilaga 3 (2010/12)
Högsta mängd fosfor till trädgårdsgrödor

Tabell 1
Högsta tillåtna mängden fosfor (kilogram/hektar/år) till plantskoleväxter, bär, frukt och frilandsgrönsaker

Bördighetsklass
Dålig Rätt dålig För svar lig Till freds stäl lan de God Hög Betänk ligt hög

Plantskoleväxter *) 90 80 70 60 40 20 -

Jordgubbe, hallon, svartvinbär
vid anläggning 70 60 50 40 25 10 -
årlig gödsling 40 35 30 25 20 10 -

Övriga bär
vid anläggning 80 70 60 50 30 15 -
årlig gödsling 50 40 35 30 25 15 -

Frukt
vid anläggning 90 80 70 60 40 25 -
årlig gödsling 45 40 35 30 20 10 -

Kålväxter, lökväxter 110 110 80 60 50 30 10

Rotfrukter 100 100 75 55 35 30 10

Morot 100 100 75 55 40 30 20

Baljväxter 50 50 35 25 20 15 10

Övriga grönsaker 100 100 60 50 40 30 10

Örter
Frökryddor 32 24 20 12 8 - -

Övriga växter 32 24 20 12 8 - -

*) Högsta tillåtna mängder fosfor till krukplantor:
Grundgödsling 165 g/m3, långverkande gödselmedel och kompletteringsgödsel 250 g/m3

Skördenivån som fosformängden för lök baserar 
sig på är 30 000 kilogram per hektar. Det är dock möj-
ligt att använda en högre fosforgiva om en högre skör-
demängd per hektar uppnåtts under något av de fem 
tidigare skördeåren. Den tillåtna justeringen på basen 
av skördenivån visas i tabell 2. Den skiftesvisa skör-
denivån räknas genom att dividera lökskörden på hela 

gården med arealen för de skiften som lök har odlats 
på eller genom att visa på något annat sätt att skör-
denivån har blivit uppnådd på ifrågavarande skiften. 
Skördenivån som den förhöjda fosforgivan baserar sig 
på och sättet på vilket man kan uppvisa att en högre 
skördenivå har uppnåtts ska antecknas i de skiftesvisa 
odlingsanteckningarna.

Tabell 2
Den tillåtna justeringen av fosforgivan (ton/hektar) till lök på basen av skördenivå

Skördenivå Bördighetsklass
Försvarlig Tillfreds ställande God Hög Betänkligt hög

40 t/ha 93 66 55 33 20
50 t/ha 116 83 65 42 25
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Tabell 3
Högsta tillåtna mängder kväve (kilogram/hektar/år) till bär, frukt och frilandsgrönsaker

Ler- och mjäljordar Sand-, mo- och moränjordar
Mull-
fattig

Mull-
haltig

Mullrik Mycket 
mullrik

Mull-
fattig

Mull-
haltig

Mullrik Mycket 
mullrik

Mull- och 
torv jordar

Plantskoleväxter
vid anläggning 140 140 120 120 140 140 120 120 100
årlig gödsling 120 120 100 100 120 120 100 100 90

Jordgubbe*), hallon, 
svartvinbär
vid anläggning 50 50 30 30 35 35 20 20 15
årlig gödsling 70 70 60 50 60 55 45 40 30

Övriga bär
vid anläggning 60 50 40 30 50 40 30 20 20
årlig gödsling 90 85 80 70 80 75 65 50 40

Frukt **)
vid anläggning 65 60 45 30 50 40 30 20 20
årlig gödsling 125 100 75 60 100 80 70 60 50

Vit-, bryssel- och blom-
kål, kålrot, purjolök, 
frilandsgurka 240 230 230

Övriga lökväxter 120 110 100

Övriga kålväxter 175 160 130

Morot och övriga rot-
frukter 180 170 160

Baljväxter 55 50 40

Huvud- och bladsallat 130 120 100

Övriga grönsaker och 
örter 160 140 125

Frökryddor och övriga 
växter 90 80 50

*) Om jordgubbsbeståndet planteras med s.k. väntebäddsplanta, kan kvävemängden vid anläggningen ökas med 50 procent.
**) Om markytan i äppelträdgården är täckt med gräsvall, kan kvävemängden vid anläggningen ökas med 20-50 kilogram/hektar.

Skördenivån som kvävemängden för lök baserar sig 
på är 30 000 kilogram per hektar. Det är dock möjligt 
att använda en högre kvävegiva om en högre skör-
demängd per hektar uppnåtts under något av de fem 
tidigare skördeåren. Den tillåtna justeringen på basen 
av skördenivån visas i tabell 4. Den skiftesvisa skör-
denivån räknas genom att dividera lökskörden på hela 

gården med arealen för de skiften som lök har odlats 
på eller genom att visa på något annat sätt att skör-
denivån har blivit uppnådd på ifrågavarande skiften. 
Skördenivån som den förhöjda fosforgivan baserar sig 
på och sättet på vilket man kan uppvisa att en högre 
skördenivå har uppnåtts ska antecknas i de skiftesvisa 
odlingsanteckningarna.

Tabell 4
Den tillåtna justeringen av kvävegivan (ton/hektar) till lök på basen av skördenivå

Skördenivå Jordart
Ler- och mjäljordar Sand-, mo- och moränjordar

40 t/ha 126 120
50 t/ha 160 150
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Tabell 5
De högsta tillåtna kvävemängderna (kilogram/hektar/år) till droppbevattnade jordgubbar enligt skördenivå, 
jordart och mullhalt

Mullhalt Skördenivå (t/ha)
5 10 20 30

Mullfattig jord 50 60 80 100
Mullrik jord 45 55 75 95
Mycket mullrik jord och torvjord 40 50 75 95

Bilaga 4
Omräkningskoefficienter för djurenheter

Djurslag Omräkningskoefficient
Mjölkkor, dikor, tjurar och övriga nötkreatur över 2 år, hästdjur över 6 
 månader 1,00
Ponny över 6 månader 0,40
Nötkreatur (6 mån. - 2 år) 0,60
Nötkreatur under 6 mån. 0,15
Får, getter (över 1 år) 0,15
Suggor (med grisar eller sinsuggor) 0,40
Övriga svin 0,11
Värphöns 0,011
Övriga fjäderfä
- moderdjur
- kalkon, gås, and (uppföds på gården till slakt)
- broiler (uppföds på gården till slakt)

0,01
0,005
0,002

Bilaga 5
Högsta mängd kväve och fosfor vid minskad gödsling som frivillig åtgärd

Tabell 1
De högsta tillåtna kvävegivorna (kilogram/hektar/år) på gårdar som har valt minskad gödsling som frivillig 
åtgärd

Ler- och mjäljordar Grova mineraljordar Organiska jordar

Spannmål
Korn, havre 90 80 50
Vårvete 110 100 60
Höstråg på hösten 20 20 20
Höstråg på våren 90 80 40
Vårråg 80 70 40
Höstvete, rågvete, speltvete på hösten 20 20 20
Höstvete, rågvete, speltvete på våren 110 100 140
Övrig spannmål 80 70 40

Olje- och industriväxter
Höstrybs, höstraps på hösten 20 20 20
Vårrybs, vårraps, oljedådra samt höstrybs och 
höstraps på våren 100 90 70
Övriga olje- och industriväxter 80 70 40

Baljväxter
Ärt, bondböna och sötlupin 40 40 25
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Knöl- och rotväxter
Sockerbeta 120 120 100

Vall
Ensilagevall 180 180 150
Torrhö 90 90 60
Torrhö, tilläggskväve om återväxten skördas 60 60 40
Betesvall 150 150 100

Tabell 2
De högsta tillåtna fosforgivorna (kilogram/hektar/år) på gårdar som har valt minskad gödsling som frivillig 
åtgärd

Bördighetsklass
Dålig Rätt dålig För svar lig Till freds ställan de God Hög Betänk ligt hög

Spannmål
Korn, havre 15 15 15 10 - - -
Vårvete 15 15 15 10 - - -
Höstråg på hösten 15 15 15 10 - - -
Höstråg på våren 15 15 15 10 - - -
Vårråg 15 15 15 10 - - -
Höstvete, rågvete, spelt-
vete på hösten 15 15 15 10 - - -
Höstvete, rågvete, spelt-
vete på våren 15 15 15 10 - - -
Övrig spannmål 15 15 15 10 - - -

Olje- och industriväxter
Höstrybs, höstraps på 
hösten 15 15 15 10 - - -
Vårrybs, vårraps, oljedådra 
samt höstrybs och höst-
raps på våren 15 15 15 10 - - -
Övriga olje- och industri-
växter 15 15 15 10 - - -

Baljväxter
Ärt, bondböna och sötlupin 15 15 15 10 - - -

Knöl- och rotväxter
Sockerbeta 30 30 30 15 - - -

Vall
Ensilagevall 15 15 15 10 - - -
Torrhö 15 15 15 10 - - -
Betesvall 15 15 15 10 - - -
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Bilaga 6 (2010/12)
Tabellvärden för näringsämnen i stallgödsel

Stallgödselslag Fosfor kg/m3 Lösligt kväve kg/m3 
Fast gödsel av nöt 1,2 1,2
Flytgödsel av nöt 0,5 1,8
Urin av nöt 0,1 1,8
Fast gödsel av svin 2,5 1,5
Flytgödsel av svin 0,8 2,7
Urin av svin 0,2 1,6
Fast gödsel av får 1,5 1,2
Fast gödsel av häst 0,5 0,4
Fast gödsel av höns 4,4 4,5
Fast gödsel av broiler 3,5 5,1
Fast gödsel av räv 11,5 3,8
Fast gödsel av mink 9,5 2,4

I 4 Ålands landskapsregerings beslut 
(2009:13) om administration 
av jord brukets miljöstöd och 
kompensationsbidrag

1 §. (2010/13) Tillämpningsområde
Detta beslut tillämpas på följande stöd:
1) miljöstödets basstöd, miljöstödets specialstöd 

och kompensationsbidrag enligt landskapsförordning 
(2000:17) om jordbrukets miljöstöd och kompensa-
tionsbidrag,

2) miljöstödets basstöd, miljöstödets specialstöd 
och kompensationsbidrag enligt landskapsregering-
ens beslut (2009:10) om stöd för att förbättra miljön 
och landsbygden,

3) miljöstödets nationella tilläggsdel om vilken 
landskapsregeringen årligen beslutar,

4) kompensationsbidragets nationella tilläggsdel 
om vilken landskapsregeringen årligen beslutar.

Ansökningsförfarande

2 §. Ansökningstid
Ansökan om avtal och ansökan om utbetalning av 

stöd som avses i 1 § ska tillställas landskapsregering-
en senast den dag som landskapsregeringen årligen 
fastställer.

Med ansökan avses i detta fall samtliga ansöknings-
blanketter som förutsätts vara ifyllda när ansökan in-
lämnas. En ansökan anses vara inlämnad den dag då 
ansökningshandlingens sista blankett är mottagen. 
Med ansökningsblanketter avses inte bilagor som ska 
fogas till ansökningsblanketterna. Bilagorna är dock 
en förutsättning för att ansökningshandlingarna ska 
kunna behandlas av landskapsregeringen. (2010/13)

En ansökan som inkommit per fax kan godkännas 
förutsatt att sökanden inom rimlig tid kan inlämna ori-
ginalansökan eller underteckna den faxade ansökan 
vid landskapsregeringen.

Inkommer ansökan efter den utsatta ansökningsti-
den räknas förseningsdagarna som avses i artikel 23 i 
kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 
30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvill-
kor, modulering och det integrerade administrations- 
och kontrollsystemet inom det system för direktstöd 
till jordbrukare som införs genom den förordningen 
och om tillämpningsföreskrifter för rådets förord-
ning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren 
för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförord-
ningen från och med den första vardagen efter den 
sista inlämningsdagen till och med den dagen då an-
sökningshandlingarnas sista blankett anses mottagen. 
(2010/13)

3 §. Allmänna anvisningar
Ansökan om avtal och ansökan om utbetalning av 

stöd ska göras på blanketter som landskapsregeringen 
har fastställt och anvisat. Endast en ansökan som är 
gjord på rätt blankett kan godkännas. En blankett som 
skrivits ut från landskapsregeringens eller från lands-
bygdsverkets webbplats, eller från den programvara 
som Pro Agria tillhandahåller i sitt odlings- och göds-
lingsprogram ska därvid för att kunna godkännas till 
alla delar överensstämma med landskapsregeringens 
färdigtryckta blanketter.

Om en sökande gör sådana rättelser i ansöknings-
handlingarna som kräver att redan ifyllda uppgifter 
ändras så ska sökanden överstrecka den felaktiga 
uppgiften och anteckna den rätta uppgiften intill den 
ursprungliga anteckningen. Sökanden ska bestyrka 
ändringen med sina initialer och ändringsdatum.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller 
av någon som denna har givit fullmakt därtill. Om en 
ansökan består av sidor som sökanden skrivit ut från 
en webbplats så ska varje sida undertecknas och för-
ses med sökandens lägenhetssignum. Om sökanden 
är ett samfund, en sammanslutning eller ett dödsbo 
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ska ansökan undertecknas antingen av alla delaktiga, 
av ett befullmäktigat ombud eller av den person som 
har rätt att teckna den juridiska personens namn. Full-
makt, utdrag ur handelsregistret eller motsvarande va-
rav namnteckningsrätten framgår ska fogas ansökan. 
Är det fråga om en minderårig sökande ska vårdnads-
havaren, anförtrodd man eller annat lagligt ombud 
underteckna ansökan.

Om det inte är möjligt att få underskrift av någon 
av delägarna i ett samfund, en sammanslutning eller 
ett dödsbo kan landskapsregeringen enligt prövning 
behandla ansökan. De som har undertecknat en an-
sökan ansvar gentemot de vars underskrift saknas. 
Orsaken till att namnteckningen saknas ska anges i 
ansökan.

3a §. (2011/20) Elektronisk ansökan
Med elektronisk ansökan avses inlämning av stöd-

ansökningar via Landsbygdsverkets Vipu-tjänst. 
Sökanden som har beviljats användarrättigheter till 
Vipu-tjänsten kan lämna in blanketter i elektroniskt 
format på det sätt som landskapsregeringen årligen 
separat beslutar om.

Blanketter som inlämnats elektroniskt via Vipu-
tjänsten uppfyller kravet på skriftlig form som avses 
i 12 och 13 §§ i landskapslagen (2007:63) om finan-
siering av landsbygdsnäringar. De elektroniska blan-
ketterna behöver inte kompletteras med sökandens 
underskrift.

Om sökanden är ett samfund, en sammanslutning 
eller ett dödsbo krävs att någon person befullmäkti-
gas att fylla i den elektroniska ansökan. Fullmakten 
ges med Landsbygdsverkets blankett 405. Fullmakt, 
utdrag ur handelsregistret eller motsvarande varav 
namnteckningsrätten framgår behöver inte bifogas till 
den elektroniska ansökan.

En blankett som lämnats in via Vipu-tjänsten anses 
ha inkommit inom ansökningstiden om den är slutlig 
och har enligt försändelseanteckningen returnerats se-
nast den sista ansökningsdagen.

4 §. Bas- och jordbruksskiften som ska anmälas
På särskild av landskapsregeringen anvisad blan-

kett ska odlaren anmäla all jordbruksmark som denne 
besitter. Alla bas- och jordbruksskiften ska anges med 
siffror och bokstavsbeteckningar. Basskiftena anges 
med de signum som myndigheterna har givit dem el-
ler som U-skiften. Jordbruksskiftena i varje basskifte 
anges med bokstäver från A framåt. Ett basskifte kan 
endast ha ett markanvändningsslag och en gårdsstöds-
egenskap.

5 §. Ansökan om utbetalning av miljöstödets basstöd, 
miljöstödets nationella tilläggsdel, kompensations-
bidrag och kompensationsbidragets nationella till-
läggsdel

Särskilda av landskapsregeringen anvisade blanket-
ter ska fyllas i och tillställas landskapsregeringen vid 
ansökan om utbetalning av miljöstödets basstöd, mil-
jöstödets nationella tilläggsdel, kompensationsbidrag 
och kompensationsbidragets nationella tilläggsdel. 
(2010/13)

Jordbrukare som har ett gällande avtal om miljö-
stödets basstöd i enlighet med landskapsförordningen 
om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag 
och som efter den sista ansökningsdagen föregående 
år har fått nya basskiften i sin besittning, ska till sin 
ansökan om stöd bifoga kartor över de nya basskif-
tena. På kartan ska markeras de skyddsremsor som 
enligt 16 § i landskapsförordningen om jordbrukets 
miljöstöd och kompensationsbidrag ska lämnas längs 
utfallsdiken, bäckar, sjöar och hav samt kring dricks-
vattenbrunnar i åkermark.

Jordbrukare som har ett gällande avtal om miljö-
stödets basstöd i enlighet med landskapsförordningen 
om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag 
och vars ansökan omfattar stöd för ekologiskt upp-
födda husdjur ska bifoga en redovisning över husdju-
ren som omfattas av ansökan. Av redovisningen ska 
minst framgå djurets ras, identifikationsnummer, kön 
och ålder. Gårdens nötkreatursförteckning eller utdrag 
ur fårkontrollregistret kan användas. Om inte samtliga 
djur i förteckningen omfattas av ansökan ska de djur 
som omfattas av ansökan tydligt anges.

6 §. Ansökan om avtal om miljöstödets basstöd, kom-
pensationsbidraget och kompensationsbidragets na-
tionella tilläggsdel

Särskilda av landskapsregeringen anvisade blanket-
ter ska fyllas i och tillställas landskapsregeringen vid 
ansökan om avtal om miljöstödets basstöd, om kom-
pensationsbidraget och om kompensationsbidragets 
nationella tilläggsdel.
7 §. Ansökan om avtal om miljöstödets specialstöd

Särskilda av landskapsregeringen anvisade blanket-
ter ska fyllas i och tillställas landskapsregeringen vid 
ansökan om avtal om miljöstödets specialstöd. Därvid 
finns särskilda blanketter vid ansökan om avtal om

1) prioriterade naturbeten,
2) ekologisk produktion,
3) hävd av löväng,
4) riktade insatser på naturbeten,
5) anläggande av skyddszoner samt vid ansökan om
6) bevarande av ursprungsraser.
Till ansökan om avtal om miljöstödets specialstöd 

för riktade insatser på naturbeten, hävd av löväng och 
anläggande av skyddszoner ska fogas en karta på vil-
ken avtalsarealen är utmärkt. Till ansökan om avtal 
om miljöstödets specialstöd för prioriterade naturbe-
ten ska fogas en karta på vilken avtalsarealen är ut-
märkt endast om avtal söks för en del av ett basskifte. 
Avtalsarealen ska markeras på kartan. Om området 
ingår i ett avtal om prioriterade naturbeten som löper 
ut samtidigt som ansökningstiden för det nya avtalet 
upphör behöver kartor inte bifogas. (2010/13)

Om omläggningen till ekologisk produktion sker i 
etapper, på det sätt som avses i landskapsregeringens 
beslut om stöd för att förbättra miljön och landsbyg-
den, ska till ansökan fogas en plan som visar hur om-
läggningen sker.

4 mom. upphävt (2010/13).
Till ansökan om avtal om miljöstödets specialstöd 

för bevarande av ursprungsraser ska fogas härstam-
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nings-, betecknings- och identifikationsuppgifter för 
de djur som ska ingå i avtalet.

Till ansökan om avtal om specialstöd för riktade 
insatser på naturbeten, hävd av löväng och skydds-
zoner ska fogas en åtgärdsplan som avses i 57 § i 
landskapsregeringens beslut (2009:10) om stöd för 
att förbättra miljön och landsbygden. Åtgärdsplanen 
för riktade insatser på naturbeten ska lämnas in senast 
vid ansökan om utbetalning för det andra avtalsåret 
för att ansökan om utbetalning ska kunna godkännas. 
(2010/13)

Till ansökan ska vid behov fogas en utredning om 
sökandens besittningsrätt över avtalsområdet eller 
den övriga arealen som berörs av avtalet. Om avta-
let omfattar arrendemark ska legoavtalet vara i kraft 
minst hela avtalsperioden.

8 §. Ansökan om utbetalning av miljöstödets special-
stöd på basen av avtal som ingåtts tidigare år

Särskild av landskapsregeringen anvisad blankett 
ska fyllas i och tillställas landskapsregeringen vid an-
sökan om utbetalning av miljöstödets specialstöd på 
basen av avtal som ingåtts tidigare år. Därvid finns 
särskilda blanketter vid ansökan om avtal om utbetal-
ning av stöd för

1) prioriterade naturbeten,
2) återskapande av löväng,
3) hävd av löväng,
4) återskapande av naturbetesmark,
5) slåtter av naturäng,
6) bevarande av ursprungsraser samt för
7) ekologisk produktion,
8) anläggande av skyddzon,
9) riktade insatser på naturbeten.
Till ansökan om utbetalning av stöd för ekologisk 

husdjursproduktion ska senast det datum som land-
skapsregeringen årligen fastställer fogas en redovis-
ning av antalet ekologiskt uppfödda djur de dagar som 
avses i 48 § landskapsregeringens beslut (2009:10) 
om stöd för att förbättra miljön och landsbygden. 
(2010/13)

Till den årliga ansökan om stöd för ursprungsraser 
ska fogas en förteckning över de djur som vid in-
gången av avtalsåret uppfyller avtalsvillkoren. För de 
ersättande djuren ska härstamnings-, betecknings- och 
identifikationsuppgifter fogas. Utdrag ur fårkontroll-
registret kan användas.
9 §. Ändring av såningsarealer efter ansökningstidens 
utgång

Anmälan om ändringar i såningsarealer ska tillstäl-
las landskapsregeringen, genom överlämnande av för 
ändamålet av Landsbygdsverket anvisad blankett. 
Anmälan ska tillställas landskapsregeringen senast 
vid en tidpunkt som landskapsregeringen årligen 
meddelar. Kopian kan lämnas till landskapsrege-
ringen efter den sista inlämningsdagen om origina-
let har lämnats till kommunens landsbygdsnärings-
myndighet senast den sista inlämningsdagen. En 
anmälan som därefter senare tillställts kommunens 
landsbygdsnäringsmyndighet förkastas även vid 
landskapsregeringen. Vid ändring av såningsarealer 

kan basstödets frivilliga åtgärd på det berörda skiftet 
bytas eller läggas till.

10 §. (2010/13) Ändring av bas- och jordbruksskiften 
efter ansökningstidens utgång

Efter ansökningstidens utgång, senast till en tid-
punkt som landskapsregeringen meddelar, kan till en 
ansökan om avtal och till en ansökan om utbetalning 
av stöd fogas enskilda bas- och jordbruksskiften, även 
sådana som inte har ingått i en annan odlares ansökan, 
i enlighet med bestämmelserna därom i artikel 14 i 
tillämpningsförordningen. Den vars ansökan utökas 
ska på av Landsbygdsverket särskilt anvisad blankett 
anmäla såningsarealerna för de berörda bas- och jord-
bruksskiftena i enlighet med bestämmelserna i 9 § och 
till landskapsregeringen anmäla ändringar i basskifte-
nas besittning senast en dag som landskapsregeringen 
meddelar. Den från vars ansökan bas- eller jordbruks-
skiftet överförs ska på av Landsbygdsverket särskilt 
anvisad blankett stryka skiftet från sin ansökan senast 
vid nämnda tidpunkt.

11 §. Ändring av besittningsrätten till hela gårds-
bruksenheten efter ansökningstidens utgång före stö-
det har utbetalts

Stöd ska betalas till den som övertar gårdsbruket 
vid överföring av besittningen av en hel lägenhet som 
sker efter att stödansökan har lämnats men före ut-
betalningen, vid överföring av besittning som avses 
i artikel 82 i tillämpningsförordningen samt i artikel 
44.1 i EG-förordningen (EG) nr 1974/2006 om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveck-
ling (EJFLU). Vid överföring av besittning av en hel 
lägenhet ska besittningen vara överförd senast den 31 
augusti. (2010/13)

Anmälan om överföring av besittningsrätt ska gö-
ras på särskild av landskapsregeringen anvisad blan-
kett inom den tidsfrist som avses i landskapsförord-
ningen om jordbrukets miljöstöd och kompensations-
bidrag och i landskapsregeringens beslut om stöd för 
att förbättra miljön och landsbygden, dock senast den 
11 september. Köpebrev, arrendekontrakt eller mot-
svarande ska fogas. Både den som avstår från besitt-
ningsrätten och den som övertar besittningsrätten ska 
meddela att besittningsrätten till gårdsbruksenheten 
ändrats. Parterna kan lämna varsin eller en gemensam 
blankett.

Eventuell överföring av avtal görs på särskild av 
landskapsregeringen anvisad blankett enligt bestäm-
melserna i 13 §.

12 §. Ändring av besittningsrätten till hela gårds-
bruksenheten efter ansökningstidens utgång efter att 
stödet har utbetalts

Anmälan om överföring av besittningsrätten ska 
göras på särskild av landskapsregeringen anvisad 
blankett inom den tidsfrist som avses i landskapsför-
ordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensa-
tionsbidrag och i landskapsregeringens beslut om stöd 
för att förbättra miljön och landsbygden. Köpebrev, 



370 Ålands lagsamling

I 4 ÅLRB (2009:13) om administration av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag

arrendekontrakt eller motsvarande ska fogas. Både 
den som avstår från besittningsrätten och den som 
övertar besittningsrätten ska meddela att besittnings-
rätten till gårdsbruksenheten ändrat. Parterna kan 
lämna varsin eller en gemensam blankett.

13 §. Överföring av avtal
Överföring av avtal ska ske på särskild av land-

skapsregeringen anvisad blankett inom den tidsfrist 
som avses i landskapsförordningen om jordbrukets 
miljöstöd och kompensationsbidrag och i landskaps-
regeringens beslut om stöd för att förbättra miljön och 
landsbygden. Om den som övertar besittningsrätten 
till en hel gårdsbruksenhet har ett gällande avtal be-
höver avtalen inte överföras till gårdsbruksenhetens 
nya besittare.

14 §. Upphävd (2011/20).

15 §. (2011/20) Återtagning av hela eller delar av an-
sökan

Återkallelsen av hela eller delar av ansökan, ett 
skifte eller en del av ett skifte som ingår i en ansökan 
om utbetalning som landskapsregeringen har mottagit 
ska meddelas skriftligt till landskapsregeringen.

16 §. Övriga ändringar efter ansökningstidens utgång
Om sökanden efter ansökningstidens utgång vill 

foga till nya frivilliga åtgärder för ett enskilt jord-
bruksskifte som inte omfattas av bestämmelserna i 9 
och 10 §§ ska den inlämnade ansökan återtas och en 
ny ansökan inlämnas. Inlämnas den nya ansökan efter 
ansökningstidens utgång tillämpas bestämmelserna i 
artikel 23 i tillämpningsförordningen. Om sökanden 
vill foga till nya åtgärder till ansökan ska ett nytt avtal 
ingås enligt 16a §. (2010/13)

På grund av odlingstekniska orsaker kan arealen 
med vårplöjd mark som avses i 26 § i landskapsför-
ordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensa-
tionsbidrag och arealen med reducerad höstbearbet-
ning som avses i 27 § i landskapsregeringens beslut 
om stöd för att förbättra miljön och landsbygden 
överföras från ett skifte till ett annat efter den sista 
såningsdagen. Överföringen ska skriftligt anmälas 
till landskapsregeringen. Ur anmälan ska framgå från 
vilka skiften vårplöjningen flyttas och till vilka skiften 
åtgärden överförs. Har jordbrukaren meddelats om en 
administrativ övervakning eller om en övervakning på 
plats och den utförda övervakningen leder till påfölj-
der för stödet för vårplöjd mark eller för stödet för 
reducerad höstbearbetning kan åtgärden inte längre 
överföras till andra skiften från sådana skiften som 
berörs av påföljderna.

Om överföring av vårplöjd mark eller mark med 
reducerad höstbearbetning har gjorts från ett skifte 
till ett annat beviljas stödet för högst den areal som 
anmälts i den ursprungliga ansökan. En överföring av 
åtgärden från ett skifte till ett annat får inte leda till 
att den ansökta arealen ökar. Är arealen som ersätter 
den ursprungliga arealen mindre än den ursprungliga 
arealen betalas stödet för den ersättande arealen. Har 
landskapsregeringen betalt ut stödet och arealen som 

ersätter den ursprungliga arealen är mindre än den ur-
sprungliga arealen ska stödet som beviljats för mycket 
återkrävas.

17 §. (2010/13) Ändring av avtal
Den som år 2007 eller senare har ingått ett avtal om 

miljöstödets basstöd ska på särskild av landskapsre-
geringen anvisad blankett ansöka om ändring av avta-
let då gårdstypen ändrar, en ny frivillig åtgärd bifogas 
till avtalet eller då en frivillig åtgärd avlägsnas från 
avtalet.

Den som år 2007 eller senare har ingått ett avtal om 
miljöstödets specialstöd ska på särskild av landskaps-
regeringen anvisad blankett ansöka om ändringar sker 
i avtalet.

Den som år 2007 eller senare har ingått ett avtal 
om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel ska 
på särskild av landskapsregeringen anvisad blankett 
ansöka om ändring av avtalet då gårdstypen ändrar.

17a §. (2010/13) Anmälan om att ett avtal frånträds 
eller att ett avtal förfaller

Den som år 2007 eller senare har ingått ett avtal 
om miljöstödets basstöd, miljöstödets specialstöd, 
kompensationsbidrag eller kompensationsbidragets 
nationella tilläggsdel ska på särskild av landskaps-
regeringen anvisad blankett meddela om att ett avtal 
frånträds eller att ett avtal förfaller.

Bas- och jordbruksskiften och de förutsättningar  
för beviljande av stöd som gäller deras yttre och  
inre gränser

18 §. Bas- och jordbruksskiften
Ett basskifte kan höra endast till en gårdsbruksen-

het med undantag för samfällda betesområden och 
på växtföljden baserade regelbundna årliga byten 
av jordbruksskiften mellan gårdsbruksenheter samt 
eventuella trädgårdsland som brukas till husbehov 
och som inte omfattas av arrendering eller utarrende-
ring av basskiftet och inte är föremål för en ansökan 
om stöd.

Ett jordbruksskifte är högst så stort som ett bas-
skifte. Ett jordbruksskifte hör alltid till ett basskifte 
och på det kan finnas växter endast från en grupp av 
kulturväxter.

19 §. (2011/48) Fastställande av gränsen för ett bas-
skifte

Gränsen för ett basskifte går längs kanten av åker-
arealen, om basskiftet avgränsas av ett vattendrag, en 
väg, en skog, en gräns för äganderätt, en gräns för ett 
produktionsområde, en gårdsstödsegenskap, en kom-
mungräns eller en annan motsvarande gräns.

20 §. Godkännande av ett kantdike som en del av area-
len av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Med kantdike avses ett dike som avgränsar ett bas-
skifte.

Ett högst tre meter brett kantdike som utgör en del 
av traditionella jordbruks- och markanvändningsme-
toder kan godkännas som en del av den stödberätti-
gande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte 
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fram till gränsen för basskiftet. Härvid går gränsen 
för basskiftet mitt i kantdiket. Om kantdiket är över 
tre meter brett går gränsen för åkerns basskifte längs 
gränsen mellan kantdiket och åkern, dvs. dikeskanten.

Den sammanlagda bredden av kantdiket, mätt från 
basskiftesgränsen till kanten av växtbeståndet på jord-
bruksskiftet, och den icke odlade dikesrenen får vara 
högst två meter. Med icke odlad dikesren avses en 
dikesren på vilken det inte växer sådana kulturväxter 
som odlas på jordbruksskiftet.

Med avvikelse från vad som bestäms i 3 mom. kan 
följande områden godkännas som en del av den stöd-
berättigade arealen av ett basskifte och ett jordbruks-
skifte

1) en dikesren som uppfyller villkoren i jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för 
god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som 
anknyter till tvärvillkoren (FFS 189/2009),

2) en högst tre meter bred skyddsremsa som uppfyl-
ler villkoren för miljöstödet,

3) ett högst tre meter brett annat område som upp-
fyller villkoren för miljöstödet,

4) en högst tre meter bred odlingsteknisk vändteg 
som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som 
klassificerats som utfallsdike. Odlingstekniska vänd-
tegar kan dock inte godkännas som en del av bas- eller 
jordbruksskiftets areal om det är fråga om odling av 
stråsäd, oljeväxter eller proteingrödor. (2011/48)

21 §. Godkännande av ett tegdike som en del av area-
len av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Med tegdike avses ett dike som ligger inom ett 
basskifte och som i huvudsak endast avleder vatten 
som samlats på basskiftet och som behövs för åkerns 
grundtorrläggning.

Ett tegdike som utgör en del av traditionella jord-
bruks- och markanvändningsmetoder och de icke od-
lade dikesrenarna kan godkännas som en del av den 
stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jord-
bruksskifte, om den sammanlagda bredden av diket 
och dikesrenarna är högst tre meter.

22 §. Utelämnande av områden med träd och buskar
Träd och buskar ska inte räknas till arealen av ett 

basskifte. De ska dock inte utelämnas om det är fråga 
om ett sådant jordbruksskifte som uppfyller stödvill-
koren för permanent betesmark som avses i 10 § i 
jord- och skogsbruksministeriets förordning om mini-
mikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhål-
landen som anknyter till tvärvillkoren. (2011/48)

De områden av ett dike eller en icke odlad dikesren 
inom ett basskifte på vilka det växer träd eller buskar 
ska inte räknas till arealen av basskiftet.

23 §. (2011/48) Skyddsremsor och dikesrenar
En dikesren som uppfyller villkoren i jord- och 

skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för 
god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som 
anknyter till tvärvillkoren och en i genomsnitt högst 
tre meter bred skyddsremsa som uppfyller villkoren 
för jordbrukets miljöstöd godkänns som en del av 
arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte.

24 §. Odlingstekniska vändtegar och skötsel- och kör-
gångar för trädgårdsväxter

I genomsnitt högst tre meter breda vändtegar som 
utgör en del av det normala sättet att odla en växt och 
som lämnats av nödvändiga odlingstekniska skäl kan 
godkännas som en del av arealen av ett jordbruksskif-
te. Odlingstekniska vändtegar kan dock inte godkän-
nas som en del av ovan nämnda areal om det är fråga 
om odling av stråsäd, oljeväxter eller proteingrödor.

I fråga om fleråriga trädgårdsväxter ingår i jord-
bruksskiftets areal de skötselgångar som tillhör od-
lingsmetoden för växterna och de körgångar som är 
nödvändiga för att odlings- och skördemaskinerna 
ska kunna röra sig förutsatt att de är nödvändiga för 
odlingen av växten i fråga och om deras storlek, läge 
och antal är ändamålsenliga. Skötsel- och körgång-
arna som är onödigt breda samt alla områden som inte 
hör till den odlade åkerarealen (t.ex. lagringsplatser, 
bevattningsdammar) ska avskiljas från det stödberät-
tigade jordbruksskiftets areal.
25 §. Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 april 2009.
Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsät-

ter får vidtas innan beslutet träder i kraft.
Med ikraftträdandet av detta beslut upphävs Ålands 

landskapsregerings beslut (2008:64) om administra-
tion av jordbrukets miljöstöd och kompensationsbi-
drag. (2009/19)

I 5 Ålands landskapsregerings beslut 
(2008:83) om förfaranden vid  
kontroller av jordbrukets miljöstöd  
och kompensationsbidrag

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Tillämpningsområde
I detta beslut föreskrivs om kontroller av de kom-

pensationsbidrag och miljöstöd som avses i artikel 36 
i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling (EJFLU) och i kapitel 
V och VI i rådets förordning (EG) nr 1275/1999 om 
stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden 
för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbyg-
den och om ändring och upphävande av vissa för-
ordningar, samt om påföljderna för försummelse av 
stödvillkoren.
2 §. (2011/47) Definitioner

I detta beslut avses med
1) miljöstöd den helhet som består av basstödet och 

specialstödet,
2) basstöd den helhet som består av basstödets obli-

gatoriska och frivilliga åtgärder,
3) digitalisering att kantlinjerna på basskiftena ri-

tas med hjälp av en datateknisk ritmetod på en digital 
flygbildskarta samt med

4) växtartsgrupp arealer som avses i artikel 16 i 
kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 om till-
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lämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i sam-
band med stöd för landsbygdsutveckling (nedan till-
lämpningsförordningen).
3 §. Fullmakt

Den person som utför kontroller ska inneha ett do-
kument med en fullmakt av Ålands landskapsregering 
som styrker rätten att utföra kontroller. Dokumentet 
ska på begäran visas för den som ansöker om stöd 
eller dennes representant innan en kontroll på plats 
inleds.
4 §. Kontrollprotokoll

Kontrollprotokollet ska upprättas på formulär som 
fastställts av Ålands landskapsregering.
5 §. Kartor som används vid kontrollen

Vid kontrolltillfället ska i första hand digitalise-
rade kartor ur åkerskiftesregistret användas. Som 
hjälp kan även användas kartbilagor som jordbruka-
ren under stödåret i fråga eller tidigare stödår lämnat 
in till Ålands landskapsregering eller kommunens 
landsbygdsnäringsmyndighet tillsammans med stöd-
ansökan samt korrigeringskartor för digitaliseringen. 
Dessutom kan även annat flygfotografimaterial an-
vändas.
6 §. (2011/47) Mätutrustning som används vid kon-
trollen

Vid övervakningen ska arealen på skiften fastställas 
med hjälp av ett kartprogram som utgår från digitalt 
kartmaterial eller med hjälp av GPS-utrustning.
7 §. Måttavvikelser

Måttavvikelser ska användas när ett skifte kontrol-
leras på plats. Måttavvikelserna beräknas utifrån den 
uppmätta arealen. Måttavvikelser används inte på ett 
skifte vars anmälda areal i stödansökan är större än 
den digiterade arealen och för vilken en godtagbar 
kartbilaga inte har fogats till ansökan. (2009/37)

När mätningen utförs med ett kartprogram som 
utgår från ett digitalt kartmaterial får måttavvikel-
sen för ett skifte vara högst 0,75 meter multiplice-
rad med skiftets omkrets. När mätningen utförs med 
GPS-utrustning får måttavvikelsen för ett skifte vara 
högst 0,50 meter multiplicerad med skiftets omkrets. 
(2011/47)

Måttavvikelsen får vara högst 1 hektar.
8 §. Krav på noggrannare mätning

Om arealen på ett jordbruksskifte inte har mätts 
med hjälp av GPS-utrusning vid kontrolltillfället och 
den godkända arealen för växtartsgruppen är över tre 
procent eller över två hektar mindre än den areal som 
jordbrukaren uppgett, kan jordbrukaren kräva ny mät-
ning. Ny mätning gäller de skiften i fråga om vilka 
den areal som godkänts vid kontrolltillfället har varit 
mindre än den areal som jordbrukaren uppgett. Den 
nya mätningen ska utföras med hjälp av GPS-utrust-
ning. (2011/47)

Om en jordbrukare kräver noggrannare mätning 
enligt 1 mom., ska kravet framföras inom två veckor 
från det att jordbrukaren har fått kännedom om kon-
trollresultatet. (2010/45)

9 §. Utvidgad kontroll
Om det vid en kontroll på plats konstateras att den 

areal för en växtartsgrupp, som anmälts i ansökan är 
större än den areal som godkänts vid övervakningen, 
ska alla jordbruksskiften för växtartsgruppen mätas. 
(2010/45)

Om det vid en kontroll på plats konstateras att nå-
got stödvillkor har försummats på ett jordbruksskifte, 
ska iakttagandet av detta villkor kontrolleras på alla 
de jordbruksskiften på gården som berörs av villkoret.

2 kap. Påföljder av konstaterade areal- och växt-
avvikelser

10 §. Växter som inte hör till en viss växtartsgrupp
Om det vid kontrolltillfället konstateras att det på 

jordbruksskiftet finns en växt ur en annan växtarts-
grupp än den som sökanden har uppgett i sin stöd-
ansökan, ska jordbruksskiftet förkastas i fråga om de 
växtartsgrupper i vilka den växt som konstaterats inte 
berättigar till stöd.
11 §. Arealfel

Arealfelen ska räknas ut för varje växtartsgrupp ut-
gående från de arealer som godkänts vid kontrollen.

Avdrag från arealen på områden som tillfälligt inte 
odlas och icke odlade områden vars areal understiger 
0,01 hektar ska endast göras om den sammanlagda 
arealen på de områden som tillfälligt inte odlas och 
de icke odlade områdena på jordbruksskiftet är större 
än den måttavvikelse för mätutrustningen som anges 
i 7 §. (2011/47)

Som oanmäld areal som avses i artikel 16.1 i till-
lämpningsförordningen räknas endast basskiftens helt 
oanmälda arealer. Basskiften med en areal under 0,05 
hektar räknas inte till oanmäld areal. (2011/47)

3 kap. Påföljder av konstaterade brister i stödvillkoren 
för programperioden 2007-2013

12 §. Upphävd (2009/37).

13 §. Allmänna bestämmelser för basstödet
Om det vid en kontroll konstateras brister eller för-

summelser beträffande villkoren för basstödets obli-
gatoriska åtgärder ska basstöd beviljas sänkt med de 
procent som nämns i 14-20 §§. Nedskärningarna som 
görs med anledning av brister i stödvillkoren göras 
från det belopp som återstår efter att påföljderna från 
arealkontrollen verkställts. Om försummelsens sam-
manlagda procentmängd överstiger 50 procent bevil-
jas inget basstöd för det ifrågavarande året.

14 §. Odlings- och gödslingsplan
Om odlings- och gödslingsplanen är bristfällig 

sänks basstödet med 3-10 procent. Om gården saknar 
en odlings- och gödslingsplan helt och hållet sänks 
basstödet med 15 procent.

15 §. Skiftesvisa anteckningar
Om de skiftesvisa anteckningarna är bristfälliga 

sänks basstödet med 7-15 procent. Om gården saknar 
skiftesvisa anteckningar helt och hållet sänks basstö-
det med 20 procent.
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16 §. Markkartering
Saknas markkarteringar eller är markkarteringsre-

sultaten föråldrade sänks basstödet med 4-10 procent. 
Om markkartering saknas på mindre än 5 procent av 
skiftena anses markkarteringen vara bristfällig och 
odlaren erhåller en anmärkning. Saknas markkar-
tering på 5-10 procent av skiftena sänks basstödet 
med 4 procent. Saknas markkartering på 10-20 pro-
cent av skiftena sänks basstödet med 6 procent. Sak-
nas markkarteringsresultat på mer än 20 procent av 
gårdsbruksenhetens skiften sänks basstödet med 10 
procent.

17 §. Gödsling av jordbruksgrödor
Överskrids basgödslingsnivåerna för kväve ska 

basstödet reduceras med 1-12 procent.
Överskrids den högsta tillåtna mängden fosfor un-

der en fyra års utjämningsperiod ska basstödet redu-
ceras med 1-12 procent.

Kan gödslingsnivån inte fastställas på grund av 
bristfälliga handlingar ska basstödet reduceras på det 
sätt som anges i 1 och 2 mom. (2011/47)
18 §. Stallgödselanalys

Saknas en giltig stallgödselanalys eller om analysen 
är föråldrad ska basstödet sänkas med 1-10 procent.
19 §. Skyddsremsor

Om skyddsremsor saknas, om de inte är tillräck-
ligt breda eller om de inte anlagts eller skötts på ett 
korrekt sätt ska basstödet sänkas med 1-5 procent för 
varje villkor som inte uppfylls.
20 §. Landskapsvård och biologisk mångfald

Om stödvillkoren gällande landskapsvård och bio-
logisk mångfald inte uppfylls sänks ska basstödet sän-
kas med 1-15 procent.
21 §. Basstödets frivilliga åtgärder

Om stödvillkoren för en frivillig åtgärd inte upp-
fylls på ett jordbruksskifte eller om uppfyllandet inte 
har kunnat verifieras på grund av bristfälliga hand-
lingar ska inget stöd för den frivilliga åtgärden i fråga 
beviljas för skiftet och hela jordbruksskiftets areal 
ska förkastas i växtartsgruppen för den frivilliga åt-
gärden. Ett förkastat jordbruksskifte ska beaktas vid 
uträkningen av arealavvikelsen i växtartsgruppen. 
(2011/47)

Konstateras i villkoren för miljöstödets frivilliga 
åtgärder sådana brister som leder till påföljder som 
riktas till hela stödet som beviljas för den frivilliga åt-
gärden ska stödet beviljas sänkt med de procentsatser 
som nämns i 22 §. Nedskärningen görs från det stöd-
belopp som återstår efter att de skiftesvisa påföljderna 
som avses i 1 mom. har verkställts.

Om stödet för en frivillig åtgärd förkastas på samt-
liga skiften ska basstödet sänkas med 1-5 procent.

22 §. Minskad användning av växtskyddsmedel mot 
skadeinsekter

Stödet för minskad användning av växtskyddsme-
del mot skadeinsekter beviljas sänkt med 15 procent 
om jordbrukaren saknar guideboken ”Aktuella växt-
skyddsanvisningar” eller motsvarande skrift.

Stödet för minskad användning av växtskydds-
medel mot skadeinsekter beviljas sänkt med 10-100 
procent om jordbrukaren inte för en observations- och 
åtgärdsdagbok.
23 §. Miljöstödets specialstöd

Kontrollen av miljöstödets specialstöd och minsk-
ningen av stödet ska ske avtalsspecifikt och enligt 
stödtyp.

Om stödvillkoren för ett specialstöd inte uppfylls 
på ett jordbruksskifte eller om uppfyllandet inte har 
kunnat verifieras på grund av bristfälliga handlingar 
ska inget stöd för specialstödet i fråga beviljas för 
skiftet och hela jordbruksskiftets areal ska förkastas 
i växtartsgruppen för specialstödet. Ett förkastat jord-
bruksskifte ska beaktas vid uträkningen av arealavvi-
kelsen i växtartsgruppen. (2011/47)

Om ett specialstöd förkastas på samtliga skiften ska 
basstödet sänkas med 1-5 procent.

Om ett sådant villkor för ett specialstöd som inte 
kan härledas till ett enskilt skifte inte har iakttagits 
beviljas specialstödet sänkt med 10-30 procent och 
basstödet med 1-5 procent. Om flera villkor i ett spe-
cialstödsavtal har försummats är procenttalet för på-
följderna summan av de enskilda procenttalen. Om 
försummelsernas sammanlagda procentmängd över-
stiger 50 procent beviljas inget specialstöd för det 
ifrågavarande året.
24 §. Kompensationsbidrag

Om villkoren för kompensationsbidraget inte upp-
fyllts sänks stödet med 1-30 procent.

Särskilda bestämmelser

25 §. Djurantal
Om det vid en kontroll konstateras att djurantalet 

på en husdjursgård inte uppfylls ska gården beviljas 
stödet för växtodlingsgårdar sänkt med 10 procent.

26 §. (2011/47) Gröngödslingsvall
Om det vid kontrollen upptäcks brister i iakttagan-

det av villkoren för anläggning eller användning av 
gröngödslingsvall beviljas inget kompensationsbidrag 
eller miljöstöd för arealen. Om den sammanräknade 
arealen av de förkastade skiftena i en växtartsgrupp 
överskrider 20 procent av den vid övervakningen god-
kända arealen beviljas inget stöd för växtartsgruppen 
ifråga.

27 §. (2011/47) Naturvårdsåker
Miljöstödets basstöd betalas inte för sådan areal på 

vilken bestämmelserna för anläggande eller skötsel 
av naturvårdsåker som avses i 13a-13e §§ i Ålands 
landskapsregerings beslut (2009:10) om stöd för att 
förbättra miljön inte har iakttagits.

Om den sammanräknade arealen av de förkastade 
skiftena i en växtartsgrupp överskrider 50 procent av 
den vid övervalkningen godkända arealen beviljas 
inget stöd för växtgruppen ifråga.

28 §. Skörd
Kompensationsbidrag och miljöstöd betalas inte 

för åkerareal där skörd inte bärgats, om inte åker-
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arealen är en sådan i 5 § i landskapsregeringens beslut 
(2007:64) om stöd för att förbättra miljön och lands-
bygden avsedd åkerareal som sköts.

Om stödvillkoren som hänför sig till skörd eller 
sådan i 1 mom. avsedd åkerareal som sköts inte har 
iakttagits på en åkerareal, ska åkerarealen dras av från 
den för växtartsgruppen godkända arealen innan de 
avdrag för påföljder som hänför sig till arealen har 
gjorts.

Miljöstöd och kompensationsbidrag betalas inte 
under stödåret för en växtartsgrupp om den samman-
räknade arealen av de avförda skiftena överstiger 20 
procent av den vid kontrollen godkända arealen för 
växtartsgruppen avseende kompensationsbidraget 
och miljöstödet.
28a §. (2011/47) Besittning av skiftet

Om besittningen av skiftet inte kan fastställas vid 
övervakningen, förkastas skiftet.
29 §. Uppgifter från jordbrukaren

Om jordbrukaren inte tillställer landskapsreger-
ingen erforderliga uppgifter eller om jordbrukaren 
vid kontrolltillfället ger bristfälliga eller vilseledande 
uppgifter kan stödet sänkas genom att tillämpa be-
stämmelserna i 3 kapitlet.
30 §. Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 30 juni 2008.

I 6 Ålands landskapsregerings beslut 
(2010:90) om stöd för icke produktiva 
investeringar

1 §. Tillämpningsområde
I detta beslut finns bestämmelser om stöd för icke 

produktiva investeringar som avses i landskapslagen 
(2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar.

Detta beslut tillämpas på genomförandet av det stöd 
för icke produktiva investeringar som avses i artikel 
41 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling (EJFLU). Stödet ingår 
i landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet 
Åland för perioden 2007-2013, som har godkänts av 
Europeiska gemenskapernas kommission.
2 §. Stödberättigade insatser

Stöd för icke produktiva investeringar kan beviljas 
för följande insatser:

1) Upprättande av gärdesgårdar.
2) Återskapande av naturbetesmark.
3) Återskapande eller nyskapande av lövängar.
4) Anläggande av mångfunktionell våtmark.

3 §. Allmänna förutsättningar
Stöd som avses i detta beslut kan beviljas till en 

jordbrukare som är ansluten till miljöstödets basstöd 
eller som ingått ett femårigt specialstödsavtal i enlig-
het med Ålands landskapsregerings beslut (2009:10) 
om stöd för att förbättra miljön och landsbygden.

En förutsättning för att stöd för icke produktiva in-
vesteringar ska beviljas är att den areal som är föremål 

för den icke produktiva investeringen är sammanlagt 
minst 0,30 hektar. Ett enskilt område måste dock vara 
minst 0,15 hektar stort och ett enskilt basskifte minst 
0,05 hektar stort. När den totala arealen för ett våt-
marksprojekt beräknas beaktas förutom vatten- och 
översvämningsområden dessutom vallar samt det 
kantområde som behövs med tanke på skötseln av 
våtmarken.
4 §. Stöd för upprättande av gärdesgårdar

Stöd kan beviljas för indelning av sådana betesom-
råden som ingår i ett avtal om specialstöd för riktade 
insatser på naturbeten som avses i landskapsregering-
ens beslut om stöd för att förbättra miljön och lands-
bygden i mindre fållor i enlighet med behovet i åt-
gärdsplanen samt för att skilja dessa beten från övriga 
betesområden och från gödslade betesvallar förutsatt 
att gärdesgårdarna upprättas senast före slutet av det 
andra avtalsåret. Stöd kan också erhållas för att in-
hägna och dela upp sådana områden som avses i 5 
och 6 §§ i detta beslut. Stödet beviljas endast för inte 
flyttbara, permanenta stängsel.

Projektet ska beskrivas i en projektplan ur vilken 
framgår

1) vilken typ av gärdesgård som kommer att upp-
föras och vilket material som kommer att användas,

2) en tidsplan för genomförande av de olika arbets-
momenten och

3) ett kostnadsförslag för projektet jämte kostnads-
specificering och finansieringsplan.

Efter att projektet har avslutats ska området betas 
och skötas under minst fem år på ett sådant sätt att 
ingen ny igenväxning sker.

5 §. Stöd för återskapande av naturbetesmark
Stöd kan beviljas för återskapande av gamla natur-

betesmarker som vuxit igen med buskar och träd, om 
där finns tecken på speciella biologiska värden som 
fortfarande är möjliga att återskapa. Stödet kan även 
beviljas för återskapande av strandbeten som vuxit 
igen med vass.

Återskapandet ska med beaktande av områdets ka-
raktär och förutsättningar göras etappvis enligt en av 
landskapsregeringen godkänd restaureringsplan som 
ska göras av sökanden och en rådgivare i samarbete. 
Planen ska omfatta följande:

1) En beskrivning av området. Ur beskrivningen 
ska framgå betestypen, när området senast har an-
vänts som bete, vilket det dominerande trädslaget är 
och vilka de speciella biologiska värdena är som fort-
farande är möjliga att återskapa.

2) En specificering av de olika arbetsmomenten och 
en beskrivning av dem.

3) En tidsplan för genomförande av de olika arbets-
momenten.

4) Ett kostnadsförslag för projektet jämte kostnads-
specificering och finansieringsplan.

Om projektet omfattar områden av olika karaktär 
eller olika betestyper ska uppgifterna ovan anges se-
parat för varje enskilt område.

Området får inte bearbetas, gödslas eller behandlas 
med kemiska bekämpningsmedel. Om trädbeståndet 
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gallras ska kvistar och ris brännas eller köras bort 
från området. Området ska ingärdas med permanent 
stängsel.

Efter att projektet har avslutats ska området betas 
och skötas under minst fem år på ett sådant sätt att 
ingen ny igenväxning sker.

Stöd kan inte beviljas för sådana områden som 
erhållit miljöstödets basstöd under programperioden 
2000 – 2006 eller kompensationsbidrag under pro-
gramperioden 2007 – 2013.
6 §. Stöd för återskapande eller nyskapande av löväng

Stöd kan beviljas för återskapande av en löväng på 
ett område på vilket det finns rudiment som visar att 
området varit en löväng. Stöd kan också beviljas för 
nyskapande av en löväng på ett område på vilket det 
är lämpligt att anlägga en ny löväng.

Både återskapandet och nyskapandet bör ske i etap-
per i enlighet med en av landskapsregeringen god-
känd plan som görs upp av odlaren och en rådgivare i 
samarbete. Planen ska omfatta följande:

1) En specificering av de olika arbetsmomenten och 
en beskrivning av dem.

2) En tidsplan för genomförande av de olika arbets-
momenten.

3) Ett kostnadsförslag för projektet jämte kostnads-
specificering och finansieringsplan.

Vid återskapandet ska träden nyhamlas och på 
nyskapade lövängar ska ett visst antal träd hamlas. 
Djur kan beta på området i projektets senare skede. 
Området ska då stängslas in med permanent stängsel 
och avskiljas från gödslade vallar på åkermark. Till-
skottsutfodring får ske endast under högst två veckor 
i början och under högst två veckor i slutet av betes-
perioden. Området får inte bearbetas, gödslas eller 
behandlas med kemiska bekämpningsmedel.

Efter att projektet har slutförts ska området skötas 
under minst fem år på ett sådant sätt att ingen ny igen-
växning sker.

7 §. Anläggande av mångfunktionell våtmark
Stöd kan beviljas för anläggande av våtmark el-

ler våtmarksliknande översvämningsområde i av-
rinningsområden för sådana diken som mynnar ut i 
känsliga vattenområden. Våtmarken eller översväm-
ningsområdet ska anläggas på platser som faller sig 
naturligt för sådana. Om det anses nödvändigt i en 
översiktsplan, kan stöd också beviljas för anläggande 
av en våtmark på någon annan plats som är lämplig 
i naturhänseende och ändamålsenlig från miljövårds-
synpunkt. Våtmarker ska i första hand anläggas ge-
nom uppdämning på naturligt lämpliga platser på 
åker, på åkerkanter eller annan mark.

Anläggandet ska genomföras i enlighet med en av 
landskapsregeringen godkänd plan. Planen ska upp-
rättas av en sakkunnig person och i den ska ingå

1) en allmän presentation av projektet och projekt-
målen,

2) specificerade uppgifter om sättet och tidpunkten 
för genomförandet av projektet,

3) uppgifter om dem som deltar i projektets genom-
förande, om dem som ansvarar för genomförandet 

och finansieringen samt om eventuella avtalsarrange-
mang,

4) kostnadsförslag för projektet jämte kostnadsspe-
cificering och finansieringsplan,

5) lägeskarta över projektet,
6) karta över planområdet,
7) en utredning om åkerns andel av avrinningsom-

rådet,
8) en utredning om förhållandet mellan våtmarkens 

areal och arealen för det ovanförliggande avrinnings-
området,

9) en utredning om åtgärderna för anläggande av 
våtmark,

10) en utredning om ledning och uppdämning av 
vatten,

11) en utredning om vallar, djupa partier, uddar, 
holmar och vegetationszoner på våtmarksområdet,

12) en utredning om dimensioneringen av våtmar-
ken,

13) en översiktlig utredning om vilka skötselåtgär-
der som vidtas efter att våtmarken anlagts,

14) en utredning om vilka verkningar projektet har 
på dräneringssituationen i fråga om åkrar som odlas 
utanför våtmarksområdet eller på annan markanvänd-
ning,

15) en utredning om ägarförhållandena på våt-
marksområdet och

16) de myndighetstillstånd som krävs för att ge-
nomföra projektet.

Stödet beviljas för sådana objekt där åkrarna utgör 
mera än 20 procent av dikets eller platsens ovanför-
liggande avrinningsområde och där våtmarkens areal, 
inklusive översvämningsområdena utgör minst 0,5 
procent av det ovanförliggande avrinningsområdets 
areal. Till våtmarkens areal räknas även skyddsområ-
den som är tillräckligt stora med avseende på sköt-
seln. Våtmarker som anläggs samtidigt eller som re-
dan tidigare har anlagts eller naturliga våtmarker som 
redan finns i det ovanförliggande avrinningsområdet 
kan räknas med till ovan nämnda 0,5 procents mi-
nimiareal. Stöd kan beviljas också för sådana objekt 
där åkrarna utgör mindre än 20 procent av dikets eller 
platsens ovanförliggande avrinningsområde eller där 
våtmarkens areal, inklusive översvämningsområdena 
inte utgör minst 0,5 procent av det ovanförliggande 
avrinningsområdets areal om det anses särskilt moti-
verat av miljöhänseende.

Åkerjord vars bördighetsklass för fosfor är god, 
hög eller mycket hög ska avlägsnas åtminstone på 
det område som varaktigt kommer att vara täckt av 
vatten. Våtmarker och översvämningsområden ska 
anläggas så att de så effektivt som möjligt binder de 
fasta partikar och de näringsämnen som forslas från 
avrinningsområdet. Våtmarkerna bör anläggas så att 
det i dem finns ett djupare vattenområde där de fasta 
partiklarna sedimenteras. Detta område ska kunna 
tömmas. Projekt som ska förbättra dikesfårornas na-
turtillstånd kan genomföras genom att återskapa över-
svämningsområden, anlägga flera små våtmarker eller 
bygga bottentrösklar. I projekt som förbättrar fårornas 
naturtillstånd ska man se till att fårorna skyddas mot 
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erosion, plantera växtlighet, göra bäckar slingrigare 
eller förbättra dikesfårornas mångformighet. Projek-
tet får inte leda till skadliga effekter utanför åtgärds-
området.

När anläggningsprojektet är slutfört, dock senast 
det år som följer efter året då projektet slutförts, ska 
ett sådant avtal om skötseln av området ingås som av-
ses i 56a § Ålands landskapsregerings beslut om stöd 
för att förbättra miljön och landsbygden.
8 §. Besittning av investeringsobjektet

Ett objekt för vilket stöd betalas ska vara i sökan-
dens besittning under hela den tid som investerings-
projektet genomförs och under minst fem år efter det.
9 §. Tiden för genomförandet av projektet

Projektet får inte påbörjas förrän landskapsreger-
ingen har fattat beslut om beviljande av stöd.

Projektet ska vara avslutat inom två år efter det att 
landskapsregeringen fattade beslutet om beviljande 
av stöd. Av särskilda skäl kan landskapsregeringen 
förlänga tiden för genomförande av projektet.
10 §. Ansökan om beviljande av stöd

Ansökan om beviljande av stöd ska göras på land-
skapsregeringens blanketter och lämnas till land-
skapsregeringen enligt landskapsregeringens anvis-
ningar innan projektet påbörjas.

Om området är arrenderat ska till ansökan bifogas 
ett arrendeavtal som omfattar minst den tid som pro-
jektet genomförs och den tid efter det som området 
enligt 5, 6 och 7 §§ ska skötas. Arrendegivarens sam-
tycke till projektet ska framgå.

Om ansökan omfattar ett projekt som avses i 4 § 
ska till ansökan bifogas en projektplan och en karta på 
vilken gärdesgårdarnas placering har markerats. Om 
ansökan omfattar ett projekt som avses i 5, 6 och 7 §§ 
ska den plan som nämns i respektive paragraf bifogas 
till ansökan. Om ansökan omfattar ett projekt som av-
ses 5 och 6 §§ ska till ansökan bifogas en karta på vil-
ken området som är föremål för projektet är markerat.

Landskapsregeringen bedömer de kostnader som 
angetts i ansökan och fastställer genom sitt beslut 
maximibeloppet av stödet för det enskilda projektet.
11 §. (2012/10) Stödbelopp

Det maximala stödet som kan beviljas är följande:

1) Stöd för upprättande av gärdes-
gårdar, el-tråd

420 €/ha ingärdat 
område

2) Stöd för upprättande av gärdes-
gårdar, fårnät

572 €/ha ingärdat 
område

3) Stöd för återskapande av natur-
betesmark

624 €/ha

4) Stöd för återskapande och ny-
skapande av löväng

2 549 €/ha

5) Anläggande av mångfunktionell 
våtmark

16 875 €/ha

12 §. Kostnader och inkomstbortfall som ersätts
Kostnader som uppstår vid genomförande av pro-

jektet kan godkännas förutsatt att den åtgärd som 

genomförs eller förnödenhet som anskaffas är moti-
verad för att målen för projektet ska uppnås. Skäliga 
planeringskostnader enligt ersättningsnivån i bilagan 
till detta beslut kan inkluderas i projektens totala kost-
nader.

Om användningen av området ger ekonomisk vinst 
i form av skörd eller annat utnyttjande, med undan-
tag av vinst från skogsbruket, ska denna vinst beaktas 
som en faktor som minskar stödet.

Användning av eget virke och jordmaterial som 
tagits från sökandes fastighet kan godkännas som 
ersättningsgill kostnad. Den kostnad som ersätts ska 
grunda sig på en sådan bedömning av virkets eller 
jordmaterialets mängd, kvalitet och pris som gjorts av 
expert som i sitt yrke behandlar dessa frågor.

Som kostnader som kan ersättas kan godkännas 
arbete som stödtagaren utför och kostnader som för-
anleds av användningen av egna maskiner eller an-
ordningar enligt ersättningsnivåerna i bilagan till detta 
beslut. Över arbetet ska föras arbetsdagbok.

Vid anläggande av våtmark kan som inkomstbort-
fall beaktas värdet av utebliven skörd och bortfall av 
arealstöd för våtmarksområdet i enlighet med områ-
dets tidigare användning.
13 §. Kostnader som inte är stödberättigade

Till stödberättigade kostnader hör inte
1) arrende av det område som är föremål för pro-

jektet,
2) mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig 

utgift för sökanden,
3) kostnader för åtgärder som vidtagits innan pro-

jektet inleds med undantag av kostnader i anslutning 
till planering av projektet eller

4) kostnader för åtgärder för vilka det redan betalas 
annat stöd i enlighet med ett av Europeiska gemen-
skapen finansierat eller nationellt stödsystem.
14 §. Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning av stöd ska göras på 
landskapsregeringens blanketter och lämnas till 
landskapsregeringen enligt landskapsregeringens an-
visningar. Stödet beviljas på basen av de redovisade 
verkliga kostnaderna. Vid uträkning av kostnader för 
eget arbete och för användning av egna maskiner och 
redskap ska ersättningsnivåerna i bilagan till detta be-
slut användas.

Ett villkor för utbetalning av stöd är att den åtgärd 
som ligger till grund för den kostnad som ersätts har 
genomförts och att den kostnaden har betalts. De kost-
nader som ersätts ska ha betalts av stödtagaren. De 
kostnader som ersätts ska vara slutliga, skäliga och 
kunna verifieras. En kostnad är slutlig om stödtagaren 
inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller 
återbäring för eller på grundval av den. Alla betal-
ningar som investeringen eller åtgärden föranleder 
ska ha företagits innan ansökan om utbetalning av den 
sista stödposten görs.

Ett villkor för utbetalning av stöd är att det finns 
en specificerad faktura över de kostnader som ersätts 
och ett verifikat över att fakturan har betalts eller, om 
betalningen inte grundar sig på faktura, ett specifice-
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rat kvitto. Som betalningsverifikat godkänns ett bank-
kontoutdrag, ett specificerat kassakvitto från en affär 
eller någon annan tillförlitlig utredning. Den anskaff-
ning som gjorts ska framgå i detalj av betalningshand-
lingarna.

Till ansökan om utbetalning ska fogas
1) en kopia av en specificerad faktura och en kopia 

av ett kvitto på att den har betalts och
2) en timjournal för det egna arbetets del.
Utbetalningen görs i maximalt tre rater.

15 §. Överföring av den rätt till stöd som följer av be-
slutet för icke produktiva investeringar

Den rätt till stöd som följer av beslut om stöd kan 
överföras om förutsättningarna för beviljande av stö-
det uppfylls och den som investeringen överförs till 
uppfyller de villkor som gäller mottagare av stödet.
16 §. Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2011.

Bilaga
Ersättningsnivå för planeringskostnader

upprättande av plan ersättning (euro/plan)
områden på högst 1 
hektar

högst 420 euro

projekt på högst 2 hektar högst 10 % av investerings-
stödets storlek

projekt på mera än 
2 hektar

högst 8 % av investerings-
stödets storlek

Ersättningsnivåer för eget arbete och för använd-
ning av egna maskiner och redskap

arbete ersättning (euro/timme)  
exkl. moms

person 12,00
traktor 13,00
släpvagn 7,00
frontlastare 3,00
schaktblad 3,00
griplastare, vagn 10,00
kompaktlastare 12,00
traktorgrävare, gårdsmodell 20,00
grävmaskin, rundsvängande 30,00
motorsåg 2,00

I 7 Republikens presidents förordning 
(2006:110) om skötseln av de 
uppgifter i landskapet Åland som 
hör till det utbetalande organet för 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU)

 (FFS 881/2006)

1 §. Tillämpningsområde
Denna förordning tillämpas på de stödsystem som 

finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) och som med stöd av 
självstyrelselagen för Åland (1144/1991) omfattas av 
landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet.

2 §. Behörig myndighet i ärenden gällande utbetalande 
organ

Den behöriga myndighet som avses i kommissio-
nens förordning (EG) nr 885/2006 om tillämpningsfö-
reskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när 
det gäller godkännande av utbetalningsställen och an-
dra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ 
och EJFLU, är jord- och skogsbruksministeriet.

3 §. Utbetalande organ i landskapet Åland
Det utbetalande organ som avses i rådets förord-

ning (EG) nr 1290/2005 om finansiering av den ge-
mensamma jordbrukspolitiken, nedan finansierings-
förordningen, är jord- och skogsbruksministeriet 
(utbetalande organ). Från och med den 1 maj 2007 
är det verk som avses i lagen om landsbygdsverket 
(666/2006) utbetalande organ.

4 §. Skötseln av det utbetalande organets uppgifter
Det utbetalande organet rapporterar till kommis-

sionen på det sätt som föreskrivs särskilt, ser till att 
bokföringshandlingarna hålls à jour samt sköter de 
andra uppgifter som det enligt bestämmelserna skall 
ha hand om, till den del inte Ålands landskapsregering 
skall sköta dessa uppgifter.

Ålands landskapsregering sköter de uppgifter som 
anknyter till betalningarna, bokföringen samt kon-
trollen av stödtagare. Närmare överenskommelse 
om skötseln av det utbetalande organets uppgifter in-
gås genom avtal mellan det utbetalande organet och 
Ålands landskapsregering.

5 §. Attesterande organ
De uppgifter som hör till det attesterande organ som 

avses i finansieringsförordningen sköts för Ålands del 
av den enhet som utfärdar det intyg om det utbeta-
lande organet som avses i nämnda förordning.

6 §. Ansvar för kostnaderna för skötseln av det utbeta-
lande organets uppgifter

Landskapet Åland svarar för kostnaderna för sköt-
seln av det utbetalande organets uppgifter enligt 
denna förordning. Närmare överenskommelse om 
förfarandena vid ersättande av kostnader ingås genom 
avtal mellan det utbetalande organet och Ålands land-
skapsregering.
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7 §. Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 

2006.
Genom denna förordning upphävs republikens pre-

sidents förordning om skötseln av uppgifter i landska-
pet Åland som hör till utbetalningsstället för garan-
tisektionen vid Europeiska utvecklings- och garanti-
fonden för jordbruket (EUGFJ) av den 16 november 
2001 (1004/2001).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen för-
utsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

I 8 Landskapsförordning (2010:80)  
om Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighets skötsel av 
tvärvillkors kontrollen

1 §. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, 
ÅMHM, är behörig myndighet att utföra tvärvillkors-
övervakning för de direktiv som anges i 2 § enligt EG-
förordningen om gårdsstöd (rådets förordning (EG) 
73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmel-
ser för system för direktstöd för jordbrukare inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande 
av vissa stödsystem för jordbrukare) och EG-tillämp-
ningsförordningen (kommissionens förordning (EG) 
nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, 
modulering och det integrerade administrations- och 
kontrollsystem inom de system för direktstöd till jord-
brukare som införs genom den förordningen och om 
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom 
vinsektorn).

2 §. ÅMHM:s tvärvillkorskontrollansvar gäller följan-
de direktiv och förordning:

1. rådets direktiv 80/68/EEG om skydd för grund-
vatten mot förorening genom vissa farliga ämnen,

2. rådets direktiv 86/278/EEG om skyddet för mil-
jön, särskilt marken, när avloppsslam används i jord-
bruket,

3. rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att 
vatten förorenas av nitrater från jordbruket,

4. rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot använd-
ning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk 
verkan samt av b-agonister vid animalieproduktion och 
om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG 
och 88/299/EG,

5. rådets direktiv 91/629/EEG om fastställande av 
lägsta djurskyddskrav för kalvar,

6. rådets direktiv 91/630/EEG om fastställande av 
lägsta djurskyddskrav vid svinhållning,

7. rådets direktiv 98/58/EG om skydd av animalie-
produktionens djur och

8. till övriga delar än foder i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om in-
rättande av Europeiska myndigheten för livsmedels-

säkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livs-
medelssäkerhet.

3 §. Landskapsregeringen kan ge närmare anvisningar 
om hur tvärvillkorskontrollen ska genomföras.

Ikraftträdelsebestämmelse (2010:80):
Denna förordning träder i kraft den 1 november 

2010.

I 9 Landskapslag (1972:25) om 
lantbruksnämnder (1998/85)

1 §. (1998/85) Kommunfullmäktige kan tillsätta en 
lantbruksnämnd som handlägger frågor rörande lant-
bruksförvaltningen inom kommunen. Fullmäktige 
kan avstå från att tillsätta en lantbruksnämnd om dess 
åligganden i stället kan skötas av en annan nämnd el-
ler kommunstyrelsen. Två eller flera kommuner kan 
gemensamt tillsätta en lantbruksnämnd.

2 §. (1998/85) Tillsynen över lantbruksnämnderna ut-
övas av [landskapsstyrelsen].

3 §. (1998/85) På lantbruksnämnden ankommer
1) att främja lantbruket och dess binäringar,
2) att lämna handräckning samt att avge utlåtanden 

och utredningar åt landskapets myndigheter och kom-
munala myndigheter samt

3) att handha övriga uppgifter som anförtrotts 
nämnden.

4 §. (1998/85) Närmare föreskrifter om kommunala 
nämnders ledamöter finns i kommunallagen (1997:73) 
för landskapet Åland.
5 §. Upphävd (1989/61).

6 §. (1998/85) Den som är anställd vid en penningin-
rättning som beviljar lån till lantbruk ur landskapets 
medel eller lån för vilka landskapet erlägger ränte-
gottgörelse eller är dess ombud eller medlem av dess 
styrelse eller är ordförande eller vice ordförande i 
dess förvaltningsråd eller för dess principaler får inte 
vara medlem i en lantbruksnämnd.

7 §. (1998/85) Vid överklagande av lantbruksnämn-
dens beslut gäller bestämmelserna om rättelseyrkande 
och om kommunalbesvär i kommunallagen för land-
skapet Åland. Samma bestämmelser gäller om lant-
bruksnämndens uppgifter anförtrotts en annan kom-
munal nämnd eller kommunstyrelsen.

8 §. (1998/85) Kommunen kan anställa en lantbruks-
sekreterare som har till uppgift att biträda lantbruks-
nämnden. Befattningen kan vara antingen huvud- el-
ler bisyssla. Två eller flera kommuner kan gemensamt 
anställa en lantbrukssekreterare.

I 6 § avsedd person får inte utses till lantbruksse-
kreterare.

9 §. (1998/85) Har en lantbrukssekreterare inte an-
ställts kan kommunfullmäktige besluta att en annan 
kommunal tjänsteman eller lantbruksnämndens ord-
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förande skall mot särskilt arvode fullgöra de uppgifter 
som skulle åligga lantbrukssekreteraren.

10 §. (1998/85) Utgifterna för lantbruksnämndens 
verksamhet betalas av kommunen.

För kostnader för lantbruksnämndens verksamhet 
har kommunen rätt till landskapsandel enligt land-
skapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kom-
munerna.

11 §. (1998/85) Om val av lantbruksnämnd skall kom-
munfullmäktige meddela [landskapsstyrelsen].
12 §. Närmare bestämmelser angående verkställighe-
ten av denna lag utfärdas vid behov genom landskaps-
förordning.

13 §. Denna lag träder omedelbart i kraft och genom 
densamma upphäves landskapslagen (1964:13) den 
16 april 1964 om kolonisationsnämnder.

2 mom. upphävt (1998/85).

I 10 Landskapslag (1995:52) om kontroll  
av ekologisk jordbruksproduktion

1 §. Inledande bestämmelse
I denna lag finns bestämmelser om kontroll av pro-

duktion, beredning, märkning och marknadsföring av 
jordbruksprodukter som ekologiskt framställda.

För att skydda framställningen av ekologiska jord-
bruksprodukter samt för att säkerställa konkurrens på 
lika villkor för dem som framställer produkter och vid 
sin marknadsföring lämnar uppgift om att de fram-
ställts ekologiskt skall ett kontrollsystem upprättas av 
[landskapsstyrelsen] i enlighet med bestämmelserna i 
denna lag. Kontrollsystemet avser uppgifter om och 
tillsyn över produktionsmetoder och märkning av 
livsmedelsråvaror som producerats inom jordbruket 
och har ett klart samband med jordbruksproduktionen.

Endast jordbruksprodukter som omfattas av kon-
trollsystemets register över ekologiskt jordbruk får 
marknadsföras som ekologiskt framställda.
2 §. Definitioner

I denna lag använda begrepp skall ha den betydelse 
som anges i denna paragraf.

Ekologiskt framställda jordbruksprodukter är 
produkter som uppfyller de minimikrav avseende 
kontrollåtgärder och förebyggande åtgärder som 
meddelas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 
2092/91 om ekologisk produktion av jordbrukspro-
dukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter, 
nedan kallad rådets förordning.

Producent är om inte annat särskilt anges i denna 
lag en företagare som förbundit sig att följa rådets 
förordning och som av [landskapsstyrelsen] godkänts 
att marknadsföra jordbruksprodukter som ekologiskt 
framställda.

Kontrollant är en av [landskapsstyrelsen] eller ett 
godkänt kontrollorgan förordnad person som ansvarar 
för produktionskontroll i enlighet med bestämmel-
serna i denna lag.

Ålands kontrollnämnd för ekologiskt framställ-
da jordbruksprodukter, nedan kallad kontrollnämn-
den, är en av [landskapsstyrelsen] tillsatt nämnd som 
skall biträda [landskapsstyrelsen] i skötseln av frågor 
som rör framställning av jordbruksprodukter vilka 
marknadsförs som ekologiskt framställda i enlighet 
med bestämmelserna i denna lag.

Ålands kontrollregister för ekologiskt jordbruk, 
nedan kallat kontrollregistret, är [landskapsstyrelsens] 
kontrollregister över producenter och fastigheter, el-
ler delar av fastigheter, vars produktion efter ansökan 
konstaterats uppfylla kraven för ekologiskt framställ-
da jordbruksprodukter. I kontrollregistret införs dess-
utom de nödvändiga uppgifter om godkännande och 
kontroll som förutsätts i enlighet med rådets förord-
ning och bestämmelserna i denna lag.

Godkänt kontrollorgan är en organisation eller 
sammanslutning som uppfyller de krav den europe-
iska gemenskapen ställer på kontrollorgan avseende 
produktion av ekologiska jordbruksprodukter och 
som av [landskapsstyrelsen] efter ansökan godkänts 
att utföra kontroll enligt denna lag. [Landskapsstyrel-
sen] beslutar närmare om ansökningsförfarandet.
3 §. Kontrollnämndens sammansättning

Kontrollnämnden tillsätts av [landskapsstyrelsen] 
för två år i sänder för att biträda [landskapsstyrelsen] 
vid skötseln av de angelägenheter som avses i denna 
lag. Nämnden skall bestå av minst tre och högst fem 
ordinarie ledamöter och personliga ersättare för dem. 
Kontrollnämndens ordförande utses av [landskaps-
styrelsen] medan nämnden inom sig för sin mandattid 
utser en vice ordförande. Minst en och högst två leda-
möter skall företräda [landskapsstyrelsen]. Av övriga 
ledamöter bör minst en företräda de producenter som 
godkänts att marknadsföra produkter som ekologiskt 
framställda samt minst en företräda konsumenterna. 
[Landskapsstyrelsen] beslutar närmare om nämndens 
sammansättning.

[Landskapsstyrelsen] tillsätter nämndens sekrete-
rare, vilken inte samtidigt kan vara medlem i kontroll-
nämnden.

Nämndens medlemmar handlar under tjänsteman-
naansvar.

4 §. Märkning av ekologiskt framställda jordbrukspro-
dukter

Om inte annat följer av 10 § har en producent som 
är införd i kontrollregistret rätt att för de produkter 
som omfattas av registreringen vid sin marknadsfö-
ring lämna uppgift om att produkten omfattas av land-
skapets kontrollsystem, i enlighet med bilaga 5 till 
rådets förordning, med följande text:

Ekologiskt jordbruk - EG:s kontrollsystem

Om en uppgift lämnas vid marknadsföring att en 
produkt omfattas av landskapets kontrollsystem skall 
samtidigt anges att rätten härtill beviljats av Ålands 
[landskapsstyrelse].

Närmare bestämmelser om utformningen av märk-
ning av en produkt som ekologiskt framställd i enlig-
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het med denna lag utfärdas vid behov genom land-
skapsförordning.

5 §. Ansökan om godkännande att marknadsföra jord-
bruksprodukter som ekologiskt framställda

Den som vill godkännas för landskapets kontroll-
system avseende jordbruksprodukter vilka marknads-
förs som ekologiskt framställda skall ansöka om detta 
hos [landskapsstyrelsen]. Ansökan skall uppta minst 
de uppgifter som krävs i enlighet med rådets förord-
ning såsom

a) sökandens namn och adress,
b) platsen för produktionen och vid behov närmare 

uppgifter om platsen där verksamheten bedrivs,
c) verksamhetens produkter,
d) åtagande från sökanden att driva verksamheten i 

enlighet med bestämmelserna i rådets förordning,
e) tidpunkten då sökanden upphörde att använda så-

dana ämnen som inte är tillåtna i enlighet med rådets 
förordning samt

f) namnet på godkänt kontrollorgan som producen-
ten utsett för kontroll av verksamheten.

[Landskapsstyrelsen] kan besluta att ytterligare 
uppgifter, utöver de som följer av bestämmelserna i 
1 mom., skall framgå av ansökan om godkännande för 
kontrollsystemet.

6 §. Kontrollregistret
[Landskapsstyrelsen] eller godkänt kontrollorgan 

skall i kontrollregistret införa uppgifter om de produ-
center och fastigheter som efter ansökan konstaterats 
uppfylla kraven för ekologiskt framställda jordbruks-
produkter och således godkänts för anslutning till 
landskapets kontrollsystem för ekologiskt framställda 
produkter. I registret skall utöver de uppgifter som av-
ses i 5 § dessutom införas uppgifter

a) om datum för inledande kontroll,
b) om datum för godkännande,
c) om datum för produktionskontroll,
d) om datum för förbjudande att använda uppgift 

om att en produkt omfattas av [landskapsstyrelsens] 
kontrollsystem samt

e) övriga uppgifter som är nödvändiga för den kon-
troll som förutsätts i rådets förordning.

[Landskapsstyrelsen] kan besluta närmare om vilka 
uppgifter som skall införas i det register över de pro-
ducenter och fastigheter som avses i denna paragraf.

7 §. Egenkontroll
En producent som omfattas av kontrollsystemet 

skall se till att hans framställning av ekologiska 
jordbruksprodukter uppfyller de krav som följer av 
bestämmelserna i denna lag. En producent skall för 
detta ändamål på egen bekostnad tillämpa ett av 
[landskapsstyrelsen] godkänt kontrollsystem.

En producent skall varje år före en tidpunkt [land-
skapsstyrelsen] fastställer anmäla sin produktionsplan 
för det följande jordbruksåret. Om det behövs avse-
ende växtodling skall en sådan anmälan avse varje 
odlingsdel en verksamhet innefattar. En producent 
skall utan dröjsmål meddela [landskapsstyrelsen] om 
väsentliga förändringar i verksamheten eller i omstän-

digheter som påverkar verksamheten. En producent 
skall dessutom bistå en kontrollant med den hjälp som 
kontrollen förutsätter.

[Landskapsstyrelsen] kan besluta närmare om
a) vilka system för egenkontroll som godkänns i 

enlighet med bestämmelserna i 1 mom.,
b) vilka uppgifter som skall ingå i en sådan produk-

tionsplan som avses i 2 mom. och
c) omfattningen av den hjälp en producent på begä-

ran måste lämna i enlighet med 2 mom.

8 §. Godkänt kontrollorgans producentkontroll
Den kontroll som förutsätts i rådets förordning kan 

utföras av ett av [landskapsstyrelsen] godkänt kon-
trollorgan. [Landskapsstyrelsen] kan återkalla god-
kännandet av ett kontrollorgan om kontrollorganet 
inte iakttar sina åligganden enligt denna lag.

Ett godkänt kontrollorgan skall för varje ansluten 
producent utföra sådan nödvändig kontroll samt bi-
stå [landskapsstyrelsen] med de upplysningar och den 
hjälp som förutsätts i rådets förordning. Kontrollor-
ganet, dess kontrollanter och andra funktionärer får 
inte i sin verksamhet ha något eget intresse som kan 
påverka deras opartiskhet.

Ett godkänt kontrollorgan får ta ut avgift för sin 
kontroll enligt en taxa som efter förslag av kontrollor-
ganet fastställs av [landskapsstyrelsen].

9 §. [Landskapsstyrelsens] producentkontroll
[Landskapsstyrelsen] skall utföra sådan nödvändig 

kontroll som förutsätts i rådets förordning eller tillse 
att sådan kontroll utförs av godkänt kontrollorgan. 
För kontrollen skall finnas minst en av [landskaps-
styrelsen] bemyndigad kontrollant som arbetar under 
tjänstemannaansvar. Förordnandet kan avse viss kon-
troll eller gälla generellt. Förordnande kan knytas till 
innehav av viss tjänst.

[Landskapsstyrelsen] har rätt att av en producent 
och ett godkänt kontrollorgan få den information 
som behövs för kontrollen samt har rätt att utföra 
de inspektioner och undersökningar som kontrollen 
förutsätter. Över resultatet av varje kontroll skall en 
rapport upprättas vilken skall delges kontrollnämnden 
och den enskilde producenten.

[Landskapsstyrelsen] skall se till att kontrollnämn-
den samt varje producent får den information som be-
hövs för det ekologiska jordbruk som avses i denna lag.

[Landskapsstyrelsen] kan besluta närmare om om-
fattningen och utförandet av den kontroll som avses i 
denna paragraf.

10 §. Kontrollnämndens arbete
Innan [landskapsstyrelsen] fattar ett beslut om god-

kännande som avses i 5 § skall kontrollnämndens 
utlåtande inhämtas. Kontrollnämnden kan i sitt ut-
låtande tillstyrka eller avstyrka att en producent, en 
fastighet eller en del därav godkänns för landskapets 
kontrollsystem avseende jordbruksprodukter vilka 
marknadsförs som ekologiskt framställda.

Kontrollnämnden lämnar på begäran från [land-
skapsstyrelsen] utlåtande över om en producent som 
omfattas av kontrollsystemet följer de krav som avses 
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i denna lag. Kontrollnämnden kan självständigt pröva 
om en producent som omfattas av kontrollsystemet 
följer de krav som avses i denna lag och kan därvid 
föreslå att [landskapsstyrelsen] vidtar en åtgärd som 
avses i 11 §.

Kontrollnämnden kan vid behov höra [landskaps-
styrelsens] kontrollant.
11 §. Avlägsnande av felaktig uppgift från kontroll-
registret samt förbud i vissa fall mot användande av 
uppgift om ekologisk produktion

En märkning av en produkt som ekologiskt fram-
ställd i enlighet med denna lag skall avlägsnas om 
produkten inte uppfyller i denna lag avsedda krav på 
ekologiskt framställda jordbruksprodukter. [Land-
skapsstyrelsen] kan besluta att en producent vars 
produkt felaktigt märkts såsom ekologiskt produce-
rad utan dröjsmål skall avlägsna den felaktiga märk-
ningen vid äventyr av att avlägsnandet sker på dennes 
bekostnad.

En producent vars produkter vid upprepade tillfäl-
len uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vid mark-
nadsföringen märkts som producerade i enlighet med 
landskapets kontrollsystem, utan att de uppfyller mi-
nimikraven för ekologiskt framställda produkter, kan 
för viss tid eller tills vidare av [landskapsstyrelsen] 
meddelas förbud mot användning av uppgift om att en 
produkt omfattas av [landskapsstyrelsens] kontroll-
system. Om bristen avhjälpts eller om den inte längre 
har betydelse skall förbudet återkallas utan dröjsmål. 
Ett i detta moment avsett förbud kan förenas med 
vite varvid ändring genom besvär inte får sökas över 
beslutet om föreläggande av vite. Vid bedömning av 
om verkan av underlåtelse är mycket långvarig skall 
de allmänna förutsättningar för omställning till eko-
logisk produktion samt bestämmelserna enligt rådets 
förordning om sådan övergångsperiod som krävs be-
aktas innan produkter från producenten anses vara 
ekologiskt framställda produkter.

[Landskapsstyrelsen] kan i enskilda fall innan be-
slut som avses i denna paragraf fattas inhämta utlå-
tande från kontrollnämnden.
12 §. Avlägsnande från kontrollregistret

[Landskapsstyrelsen] kan besluta att en producent 
skall avlägsnas ur kontrollregistret om denne vid upp-
repade tillfällen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
underlåtit att följa de minimikrav för ekologiskt fram-
ställda produkter som avses i denna lag, eller om en 
underlåtelse att följa dessa krav med hänsyn till un-
derlåtelsens art har eller anses få en mycket långvarig 
verkan.

[Landskapsstyrelsen] kan i enskilda fall innan be-
slut om avlägsnande ur kontrollregistret fattas inhäm-
ta utlåtande från kontrollnämnden.
13 §. Landskapsförordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten och 
tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom 
landskapsförordning.
14 §. Förnyad kontroll

En producent som är missnöjd med den kontroll 
som avses i 9 § har efter yrkande rätt till ny kontroll. 

Yrkande om ny kontroll skall ske inom 14 dagar efter 
att kontrollresultatet delgivits denne.
15 §. Rättelse

En producent som är missnöjd med [landskapssty-
relsens] beslut om godkännande för kontrollsystemet, 
förbud mot användning av uppgift om att en produkt 
omfattas av [landskapsstyrelsens] kontrollsystem el-
ler om avlägsnande ur registret har rätt att inom 30 
dagar efter att han delgivits beslutet inlämna ett skrift-
ligt yrkande på rättelse av beslutet till [landskapssty-
relsen].

16 §. Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.
Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den 

träder i kraft.

I 11 Landskapslag (1969:29) om 
stängselskyldighet

1 kap. Allmänna stadganden

1 §. Den som håller husdjur är skyldig att vårda dem 
så, att de icke inkommer på annans ägor.

Denna lag skall även tillämpas i fråga om sådana 
områden, där stängselskyldighet regleras genom 
byggnadsordning eller planebestämmelser, såvitt 
sådan skyldighet föranledes av ägors fredande mot 
skada av husdjur.

2 §. Rågrannar må avtala om uppförande och under-
håll av gemensamt stängsel eller om den grund, enligt 
vilken stängselskyldighet dem emellan på annat sätt 
skall fördelas.

Om ägofredsföreningar är stadgat i landskapslagen 
(1933:4) den 8 maj 1933 om ägofredsföreningar i 
landskapet Åland.

Anm. Landskapslag (1933:4) om ägofredsföreningar ingår un-
der Gb 2 i Ålands lagsamling 1976.

3 §. Har rågrannar icke träffat i 2 § avsett avtal om 
stängselskyldigheten, skall denna skyldighet fullgöras 
så, att i fall stängselskyldigheten föranledes av betan-
de endast på ena sidan, denna sida ensam skall svara 
för stängslet. I annat fall tager vardera sidan lika lott, 
om ej betande med olika slag av husdjur eller andra 
särskilda omständigheter påkallar avvikelse.

4 §. Där någondera rågrannen det påyrkar, skall var-
deras stängselskyldighet bestämmas vid skifte på 
platsen, vilket sakägarna själva må förrätta. Därvid 
bör tagas i betraktande markens beskaffenhet, varpå 
stängslet skall uppföras, så att stängslets längd skä-
ligen minskas, där dess uppförande och underhåll 
medför större kostnad. Större kostnad för grind eller 
led skall även föranleda minskning. Sämjas sakägar-
na icke, skall genom lottning avgöras, vilken del av 
stängslet eller därtill hörande grind eller led bör av 
vardera uppföras.

Lag samma vare, där flere rågrannar är i skifte del-
aktiga.
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Över skiftet skall upprättas ett särskilt instrument, 
vilket undertecknas av sakägarna och av vilket envar 
av dem erhåller ett exemplar.
5 §. Har tio år förflutit, sedan skiftet vunnit laga kraft, 
skall nytt skifte förrättas, där någon av dem, som har 
del i stängslet det påyrkar.
6 §. Uppstår tvist om den grund enligt vilken stäng-
selskyldigheten skall beräknas, avgöres ärendet av en 
skiftesnämnd, i vilken vardera parten utser en med-
lem och dessa sedan en tredje, som samtidigt är ordfö-
rande. Är parterna därom ense, kan skiftesnämndens 
åligganden överlämnas till en enda person.

Underlåter någondera parten att välja medlem i 
skiftesnämnden inom två veckor efter därtill erhållen 
uppmaning eller enar sig de utsedda medlemmarna 
icke inom nämnda tid om val av den tredje, verkstäl-
les valet av kommunens styrelse.
7 §. Den som icke åtnöjes med skiftesnämndens beslut 
äger däri söka ändring hos [häradsrätten] på stämning, 
som bör delgivas motparten inom 60 dagar efter er-
hållen del av beslutet, men beslutet skall oberoende 
därav gå i verkställighet. Har någon jämlikt beslutet 
uppfört mera stängsel än honom genom rättens utslag 
ålägges, erhåller han härför ersättning efter rättens 
prövning.
8 §. Den som önskar ålägga granne sådan stängsel-
skyldighet, varom i denna lag är stadgat, skall därom 
göra anmälan hos denne före oktober månads utgång 
och skall grannen senast före juni månads ingång på-
följande år fullgöra sin skyldighet.

Om den stängselskyldige icke längre har behov av 
stängslet, må han därom anmäla för övriga delägare 
före oktober månads utgång och är efter ingången av 
påföljande juni månad fri från sin stängselskyldighet.

Godkännes icke uppsägningen, vare saken avgjord 
av skiftesnämnd på sätt i 6 § stadgas.

Uppsägning, som avses i denna paragraf, må dock 
icke äga rum förrän fem år förflutit från stängselskiftet.
9 §. Yrkar den, över vars mark gemensam boskapsväg 
går eller vars mark gränsar till sådan, vägens avskil-
jande genom stängsel eller önskar trefjärdedelar av 
dem, som nyttjar gemensam boskapsväg, att vägen 
ingärdas, äger envar, som begagnar vägen, taga del i 
stängselskyldigheten efter den nytta han har av vägen 
som boskapsväg.

Angående sådant stängselskifte samt befrielse från 
stängselskyldighet gäller vad i detta kapitel är stadgat.
10 §. Stängsel skall vara av sådan beskaffenhet att det 
i varje särskilt fall motsvarar sitt ändamål.

Önskar rågranne, att stängslet uppföres av kostsam-
mare beskaffenhet än vad i 1 mom. avses, är han dock 
skyldig att ensam svara för stängselbesväret.

Uppstår tvist om stängsels beskaffenhet må tvisten 
avgöras av skiftesnämnd som i 6 § stadgas.
11 §. Förfaller stängsel skall bristen så snart som möj-
ligt avhjälpas. Underlåter den stängselskyldige detta, 
sedan han om bristen bevisligen erinrats, må den, som 
därav kan lida skada, tillkalla tvenne ojäviga personer 

att på utsatt dag, varom den försumligen bör under-
rättas, värdera kostnaden för bristens avhjälpande och 
må sedan själv iståndsätta stängslet. För de kostnader, 
som därav följer, skall den stängselskyldige svara.

2 kap. Om samfällda ägors nyttjande till bete

12 §. Vad i rikets [lag den 9 maj 1940 om vissa samfäl-
ligheter och därmed jämförliga gemensamma förmå-
ner (FFS 204/1940)] är stadgat angående nyttjande av 
samfälligheter, skall även äga tillämpning i fråga om 
sådana samfällda områdens nyttjande till bete.

FFS 204/1940 har ersatts av Lag om samfälligheter (FFS 
758/1989), Mi 108 FL II.

3 kap. Om överträdelse av denna lag

13 §. Inkommer husdjur olovligen på annans ägor, 
straffes den skyldige såsom i strafflagen stadgas.

Ägare till husdjur på gemensamt bete ansvarar en 
för alla och alla för en för skada, som deras djur för-
orsakat.

Vad i denna lag är stadgat om ägare till husdjur, gäl-
ler även person, åt vilken djurets vård eller nyttjande 
överlåtits.
14 §. Den som lidit skada av annans husdjur skall vid 
en särskild syneförrättning genast låta värdera ska-
dan av tvenne ojäviga och sakkunniga personer. Om 
denna syn bör djurets ägare om möjligt underrättas.

15 §. Finner någon på sina ägor annans husdjur, som 
dit olovligen inkommit, må han omhändertaga djuret 
och skall han i sådant fall därom genast underrätta 
ägaren.

Är djurets ägare icke känd, skall den som omhän-
dertagit djuret därom tillkännagiva i någon på orten 
spridd tidning.

Envar, som omhändertagit annans husdjur, är an-
svarig för dess vård.

16 §. Omhändertaget husdjur har ägare ej rätt att 
återfå, förrän han ersätter den skada, som djuret åstad-
kommit, så ock den kostnadsvärdering av skadan 
samt djurets vård och underhåll enligt värdering av 
tvenne ojäviga personer medfört, ävensom annons-
kostnaderna eller härför ställer full säkerhet. Från 
ersättningsbeloppet må dock avdragas den nytta om-
händertagandet medfört.

17 §. Har i 14 § omförmäld värdering icke skett och 
har ej annorlunda överenskommits med djurets ägare, 
är den som omhändertagit djuret skyldig att utgiva 
detsamma utan annan ersättning än för vård och un-
derhåll på sätt som i 16 § stadgas.

Har djurets ägare icke underrättats på sätt i 15 § 
stadgas, skall djuret utan ersättning utgivas åt dess 
ägare och denne är dessutom berättigad till ersättning 
för den skada han därigenom åsamkats.

Den som omhändertagit djuret äger dock utan hin-
der av vad i 1 och 2 mom. är stadgat, rätt att vid dom-
stol söka ersättning för den skada som djuret åstad-
kommit. Samma rätt tillkommer även den som lidit 
skada av annans husdjur men icke omhändertagit det.
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18 §. Utlöser ej ägare omhändertaget djur inom 14 da-
gar, efter det omhändertagandet för honom anmälts, 
må det på auktion säljas och den som djuret omhän-
dertagit ur försäljningspriset bliva ersatt för skada och 
kostnad.

Anmäler sig icke ägare inom ett år efter tillkännagi-
vandet, tillhör djuret den som det omhändertagit.

4 kap. Särskilda stadganden

19 §. Övergår lägenhet eller jordområde, som berörs 
av i 4 § stadgat skifte till ny ägare eller innehavare, 
medan skiftet ännu är gällande, är det mot honom 
bindande. Detsamma gäller även i landskapslagen 
(1933:4) den 8 maj 1933 om ägofredsföreningar i 
landskapet Åland avsett avtal om ägofred, som fast-
ställts av domstol.

Se anm. vid 2 §.

20 §. För dem, som vintertid underhåller allmän väg, 
är det tillåtet, att för vintern nedtaga vid sådan väg 
inrättade stängsel mot skyldighet att tidigt om våren 
återställa dem i deras förra skick.

I 12 Landskapslag (1979:72) om ersättande 
av skördeskador

1 §. I enlighet med denna lag kan ersättning utges ur 
landskapets medel för skador som oberoende av odla-
ren drabbar oskördad gröda till följd av frost, hagel, 
störtregn, oväder, osedvanlig torka och annan onor-
malt stor växling i naturförhållandena samt för skador 
som till följd av onormala övervintringsförhållanden 
uppkommer på övervintrande växt. (1983/16)

[Landskapsstyrelsen] besluter om ersättning för 
skördeskada med beaktande av att viss del av skadan 
skall lämnas oersatt (självrisk).

2 §. Växtarter för vilka ersättning kan utgå på grund 
av skördeskador är spannmåls-, ärt-, sockerbets-, po-
tatis-, vallfrö-, oljeväxt-, foderväxt-, bär- och frukt-
odling samt för fältmässig odling av lök, gurka och 
andra grönsaker.

3 §. Med enskild odlare avses i denna lag odlare som 
bedriver växtproduktion i en omfattning som är be-
tydande med hänsyn till hans utkomst och av sådana 
odlare för dylik produktion bildad sammanslutning.

4 §. Enskild odlare som önskar ersättning skall inom 
skälig tid efter det att skada har inträffat lämna er-
sättningsansökan till [lantbruks- och skogsnämnden] 
i den kommun där odlingen är belägen. Av ansök-
ningen skall framgå vad som orsakat skadan och vilka 
växtarter som drabbats.

Ansökan görs på blankett som fastställs av [land-
skapsstyrelsen] och tillhandahålls av [lantbruks- och 
skogsnämnden].
5 §. Storleken av skördeskadeersättningen grundar sig 
på värdering av den skada som drabbat brukningsen-
heten. När ansökan har inkommit verkställs värdering 

av [lantbruks- och skogsnämnderna] i enlighet med 
anvisningar som [landskapsstyrelsen] utarbetat. För 
värdering kan kommun uppbära av [landskapsstyrel-
sen] fastställd avgift.

I det fall att erforderliga medel för ersättande av alla 
skördeskador inte finns, skall [landskapsstyrelsen] ef-
ter att ha hört skördeskadekommissionen, besluta för 
vilka växtarter skördeskadeersättning kan utgå och i 
vilken omfattning.

6 §. Medel för i denna lag avsedda skördeskadeersätt-
ningar upptages i landskapets [ordinarie årsstat].

7 §. [Landskapsstyrelsen] bestämmer på framställning 
av skördeskadekommissionen beträffande var och en 
av de i 2 § nämnda växtarterna en normskörd för upp-
skattning av skadan på sätt anges i 8 och 9 §§.

8 §. Med växtartens normskörd avses den genomsnitt-
liga årsskörden i landskapet per arealenhet. Den be-
räknas för det år för vilka skördeskadorna värderas, på 
grundvalen av tillgängliga uppgifter om skördemängd 
för de senaste fem åren. Om erforderliga uppgifter inte 
står till förfogande för bestämmande av normskörden 
på ovan nämnt sätt, fastställer [landskapsstyrelsen] 
normskörden på framställning av skördeskadekom-
missionen.

Vid beräknande av värdet av växtartens normskörd 
används som koefficient det genomsnittliga produ-
centpriset i landskapet i september det år för vilket 
normskörden beräknas. När uppgifter om producent-
priserna inte är tillgängliga eller när det är osäkert 
huruvida de är representativa, bestäms normskördens 
värde på grundvalen av övriga lantbruksprodukters 
producentpriser med användning av förvandlingsko-
efficienter, godkända av skördeskadekommissionen.

9 §. Med brukningsenhetens skördeskada avses 
skillnaden mellan värdet av de odlade växtarternas 
normskörd och värdet av skadeårets skörd på bruk-
ningsenheten.

10 §. För att biträda [landskapsstyrelsen] vid hand-
läggningen av angelägenheter som förutsätts i denna 
lag, tillsätter [landskapsstyrelsen] för två år i sänder 
en skördeskadekommission bestående av fem ordina-
rie ledamöter, för vilka jämväl utses personliga ersät-
tare. Två av ledamöterna och deras ersättare utses på 
förslag av Ålands producentförbund r.f. Kan någon av 
dem som sålunda föreslagits inte godtagas av [land-
skapsstyrelsen], skall här avsedd organisation anmo-
das inkomma med nytt förslag. Framställs inte sådant 
godtagbart förslag inom skälig, därför utsatt tid, ut-
ser [landskapsstyrelsen] vederbörande ledamot och 
ersättare utan förslag. Kommissionens ordförande, 
viceordförande och sekreterare utses av [landskaps-
styrelsen].

På skördeskadekommissionen ankommer, utöver 
vad ovan är stadgat, att hålla sig underrättad om re-
sultatet av denna lags tillämpning och vid behov göra 
framställningar till [landskapsstyrelsen] för förbätt-
rande av skördeskadesystemet.
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11 §. Verkställigheten av denna lag ombesörjs av 
[landskapsstyrelsen] och [lantbruks- och skogsnämn-
derna].
12 §. Närmare bestämmelser angående tillämpningen 
och verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov 
genom landskapsförordning.
13 §. Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas 
första gången på skördeskador som inträffat 1979.

Före lagens ikraftträdande kan åtgärder vidtagas, 
vilka är påkallade för att i denna lag avsett ersättnings-
förfarande skall kunna inledas då lagen träder i kraft.

Mandattiden för skördeskadekommissionen utgår 
första gången den 31 december 1979.

I 13 Landskapslag (1980:44) om 
räntestödslån vid skördeskador

1 §. Med enskild odlare avses i denna lag odlare som 
till betydande del får sin utkomst från växtproduktion.

Enskild odlare eller av enskilda odlare bildad sam-
manslutning, vars syfte är att bedriva lantbrukssamar-
bete, kan för ekonomiska förluster till följd av skörde-
skador av kreditinrättningars medel beviljas lån, för 
vilka landskapet erlägger räntegottgörelse till kredit-
inrättningarna i enlighet med vad i denna lag stadgas. 
Dessa lån benämns räntestödslån.

Lån beviljas av andelsbank, sparbank och affärs-
bank, vilka i denna lag benämns kreditinrättningar.

För beviljande av lån skall kreditinrättning erhålla 
tillstånd av [landskapsstyrelsen].

[Landskapsstyrelsen] beslutar om tillstånd att be-
vilja lån med beaktande av att viss del av skördeska-
dan skall finansieras av odlaren själv (självrisk).
2 §. Brukningsenhets skördeskada fastställs på i land-
skapslagen (1979:72) om ersättande av skördeskador 
angivet sätt.
3 §. (1981/10) Ansökan om räntestödslån skall inläm-
nas till kreditinrättning under tiden 15 oktober - 15 
december det år skadan inträffat. Av ansökan skall 
framgå vilket slag av gröda som skadats, storleken av 
det område där grödan skadats, den beräknade ekono-
miska förlusten till följd av skadan samt det önskade  
beloppet. Efter ansökningstidens utgång skall kredit-
inrättningarna inlämna låneansökningarna till [lant-
bruks- och skogsnämnden] i vederbörande kommun. 
[Lantbruks- och skogsnämnden] kan göra stickprov 
för att kontrollera riktigheten av de uppgifter som 
lämnats i ansökan. Sökanden har rätt att bestyrka 
dessa genom en av trovärdig person given skriftlig el-
ler muntlig bekräftelse.

Sedan [lantbruks- och skogsnämnden] konstaterat 
att förutsättningar för beviljande av lån föreligger, 
skall den uppgöra en förteckning där sökandena ställs 
i prioritetsordning i enlighet med deras lånebehov. Av 
förteckningen skall dessutom framgå det ansökta och 
det förordade beloppet. [Lantbruks- och skogsnämn-
den] skall sända förteckningen till [landskapsstyrelsen].
4 §. Lån beviljas på basen av skördeskadans omfatt-
ning och art för spannmåls-, ärt , sockerbets-, rot-

frukts-, potatis-, vallfrö-, oljeväxt-, foderväxt-, bär- 
och fruktodling samt för fältmässig odling av lök, 
gurka och andra grönsaker. (1981/10)

Lägenheter, som besitts av äkta makar och deras 
minderåriga barn, anses utgöra en brukningsenhet. 
Till brukningsenhets åkerareal räknas även sådan 
åker areal som är arrenderad det år lånet söks.
5 §. De allmänna villkoren för räntestödslån fastställs 
av [landskapsstyrelsen], som på kreditinrättnings an-
sökan godkänner lån som räntestödslån.
6 §. Medel för i denna lag avsedd räntegottgörelse 
upptas i landskapets ordinarie årsstat.

För räntestödslån erlägger landskapet till kreditin-
rättning en av [landskapsstyrelsen] fastställd gottgö-
relse.

Den årliga ränta som skall uppbäras hos räntestöds-
låntagare fastställs av [landskapsstyrelsen].

Återbetalningstiden för räntestödslån är högst fyra 
år. Amorteringar och räntor skall erläggas två gånger 
per år under den senare hälften av april och oktober. 
(1981/10)

Om låntagare på grund av sin ekonomiska situation 
kan anses vara i behov av förlängning av återbetalnings-
tiden kan kreditinrättning medge sådan förlängning 
med högst två år, dock så att den sammanlagda låneti-
den får uppgå till högst fem år. Lånet skall återbetalas 
i lika stora amorteringar. Återbetalningstiden kan även 
förlängas genom att låntagare beviljas uppskov med er-
läggande av en eller flera amorteringar. (1981/10)

Innan förlängning av återbetalningstiden medges 
skall kreditinrättningen inhämta [landskapsstyrel-
sens] godkännande därtill. (1981/10)
7 §. Landskapet erlägger som räntegottgörelse ett 
belopp motsvarande skillnaden mellan den ränta kre-
ditinrättning får uppbära och den ränta som uppbärs 
av låntagaren. För ersättande av de merkostnader lån-
givningsverksamheten föranleder erlägger landskapet 
dessutom till kreditinrättning gottgörelse som fast-
ställs av [landskapsstyrelsen].
8 §. Om räntestödslåntagare i sin låneansökan i nå-
got väsentligt avseende lämnat oriktig uppgift eller 
hemlighållit omständigheter av väsentlig betydelse 
för avgörande av låneansökan, erläggs, sedan låntaga-
rens förfarande konstaterats, inte räntegottgörelse för 
dylikt lån. Låntagaren skall dessutom till landskapet 
återbetala den räntegottgörelse, som landskapet erlagt 
jämte straffränta beräknad enligt två procent om året 
på lånebeloppet, räknat från den dag lånet lyftes.

Kreditinrättning är skyldig att lämna [landskapssty-
relsen] de uppgifter, som erfordras för bedömningen 
av huruvida lånevillkoren iakttagits.
9 §. I fråga om stämpelskatt på skuldsedel, som ut-
färdats för i denna lag avsett räntestödslån, gäller vad 
därom i rikslag är föreskrivet.
10 §. Närmare bestämmelser angående tillämpningen 
och verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov 
genom landskapsförordning.
11 §. Denna lag tillämpas på lån som beviljas efter den 
1 juli 1980.
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I 14 Landskapslag (1977:68) om 
bekämpning av flyghavre

1 §. För hindrande av spridning av flyghavre och för 
utrotning av sådan vidtages nedan i denna lag stad-
gade åtgärder.

2 §. Tröskad och otröskad spannmål, frö, hö, halm, 
agnar, avrens och sorteringsavfall av spannmål och 
frö, husdjursgödsel, jord och jordförbättringsmedel 
som härrör från område där axade plantor av flyg-
havre påträffats, får icke säljas eller eljest överlåtas 
till sådant bruk som kan innebära fara för att flyg-
havre sprides såframt icke utredning företes över att 
det produkt- eller varuparti som skall överlåtas är 
fritt från flyghavre.

Från i 1 mom. avsett område får icke transporte-
ras, ej heller därifrån härstammande i sagda moment 
avsedda produkter eller varor förvaras eller hanteras, 
på sådant sätt som kan innebära fara för att flyghavre 
sprides.

3 §. Spannmål eller frö som befunnits innehålla flyg-
havre får icke säljas, ej heller överlåtas till sådant bruk 
som kan innebära fara för att flyghavre sprides.

4 §. Den som har avrens eller sorteringsavfall eller 
frövara som innehåller flyghavre skall bränna eller 
eljest förstöra det på sätt som icke innebär fara för att 
flyghavre sprides.

5 §. Vara som är avsedd till prydnad och som innehål-
ler flyghavre får ej saluhållas eller eljest överlåtas.

6 §. [Landskapsstyrelsen] kan utfärda bestämmelser 
om hantering, förvaring och transport av i 2 § nämnda 
produkter och varor samt om rengöring av redskap, 
förråd, emballage och anordningar som använts.

7 §. Den som vet eller misstänker att flyghavre finnes 
på område som han på grundval av äganderätt eller 
annan rätt innehar skall ofördröjligen anmäla detta till 
[lantbruks- och skogsnämnden] i vederbörande kom-
mun.

8 §. [Lantbruks- och skogsnämnden] skall omedelbart 
efter att ha erhållit i 7 § avsedd anmälan eller på an-
nat sätt erhållit kännedom om eventuell förekomst 
av flyghavre anmäla detta till [landskapsstyrelsens] 
jordbruksbyrå. Jordbruksbyrån skall omedelbart för-
rätta syn på området samt då förekomst av flyghavre 
konstaterats vidtaga åtgärder för bekämpning av flyg-
havren. Anser jordbruksbyrån att en särskild plan för 
bekämpning av flyghavren skall uppgöras för det om-
råde där flyghavre förekommer skall den göra förslag 
om saken till [landskapsstyrelsen].

Anser [landskapsstyrelsen] att en bekämpningsplan 
är påkallad skall den ofördröjligen vidtaga åtgärder 
för uppgörande av sådan plan. Bekämpningsplanen 
fastställes av [landskapsstyrelsen].

9 §. Förekommer flyghavre på ett område skall om-
rådets innehavare vidtaga i bekämpningsplanen för-
utsatta åtgärder. Har bekämpningsplan icke uppgjorts 

är innehavaren skyldig att hålla sitt område fritt från 
axade plantor av flyghavre.

10 §. Fullgör områdets innehavare icke i 9 § avsedd 
skyldighet och gör han det icke ens på anmaning av 
jordbruksbyrån, kan [landskapsstyrelsen] om försum-
melsen föranleder uppenbar fara för att flyghavre spri-
des, låta verkställa åtgärder för utrotande av flyghavre 
på den försumliges bekostnad. Kostnaderna får indri-
vas i den ordning som gäller för indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg.

Se Lag om verkställighet av skatter och avgifter, Pr 608 FL 1.

11 §. Upphävd (2000/15).

12 §. Överlåtes område genom köp eller annat avtal är 
överlåtaren eller legogivaren skyldig att före ingående 
av överlåtelseavtal meddela den andra avtalsparten 
om flyghavre förekommer på området.

Innehavare av område vilken säljer eller på annat 
sätt överlåter spannmål, frö eller andra i 2 § 1 mom. 
avsedda produkter eller varor är, om det förekommer 
flyghavre på området, skyldig att i samband med över-
låtelsen meddela mottagare detta. Vid försäljning av 
spannmål eller frö skall meddelandet ske skriftligen.

13 §. Den allmänna ledningen och tillsynen över verk-
ställigheten av denna lag ankommer på [landskaps-
styrelsen].

Angående [lantbruks- och skogsnämnds] uppgifter 
som tillsynsmyndighet stadgas närmare genom land-
skapsförordning.

14 §. Tillsynsmyndigheterna äger rätt att få tillträde 
till områden, förråd och försäljningsplatser, att gran-
ska maskiner, redskap, transportmateriel, emballage 
samt platser och anordningar där spannmål, frö eller i 
2 § 1 mom. nämnda andra produkter eller varor han-
teras, förvaras eller eljest hålles. De äger även rätt att 
utan ersättning taga prov för undersökning.

Den som handhar i denna lag avsedda uppgifter får 
icke yppa yrkes- eller affärshemlighet som kommit 
till hans kännedom, ej heller utnyttja dem i sin egen 
näringsverksamhet.
15 §. Den som bryter mot stadgandena i 2-5, 9 eller 
12 § eller de bestämmelser som utfärdas med stöd av 
6 § dömes till böter.

Ovan i 1 mom. avsedd överträdelse anmäles till åtal 
av [landskapsstyrelsen]. Om överträdelsen är ringa kan 
[landskapsstyrelsen] likväl avstå från att göra anmälan.
16 §. Närmare bestämmelser om tillämpningen och 
verkställigheten av denna lag utfärdas genom land-
skapsförordning.

I 15 Landskapslag (2001:51) om Ålands 
skogsvårdsförening

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §. Föreningens syfte
Ålands skogsvårdsförening, nedan föreningen, är 

en sammanslutning av skogsägare. Föreningen skall 
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främja lönsamheten i skogsbruket och övriga mål som 
skogsbrukarna har uppställt för sitt skogsbruk samt en 
skötsel och användning av skogsmarken som är håll-
bar i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende.

För att uppnå sitt syfte har föreningen rätt att få så-
dana skogsvårdsavgifter som avses i denna lag.
2 §. Definitioner

Med skogsägare avses i denna lag den som vid in-
gången av ett kalenderår äger en fastighet som omfat-
tar skogsmark. Det som i denna lag sägs om skogs-
ägare skall även tillämpas på den som har ständig 
besittningsrätt till skogsmark. Bestämmelserna om 
skogsägare tillämpas inte på den vars besittningsrätt 
till skogsmarken baserar sig på ett avtal som skogs-
ägaren eller en tidigare ägare har ingått.

Som skogsägare betraktas fysiska personer och 
sådana samfund, sammanslutningar och samfäll-
da förmåner som avses i inkomstskattelagen (FFS 
1535/1992). I fråga om skogsmark som makar äger 
eller besitter gemensamt betraktas makarna tillsam-
mans som skogsägare.

Med skogsmark avses sådan mark som används 
för eller är avsedd att användas för odling av träd och 
där den årliga tillväxten hos ett fullslutet trädbestånd 
som är lämpat för ståndorten i medeltal är minst en 
kubikmeter stamved med bark per hektar under den 
omloppstid som ger den största medelavkastningen.

2 kap. Bestämmelser om föreningen

3 §. Föreningens allmänna uppgift
Föreningens uppgift är att erbjuda de tjänster och 

den fackmannahjälp som skogsägarna behöver när de 
bedriver skogsbruk i landskapet.
4 §. Opartiskhet

Skogsägare som betalar skogsvårdsavgift skall be-
handlas opartiskt av föreningen och dess anställda. 
När det gäller uppgifter i anslutning till virkeshandel 
får föreningen eller dess anställda inte heller genom 
egna åtgärder försätta köparna i inbördes olika ställ-
ning.
5 §. Verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde omfattar hela 
landskapet.
6 §. Verksamhet inom virkeshandel

Föreningen får inte bedriva handel genom att köpa 
eller sälja avverkningsrätter eller virke för egen räk-
ning. Föreningen får inte heller bedriva någon annan 
näringsverksamhet som inte är nödvändig för att upp-
nå dess syfte eller utföra dess uppgifter. Med undan-
tag för avtal som gäller energivirke kan föreningen 
ingå virkeshandelsavtal endast med skriftlig fullmakt 
i skogsägarens namn. Med energivirke avses i denna 
lag utöver virke avsett till bränsle även en mindre 
mängd gagnvirke från samma stämplingspost.

När det gäller virkeshandel, med undantag av han-
del med energivirke, kan föreningen enbart ge fack-
mannahjälp och service åt säljaren eller åt ett av denna 
befullmäktigat ombud. Detsamma gäller drivning i 
samband med virkeshandel.

Föreningen får inte vara delägare eller medlem i 
en sammanslutning som huvudsakligen bedriver så-
dan verksamhet som är förbjuden för föreningen. Den 
som är förtroendevald eller anställd av föreningen får 
inte bedriva virkeshandel och heller inte vara förtro-
endevald eller anställd av en sammanslutning som be-
driver virkeshandel.
7 §. Medlemmar

Den som är skogsägare och skyldig att betala 
skogsvårdsavgift är medlem i föreningen om han eller 
hon inte avböjt medlemskap. När det gäller en fastig-
het eller ett område som ägs av flera gemensamt är 
alla ägare medlemmar i föreningen om de inte avböjt 
medlemskap. Andra skogsägare har rätt att bli med-
lemmar i enlighet med bestämmelserna i föreningsla-
gen (FFS 503/1989).

Se Ci 126 FL I.

8 §. Medlemskapets upphörande
Medlemskapet i föreningen upphör när skogsäga-

rens skriftliga anmälan om utträde har inkommit till 
föreningen. Föreningen får inte i sina stadgar bestäm-
ma att medlemskapet skall upphöra först efter en viss 
tid eller på annat sätt begränsa rätten till utträde ur 
föreningen.

En medlem kan uteslutas ur föreningen på de grun-
der som anges i föreningslagen. Utträde eller uteslut-
ning ur föreningen påverkar inte skogsägarens rätt att 
få service av föreningen så länge han eller hon betalar 
skogsvårdsavgiften.

9 §. Beslutsfattande och förvaltning
Beslutanderätten i föreningen tillkommer med-

lemmarna. När beslut fattas genom röstning har var-
je medlem en röst, dock så att rösträtten för skogs-
mark som ägs gemensamt tillkommer skogsägarna 
gemensamt.

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse be-
stående av en ordförande och sex medlemmar. Styrel-
semedlemmarnas mandattid är tre kalenderår, dock så 
att val av två styrelsemedlemmar hålls varje år. Man-
dattiden för styrelsens ordförande är ett kalenderår.

Föreningen utser ett utskott som är ansvarigt för 
röstningsförfarande och valförrättning. Utskottet skall 
bland annat upprätthålla ett rösträttsregister. För detta 
har föreningen rätt att av den myndighet som ansvarar 
för beskattningen få en förteckning över de skogsäga-
re som är skyldiga att betala skogsvårdsavgift.
10 §. Reservfond, placeringar och ansvarsförbindelser

Föreningen skall ha en reservfond, vars medel skall 
uppgå minst till beloppet av de skogsvårdsavgifter 
som i medeltal per år influtit till föreningen under de 
tre närmast föregående åren. De medel som ingår i 
reservfondens minimibelopp får föreningen använda 
endast när det finns särskilda skäl och landskapsreger-
ingen har givit tillstånd.

Föreningen får göra placeringar och åta sig ansvars-
förbindelser i sådana sammanslutningar som inte be-
driver sådan verksamhet som är förbjuden för fören-
ingen. Det sammanlagda beloppet av placeringarna 
och ansvarsförbindelserna får inte överstiga förening-
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ens egna fria kapital. Placeringarna och ansvarsför-
bindelserna får inte äventyra föreningens verksamhet.
11 §. Bokföring och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Av 
föreningens bokföring skall framgå hur de medel som 
föreningen fått i form av skogsvårdsavgifter har an-
vänts. Beträffande föreningens bokföringsskyldighet, 
bokföring och bokslut gäller bokföringslagen (FFS 
1336/1997).

För revisionen skall föreningen utse minst en re-
visor eller revisionssammanslutning som är godkänd 
av Centralhandelskammaren, av en handelskammare 
eller av revisionsnämnden för den offentliga förvalt-
ningen och ekonomin. Om föreningen bara har en 
revisor och det inte är fråga om en revisionssamman-
slutning som avses ovan, skall åtminstone en revisors-
suppleant utses. Vid revisionen tillämpas revisionsla-
gen (FFS 936/1994).

Se Bokföringslag, Ft 301, Revisionslag (FFS 459/2007), Ft 305 
FL I.

3 kap. Bestämmelser om skogsvårdsavgiften

12 §. Skyldighet att betala skogsvårdsavgift samt grun-
derna för den

En skogsägare skall för sin skogsmark i skogs-
vårdsavgift betala en grundavgift och en arealavgift. 
Grundavgiften är sjuttio procent av det aritmetiska 
medeltalet för medelrotpriset per kubikmeter virke i 
landskapet under de tre närmast föregående åren.

För arealavgiften indelas landskapet i tre zoner. Till 
den första zonen hör Eckerö, Finström, Geta, Ham-
marland, Jomala, Lemland, Lumparland, Mariehamn, 
Saltvik och Sund, till den andra zonen hör Föglö och 
Vårdö samt till den tredje zonen Brändö, Kumlinge, 
Kökar och Sottunga.

Arealavgiften betalas per hektar. Den kan inom den 
första zonen vara högst åtta procent, inom den andra 
zonen högst fyra procent och inom den tredje zonen 
högst två procent av det aritmetiska medeltalet för 
medelrotpriset per kubikmeter virke i landskapet un-
der de tre närmast föregående åren. Maximibeloppet 
av den totala arealavgift som skogsägaren skall betala 
är oavsett zon trettio gånger det aritmetiska medeltalet 
för medelrotpriset per kubikmeter virke i landskapet 
under de tre närmast föregående åren.
13 §. Påförande av skogsvårdsavgiften

Föreningen fattar beslut om arealavgiftens storlek 
för ett kalenderår i sänder.

Om arealen av en skogsägares skogsmark under-
stiger två hektar påförs ingen skogsvårdsavgift. Den 
som har mindre än två hektar skogsmark och är med-
lem i föreningen är dock skyldig att betala grundav-
gift så länge medlemskapet varar.

Landskapsregeringen fastställer årligen det aritme-
tiska medeltalet för medelrotpriset per kubikmeter 
virke i landskapet under de tre närmast föregående 
åren.
14 §. Befrielse från skogsvårdsavgift

En skogsägare befrias på begäran från skogsvårds-
avgiften om följande villkor uppfylls:

1) det skall finnas en gällande flerårig plan över 
skötseln och användningen av skogsägarens skogs-
mark som beskriver skogsmarkens tillstånd samt vir-
kesreserven (skogsbruksplan),

2) skötsel och användning av skogsmarken skall 
under de tre närmast föregående åren ha uppfyllt kra-
ven på god skogsvård,

3) skogsmarken får inte belastas av uppenbara 
skogsvårdsmässiga brister,

4) skogsägaren skall för skötseln och användningen 
av skogsmarken fortlöpande anlita en skogsfackman 
som inte är anställd av föreningen, såvida inte skogs-
ägaren eller maken själv har en utbildning på gymna-
sialstadienivå med skoglig inriktning som motsvarar 
minst två års heltidsstudier och

5) skogsägaren får inte vara medlem i föreningen.
Befrielse från skogsvårdsavgiften beviljas endast 

om all skogsmark i en skogsägares ägo uppfyller de i 
1 mom. angivna villkoren. Befrielsen kan beviljas för 
högst tio år och söks hos landskapsregeringen. Befri-
elsen omfattar, under den tid den gäller, även skogs-
mark som förvärvas av skogsägaren. Befrielse från 
skogsvårdsavgiften gäller första gången avgiften för 
det år som följer på det år då ansökan gjordes.

Om något av villkoren i 1 mom. inte längre upp-
fylls skall landskapsregeringen efter att ha hört skogs-
ägaren upphäva befrielsen från skogsvårdsavgift. Ett 
beslut om upphävande av befrielse från skogsvårds-
avgift skall tillämpas första gången på avgiften för det 
år som följer på det år då beslutet vunnit laga kraft.

Skogsmark som är i landskapets ägo är befriad från 
skogsvårdsavgift.

15 §. Användning av medlen
De medel som föreningen får i form av skogs-

vårdsavgifter skall främst användas till sådan råd-
givning, utbildning och information till skogsägarna 
som avser skogsskötsel eller som i allmänhet gynnar 
skogsbruket och virkesproduktionen samt för fören-
ingens administrativa uppgifter. Medel får användas 
för att främja en bärkraftig skötsel och användning av 
skogsmarken samt för att trygga förutsättningarna för 
skogsmarkens biologiska mångfald.

Medel som inflyter i form av skogsvårdsavgifter 
får inte användas till att bekosta sådana tjänster som 
föreningen får kostnadstäckning för på annat sätt och 
inte heller i övrigt på ett sådant sätt som innebär en 
väsentlig snedvridning av konkurrensen. Medlen får 
heller inte användas till verksamhet inom virkeshan-
deln med undantag för uppgörande av virkesförsälj-
ningsplaner.

Genom landskapsförordning utfärdas närmare be-
stämmelser om vilken verksamhet som får finansieras 
med medel som inflyter i form av skogsvårdsavgifter.

Se I 18, Landskapsförordning (2001:63) om Ålands skogs-
vårdsförening.

16 §. Uppbörd och redovisning av skogsvårdsavgiften
Landskapsregeringen sköter beräkningen av den 

skogsvårdsavgift som varje skogsägare skall betala 
samt uppbörden och redovisningen av avgifterna. Av 
de skogsvårdsavgifter som uppbärs skall föreningen 
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betala två procent som ersättning för uppbörden och 
redovisningen.

Föreningen lämnar uppgifter som behövs för upp-
börden av skogsvårdsavgiften enligt vad som närmare 
bestäms i landskapsförordning.

4 kap. Särskilda bestämmelser

17 §. (2008/17) Förvaltningsförfarande
När föreningen sköter offentliga förvaltningsupp-

gifter enligt denna lag skall den iaktta förvaltningsla-
gen (2008:9) för landskapet Åland. Beträffande of-
fentligheten av föreningens handlingar i dessa ärenden 
gäller vad som föreskrivs i landskapslagen (1977:72) 
om allmänna handlingars offentlighet.

Se C 1, Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland; C 4, 
Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

18 §. Skadeståndsskyldighet
Utöver vad som bestäms i föreningslagen skall en 

medlem i föreningens styrelse och en funktionär vid 
föreningen ersätta föreningen, en medlem av fören-
ingen eller någon annan för skada som uppstått ge-
nom överträdelse av denna lag eller bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den. På ersättning för skada 
som avses här tillämpas i övrigt bestämmelserna i för-
eningslagen. Angående skadeståndsskyldighet för den 
som är anställd av föreningen gäller vad som bestäms 
särskilt.
19 §. Förhållande till föreningslagen

Föreningen skall vara antecknad i föreningsregist-
ret och är skyldig att göra de anmälningar som anges 
i föreningslagen. Även i övrigt skall föreningslagen 
tillämpas på föreningen såvida inte något annat följer 
av denna lag eller av en landskapsförordning som ut-
färdats med stöd av den.

Ordet ”skogsvårdsförening” får inte användas i 
namnet på någon annan förening i landskapet än den 
som avses i denna lag.

20 §. Landskapets ersättningsskyldighet
För att föreningen skall kunna upprätthålla samma 

servicenivå inom hela verksamhetsområdet skall land-
skapet ersätta föreningen för det intäktsbortfall som är 
en följd av den lägre arealavgiftsnivån i den andra och 
den tredje zonen i förhållande till arealavgiftsnivån i 
den första zonen. Dessutom skall landskapet ersätta 
föreningen för de extra kostnader som orsakas av dess 
verksamhet i kommuner som enligt 12 § 2 mom. hör 
till den tredje zonen. Landskapsregeringen och för-
eningen avtalar om ersättningens storlek och utbe-
talning. Om ingen överenskommelse nås fastställer 
landskapsregeringen storleken på ersättningen samt 
hur den skall betalas ut.
21 §. Ändringssökande

I beslut som landskapsregeringen fattar med stöd av 
denna lag kan ändring sökas genom besvär hos högsta 
förvaltningsdomstolen.

22 §. Tillsyn
Landskapsregeringen utövar tillsyn över förening-

en och över verkställandet av denna lag. Landskaps-

regeringen har rätt att av föreningen få de uppgifter, 
handlingar och utredningar som den anser sig behöva 
för tillsynen.

23 §. Påföljder
Landskapsregeringen kan rikta en skriftlig anmärk-

ning mot den som handlar i strid med denna lag eller 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Om verksamhet som strider mot denna lag eller mot 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den är att be-
trakta som grov eller om den fortsätter efter en sådan 
anmärkning som avses i 1 mom. skall landskapsrege-
ringen förplikta vederbörande att iaktta bestämmel-
serna. Förpliktelsen kan förenas med vite. I beslutet 
kan landskapsregeringen bestämma att det skall iakttas 
trots att ändring har sökts, om inte besvärsinstansen 
bestämmer något annat.

24 §. Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Genom denna lag upphävs landskapslagen 

(1952:10) om skogsvårdsföreningar (den gamla la-
gen). Den förening som finns antecknad i förenings-
registret som Ålands skogsvårdsförening r.f. är den 
förening som avses i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter 
får vidtas innan den träder i kraft.

25 §. Övergångsbestämmelser
De skogsvårdsavgifter som uppbärs för år 2001 

uppbärs och redovisas enligt den gamla lagen. Skogs-
vårdsavgifter som uppbärs för år 2002 uppbärs och 
redovisas enligt denna lag. Från ingången av år 2003 
redovisas dock skogsvårdsavgifterna enligt denna lag 
oberoende av uppbördsåret. De fjärdedelar av skogs-
vårdsavgiften som avses i den gamla lagens 11 § upp-
bärs och redovisas dock enligt den gamla lagen.

Vid användningen av de skogsvårdsavgifter som re-
dovisats enligt den gamla lagens 17 § skall den gamla 
lagen iakttas.

När det gäller ärenden som avses i den gamla la-
gen och som är anhängiga när denna lag träder i kraft 
skall behandlingen av dem slutföras enligt den gamla 
lagen.

Stadgarna för Ålands skogsvårdsförening skall 
ändras så att de motsvarar kraven i denna lag senast 
den 31 december 2003. Föreningens styrelse som 
valts med stöd av den gamla lagen upplöses den 31 
december 2002. Styrelse som avses i 9 § 2 mom. 
denna lag tillträder den 1 januari 2003. När styrelse 
för första gången väljs enligt denna lag skall samtidigt 
genom lottdragning bestämmas vilka två medlemmar 
som avgår efter ett år, vilka två som avgår efter två 
år samt vilka två som avgår efter tre år. Därefter är 
mandattiden alltid tre kalenderår.
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LF (2001:63) om Ålands skogsvårdsförening I 16

I 16 Landskapsförordning (2001:63) om 
Ålands skogsvårdsförening

1 §. Följande verksamhet som bedrivs av Ålands 
skogsvårdsförening får finansieras med de medel som 
föreningen får i form av skogsvårdsavgifter:

- praktisk instruktion och rådgivning till skogsägare i 
samband med plantering, gallring och naturvårdsfrågor

- förmedling av plantor och planteringsredskap 
utom i de fall där arvode uppbärs,

- uppgörande av förnyelseplaner i enlighet med 
landskapslagen (1998:83) om skogsvård,

- rådgivning och hjälp i samband med virkesförsälj-
ning,

- anordnande av kurser, skogsdagar, exkursioner 
och skogsfärdighetstävlingar,

- uppsökande verksamhet för att främja skötseln 
och nyttjandet av skogsmarken,

- avgivande av remissvar och utlåtanden samt an-
dra åtgärder som på ett aktivt sätt bidrar till att sköta 
skogsägarnas och skogsbrukets intressebevakning i 
en för skogsbruksnäringen positiv riktning och

- annan verksamhet som motsvarar de krav som 
uppställs i 15 § landskapslagen om Ålands skogs-
vårdsförening.

Kostnaderna för föreningens administrativa upp-
gifter omfattar bland annat kostnader för styrelsens 
och utskottets verksamhet, för bokföring, för revision 
samt för skogsvårdsinstruktörernas löner och färd-
kostnader.
2 §. Användning av skogsvårdsavgifter för att finan-
siera virkesdrivning, byggande av skogsbilvägar, 
skogsdikning, skogsvärdering eller motsvarande åt-
gärder som kan konkurrensutsättas, betraktas som 
sådan väsentlig snedvridning av konkurrensen som 
avses i 15 § 2 mom. landskapslagen om Ålands skogs-
vårdsförening.

Verksamhet som föreningen får full kostnadstäck-
ning för med stöd av landskapslagen (1998:84) om 
stöd för skogsbruksåtgärder får inte finansieras med 
medel som inflyter i form av skogsvårdsavgifter.
3 §. Ålands skogsvårdsförening skall meddela storle-
ken på den arealavgift som avses i 12 § landskaps-
lagen om Ålands skogsvårdsförening till den myn-
dighet som sköter uppbörden av skogsvårdsavgiften. 
Föreningens beslut om arealavgiftens storlek avser 
avgiften för det år då beslutet fattas. Dessutom skall 
föreningen meddela uppgifter om de i lagens 13 § 
2 mom. avsedda skogsägare som har blivit medlem-
mar eller upphört att vara medlemmar i föreningen.

Meddelande till uppbördsmyndigheten lämnas 
skriftligen eller på något annat sätt som myndigheten 
godkänner, senast den 31 januari följande år.

I 17 Landskapslag (1998:83) om skogsvård

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Inledande bestämmelse
I denna lag finns bestämmelser om bedrivande av 

skogsbruk för virkesproduktion på skogsbruksmark.
Skogsbruk skall bedrivas så att skogbruksmarkens 

virkesproducerande förmåga på ett hållbart sätt nytt-
jas samtidigt som den biologiska mångfalden och sko-
gens mångsidiga utnyttjande beaktas.

Denna lag hindrar inte att skogsbruksmark tas i an-
språk för annat ändamål än virkesproduktion. Denna 
lag skall inte tillämpas till den del bestämmelserna 
strider mot bestämmelser i landskapslagen (1998:82) 
om naturvård eller mot bestämmelser som är utfär-
dade med stöd av sagda lag.

Se K 30, Landskapslag (1998:82) om naturvård och K 31, 
Landskapsförordning (1998:113) om naturvård.

2 §. Definitioner
I denna lag använda begrepp skall ha den betydelse 

som anges i denna paragraf.
Med skogsbruksmark avses för virkesproduktion 

lämpligt markområde som inte i väsentlig omfattning 
används för annat ändamål. Ett markområde skall an-
ses lämpligt för virkesproduktion om där kan produ-
ceras i genomsnitt minst en kubikmeter virke om året 
per hektar. Till skogsbruksmark hör dessutom skogbä-
rande mark som inte huvudsakligen används för annat 
ändamål än skogsbruk. Såsom skogsbruksmark anses 
inte

a) naturreservat som bildats enligt landskapslagen 
om naturvård,

b) områden som enligt fastställd stads-, byggnads- 
eller annan plan, generalplaner undantagna, är avsed-
da för annat ändamål än skogsbruk samt

c) andra områden som enligt [landskapsstyrelsens] 
beslut är särskilt skyddsvärda eller används för forsk-
ning eller annat särskilt ändamål.

Med skogsbestånd avses en samling träd eller 
skogsplantor som växer inom en viss areal och ka-
rakteriseras av en viss enhetlighet beträffande ålder, 
trädslagsblandning m.m.

Med hållbart nyttjande avses att skog och skogs-
bruksmark sköts och används på ett sådant sätt att art-
rikedom och produktionsförmåga bevaras.

Med beståndsvårdande avverkning avses avverk-
ning som utförs för att främja tillväxten och kvaliteten 
på ett kvarblivande skogsbestånd.

Med förnyelseavverkning avses avverkning som 
utförs i syfte att anlägga ett nytt skogsbestånd.

Med förnyelseplan avses en plan över såväl förny-
elseavverkningen som den egentliga förnyelsen.

Med anläggning av skogsbestånd avses åtgärder 
för att åstadkomma ett utvecklingsdugligt skogsbe-
stånd.

Med insekt- eller svampskador avses sjukdomar 
som insekter eller svampar kan orsaka på växande 
träd eller skogsplantor i skog och som medför en bety-
dande nedgång i virkesproduktionen eller försämring 
av virkeskvaliteten.
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Med gagnvirke avses virke som fyller gällande 
villkor för massaved eller timmer.

Med skogsbrukare avses den markägare, markin-
nehavare eller innehavare av annan särskild besitt-
ningsrätt som ansvarar för skogsbruk på viss skogs-
bruksmark.

Med avverkare avses den skogsbrukare eller inne-
havare av en särskild avverkningsrätt som ansvarar 
för en avverkning.

Med skogsodlingsmaterial avses frön, plantor, 
sticklingar och annat förökningsmaterial.

2 kap. Avverkning av skog

3 §. Beståndsvårdande avverkning och förnyelseav-
verkning

En beståndsvårdande avverkning skall utföras så 
att det kvarblivande skogsbeståndet kan utvecklas och 
motsvara markens virkesproducerande förmåga.

En förnyelseavverkning kan utföras när ett skogs-
bestånd är förnyelsemoget. Förnyelsemetoden bör 
vara ändamålsenlig med avseende på markens och 
skogsbeståndets beskaffenhet. Ett skogsbestånd kan 
förnyas då

a) det uppnått tillräcklig dimension,
b) det uppnått tillräcklig ålder eller om dess
c) virkesförråd eller tillväxt understiger hälften av 

vad som är normalt på växtplatsen (underproduktion).
[Landskapsstyrelsen] kan genom landskapsförord-

ning utfärda bestämmelser om minsta kvarblivande 
skogsbestånd och kvalitet vid beståndsvårdande av-
verkning samt om förutsättningar för förnyelseav-
verkning.

4 §. Godkännande av förnyelseplan före förnyelseav-
verkning

En förnyelseavverkning som avser en större yta än 
en halv hektar får inte påbörjas innan en förnyelse-
plan godkänts av [landskapsstyrelsen]. En avverkning 
i enlighet med en godkänd förnyelseplan kan utföras 
inom tre kalenderår.

En avverkare skall innan en avverkning som avses 
i 1 mom. påbörjas tillse att det finns en godkänd för-
nyelseplan.

5 §. Anmälningsplikt
Innan skogsbruksmark med en yta större än en halv 

hektar tas i anspråk för annat ändamål än virkespro-
duktion skall en anmälan om detta göras till [land-
skapsstyrelsen].

6 §. Förnyelseplan
Av en förnyelseplan skall framgå
a) avverknings- och förnyelsesättet och
b) på vilket sätt natur-, landskaps- och fornmin-

nesvården beaktats samt om i 12 § avsedda biotoper 
berörs och hur de beaktats.

[Landskapsstyrelsen] kan besluta närmare om vilka 
uppgifter som skall framgå av en förnyelseplan.
7 §. Avverkarens ansvar

En avverkare ansvarar vid avverkningen för att be-
stämmelserna i denna lag följs.

3 kap. Nytt skogsbestånd

8 §. Anläggande av nytt skogsbestånd
Där avsikten är att förnya skogsbeståndet genom 

plantering eller sådd skall åtgärden vara slutförd se-
nast inom tre år efter utförd förnyelseavverkning. Om 
inte ett godtagbart plantbestånd uppstått inom tre år 
efter utförd skogsodling skall lämpliga åtgärder på 
nytt vidtas för att förnya eller komplettera plantbe-
ståndet.

Om inte ett godtagbart plantbestånd uppstått inom 
sju år efter förnyelseavverkning där avsikten är att 
förnya beståndet genom naturlig förnyelse skall lämp-
liga åtgärder vidtas för att förnya eller komplettera 
plantbeståndet.

Om skäl föreligger kan [landskapsstyrelsen] för-
länga de i 1 och 2 mom. angivna tiderna.

En skogsbrukare kan befrias från skyldigheten att 
förnya ett skogsbestånd, om det trots lämpliga åtgärder 
inte uppstått ett godtagbart plantbestånd på området.

[Landskapsstyrelsen] kan genom landskapsförord-
ning utfärda bestämmelser om vad som skall anses 
vara ett godtagbart plantbestånd, om uppskattnings-
grunder för ändamålet samt om val av skogsodlings-
material.
9 §. Ansvaret för att anlägga ny skog

Markägaren ansvarar för anläggandet av nytt 
skogsbestånd. När äganderätten till skogsbruksmark 
övergår till ny ägare övergår även denna skyldighet.

Om skogsbrukaren är annan än markägaren har 
brukaren ansvaret för anläggandet av nytt skogsbe-
stånd, om inte annat särskilt har överenskommits el-
ler det med beaktande av omständigheterna i övrigt är 
skäligt att rikta skyldigheten mot markägaren.

Den markägare eller brukare som ansvarar för mark 
som enligt anmälan skall tas i bruk för annat ända-
mål än virkesproduktion skall snarast anlägga nytt 
skogsbestånd, om marken inte tagits i bruk för annat 
ändamål än virkesproduktion inom tre år efter avverk-
ningen.

4 kap. Upphävt (2003/59)

10-11 §§. Upphävda (2003/59).

5 kap. Skyddsvärda objekt

12 §. Bevarande av skyddsvärda objekt
Finns det i ett skogsbestånd biotoper som är vik-

tiga för bevarandet av den biologiska mångfalden 
skall avverkning och andra åtgärder där utföras så att 
dessa biotopers särart och betydelse inte äventyras, 
om inte detta innebär en olägenhet som inte är ringa 
vid fastighetens användning för fastighetsägaren eller 
en innehavare av en särskild rättighet. [Landskaps-
styrelsen] kan genom landskapsförordning utfärda 
bestämmelser om sådana hänsyn som vid bedrivande 
av skogsbruk skall tas för att bevara särarten och be-
tydelsen hos biotoper som är viktiga för bevarande av 
den biologiska mångfalden.

Bestämmelser om skyddsvärda objekt samt ersätt-
ning för åtgärdsinskränkningar finns i landskapslagen 
om naturvård och i landskapslagen (1965:9) om forn-



391Jord- och skogsbruk, fiske

I

minnen samt i bestämmelser som är utfärdade med 
stöd av sagda lagar.

6 kap. Insekt- eller svampskador

13 §. Allmän bestämmelse
Avverkning eller lagring av barrträdsvirke skall 

utföras så att massförökning av för skogen skadliga 
insekter eller svampar undviks.
14 §. Borttransport av virke från avverkningsplats och 
upplagsplats

Tallvirke som fyller gagnvirkesdimensionerna och 
som avverkats före den 1 juni skall transporteras bort 
från avverknings- eller upplagsplats senast den 1 juli.

Granvirke som fyller gagnvirkesdimensionerna 
och som avverkats före den 1 juli skall transporteras 
bort från avverknings- eller upplagsplats senast den 
1 augusti.

I stället för att transportera bort virket kan virkes-
ägaren täcka över, barka eller på annat sätt behandla 
virket så att skogsskadeinsekter inte kan sprida sig 
från virket.
15 §. Skadad skog

Om mer än fem kubikmeter barrträd per hektar ska-
dats av insekt- eller svampangrepp, storm, snö eller 
skogsbrand skall markägaren ombesörja borttransport 
av virket. Sådan transport skall ske före utgången av 
den i 14 § angivna tiden för borttransport av virke.

Markägaren är inte skyldig att vidta i 1 mom. 
nämnda åtgärder om kostnaderna kan visas vara oskä-
ligt stora eller åtgärderna annars måste anses oskäliga.
16 §. Skadeståndsskyldighet

Försummar en virkesägare eller skogsbrukare sin 
skyldighet enligt 13-15 §§ och har trädbeståndets till-
växt och allmäntillstånd i någon annans skog till följd 
av detta väsentligt försämrats är han skyldig att ersätta 
den uppkomna skadan.

7 kap. Tillsyn

17 §. Tillsynsmyndighet
Tillsyn enligt denna lag utövas av [landskapssty-

relsen].
18 §. Tillsynsmyndighetens åtgärder

Om det har konstaterats att någon bedriver skogs-
bruk i strid mot denna lag skall [landskapsstyrelsen] 
tillse att underlåtelsen eller överträdelsen upphör. 
Detta kan ske genom

a) råd och rekommendationer,
b) överenskommelse eller beslut att den som bedri-

vit skogsbruk i strid mot denna lag skall vidta nödvän-
diga åtgärder inom viss tid för att avhjälpa en skada,

c) beslut att nödvändiga åtgärder skall utföras av 
[landskapsstyrelsen] på bekostnad av den som nyttjat 
skogsbruksmark i strid mot denna lag,

d) åtgärdsförbud eller genom
e) beslut att vidta annan åtgärd som leder till att un-

derlåtelsen eller överträdelsen upphör.
Om en avverkare vilken inte är densamma som 

skogsbrukaren nyttjat skogsbruksmark i strid mot 
denna lag bör skogsbrukarens medgivande finnas 
med i en överenskommelse om rättande åtgärder. Om 

skogsbrukaren inte samtycker till att [landskapsstyrel-
sen] förpliktar en avverkare att utföra de nödvändiga 
åtgärderna kan [landskapsstyrelsen] låta dem utföras 
på skogsbrukarens bekostnad.

Föreläggande enligt 1 mom. b punkten att vissa 
nödvändiga åtgärder skall utföras av den som bedrivit 
skogsbruk i strid mot denna lag kan förenas med vite.
19 §. Åtgärdsförbud

Åtgärdsförbud kan meddelas tillsvidare för plane-
rade eller påbörjade skogsbruksåtgärder om det har 
konstaterats att en påbörjad avverkning eller annan 
skogsbruksåtgärd inte följer bestämmelserna i denna 
lag eller att överenskommelse som avses i 18 § inte 
kommit till stånd eller medfört avsett resultat.

Ett åtgärdsförbud skall gälla i nödvändig omfatt-
ning och skall träda i kraft omedelbart. Åtgärdsförbu-
det skall vara skriftligt och skall utan dröjsmål delges 
den berörda skogsbrukaren eller avverkaren.

Föreläggande av åtgärdsförbud enligt denna lag kan 
förenas med vite.
20 §. Syn

[Landskapsstyrelsen] kan besluta om syn på platsen 
för en påbörjad eller avslutad skogsbruksåtgärd sedan 
åtgärdsförbud har meddelats. Syn skall äga rum utan 
dröjsmål. Tidpunkten för synen skall delges skogsbru-
karen och avverkaren. Vid synen skall de vidtagna åt-
gärderna och deras skogliga konsekvenser undersökas 
och ett beslutsunderlag för ärendets fortsatta behand-
ling i [landskapsstyrelsen] upprättas. Synemännen 
skall skriva protokoll över förrättad syn.
21 §. Synenämnd

Syn verkställs av en synenämnd bestående av en av 
[landskapsstyrelsen] anställd skogsfackman, en av en 
skogsvårdsförening anställd fackman samt en person 
som utsetts av kommunstyrelsen i den kommun inom 
vars område skogsbruksmarken är belägen. I ärenden 
där miljövårdsfrågor är väsentliga kan även en av 
[landskapsstyrelsen] anställd sakkunnig person ingå 
i synenämnden.

8 kap. Straff- och påföljdsbestämmelser

22 §. Skogsbruksbrott
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vid 

avverkning eller annat skogsbruk bryter mot bestäm-
melserna i denna lag döms för skogsbruksbrott till 
böter.
23 §. Brott mot krav på förnyelseplan

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet bryter 
mot kravet på godkänd förnyelseplan enligt 2 kap. 
döms för brott mot krav på förnyelseplan enligt land-
skapslagen om skogsvård till böter.

9 kap. Särskilda bestämmelser

24 §. Landskapets skogsbruksmark
Avseende skogsbruk som bedrivs på landskapets 

mark är endast denna lags 1 kap., 2 kap. utom 4-5 §§ 
samt 3-6 kap. tillämpliga. Bestämmelserna om för-
nyelseplaner skall dock i tillämpliga delar även gälla 
landskapets skogar.

LL (1998:83) om skogsvård I 17



392 Ålands lagsamling

LF (1998:86) om skogsvårdI 18

25 §. Besvär
Ett beslut som [landskapsstyrelsen] fattat med stöd 

av denna lag kan överklagas hos högsta förvaltnings-
domstolen.
26 §. Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten och 
tillämpningen av denna lag kan utfärdas genom land-
skapsförordning.
27 §. Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.
Genom denna lag upphävs landskapslagen (1968:8) 

om enskilda skogar. Landskapslagen om enskilda 
skogar skall dock tillämpas avseende avverkningar 
som utförts innan denna lag trätt i kraft.

En av [landskapsstyrelsen] med stöd av 2 § 2 mom. 
landskapslagen om enskilda skogar godkänd avverk-
nings- och förnyelseplan gäller inom den av [land-
skapsstyrelsen] beslutade giltighetstiden. Om ingen 
giltighetstid fastställts gäller en sådan plan två kalen-
derår efter ikraftträdandet av denna lag.

I 18 Landskapsförordning (1998:86) om 
skogsvård

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Beståndsvårdande avverkning
Beståndsvårdande avverkning skall utföras så att en 

god skogsvård upprätthålls och markens virkesprodu-
cerande förmåga tillvaratas. Härvid bör i första hand 
välväxande och kvalitativt goda träd i de övre kron-
skikten gynnas.

Avverkningen och åtgärder som vidtas i samband 
med denna bör utföras så att fällnings- och körskador 
på kvarvarande bestånd undviks eller begränsas.

Vid beståndsvårdande avverkning skall för land-
skapet Åland lämpliga gallringsmallar tillämpas.
2 §. Förutsättningar för förnyelseavverkning

Då man bedömer om en förnyelseavverkning får 
vidtas beaktas inte de i beståndet undertryckta träden.

Ett bestånd anses förnyelsemoget då det har upp-
nått den grundytevägda medeldiameter eller totalålder 
som anges i följande tabell:

trädslag skogstyp Dbrh* Ålder
tall blåbärstyp eller bättre 29 80 år

lingontyp 27 90 år
ljungtyp 25 120 

år
lavtyp 23 120 

år
gran harsyre-blåbärstyp eller 

bättre
28 80 år

blåbärstyp 26 90 år
vårtbjörk harsyre-blåbärstyp eller 

bättre
28 60 år

blåbärstyp 26 65 år

* Dbrh = Brösthöjdsdiameter i centimeter mätt på bark 1,3 me-
ter över markytan.

Vid förnyelseavverkning av skogsbestånd på torv-
mark tillämpas samma diameter- och ålderskrav som 
på motsvarande bonitet på momark.

En förnyelseavverkning får dock utföras innan träd-
beståndet uppnått de i 2 mom. angivna diametrarna el-
ler åldrarna om underproduktion på grund av olämp-
lig växtplats, gleshet, sjukdom hos trädbeståndet eller 
andra särskilda skäl föreligger.

De i 2 mom. angivna diametrarna och åldrarna gäl-
ler inte heller julgransodlingar, energiskogar eller lik-
nande skogsbestånd som anlagts för specialändamål 
eller sådana skogsbestånd som av speciella kvalitets-
skäl är ekonomiskt mer ändamålsenliga att förnyelse-
avverka än att låta stå kvar.
3 §. Förutsättningar för naturlig förnyelse

Då naturlig förnyelse skall användas som förnyel-
semetod skall det på förnyelseytan eller vid kanten av 
denna finnas ett tillräckligt antal träd av för förnyelsen 
lämpligt trädslag och kvalitet med avseende på mar-
kens beskaffenhet.

Om endast fröträd från kantskogen används får det 
område som förnyas på naturlig väg som regel sträcka 
sig endast en trädlängd från kantskogen.

4 §. Godtagbart plantbestånd
Ett godtagbart plantbestånd enligt 8 § landskaps-

lagen om skogsvård skall bestå av plantor av sådana 
trädslag som i ekonomiskt hänseende är utvecklings-
dugliga på växtplatsen. Som utvecklingsdugliga träd-
slag på olika växtplatser räknas i första hand tall på 
växtplats av harsyre-blåbärstyp eller sämre samt gran 
och vårtbjörk på växtplats av blåbärstyp eller bättre.

På växtplats av lingontyp godtas dock 20 % in-
blandning av gran och vårtbjörk i beståndet.

Även följande trädslag kan på lämplig växtplats 
anses vara utvecklingsdugliga: glasbjörk, klibbal, ek, 
lönn, ask samt odlad alm och lind. Andra trädslag som 
tillhör Ålands naturliga flora kan räknas som utveck-
lingsdugliga i ekonomiskt hänseende om de produce-
rar marknadsdugligt virke eller används för specialän-
damål som ger tillräcklig ekonomisk avkastning.

Vid skogsodling med andra trädslag som inte tillhör 
Ålands naturliga flora skall vid bedömningen av deras 
utvecklingsduglighet speciellt beaktas deras naturliga 
krav på växtplats och utbredningsområde.

5 §. Uppskattningsgrunder för plantbestånd
För att ett plantbestånd skall anses vara godtagbart 

skall följande minimiantal utvecklingsdugliga plantor 
av trädslag som avses i 4 § finnas:
Beståndets huvudträdslag: tall gran annat
Antal plantor per hektar 1.600 1.400 1.200

Skadade eller sjuka plantor och plantor med klart 
avvikande storlek beaktas inte då minimiantalet ut-
vecklingsdugliga plantor räknas. Vidare räknas endast 
den ena av två plantor som växer närmare varandra 
än 0,5 meter.

Minimiantalet kan vid avvikande förhållanden på 
växtplatsen underskridas med högst 200 plantor per 
hektar.
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I 19RPF (2002:70) om skogsvårdsavgifter

2 kap. Upphävt (2004/36)

6 - 9 §§. Upphävda (2004/36).

3 kap. Hänsyn till för skogens biologiska mångfald 
 viktiga biotoper

10 §. Generell hänsyn
Vid bedrivande av skogsbruk och åtgärder i sam-

band med detta skall en generell naturvårdshänsyn tas.
11 §. Särskilt hänsynskrävande biotoper

Särskilt hänsynskrävande biotoper som är viktiga 
för bevarandet av den biologiska mångfalden anges i 
följande förteckning:

1. Våtmarksbiotoper

- Stränder.
- Bäckar och källor.
- Alkärr samt ormbunks- och fräkenkärr.

2. Barrskogs-, lövskogs-, hag- och ängsmarks-
biotoper

- Barrskogsbevuxna öar omfattande mindre än 
10 hektar.

- Hassellundar omfattande mellan 0,1-2 hektar.
- Naturbestånd av lind, alm, ek, lönn, ask, oxel eller 

oxelrönn omfattande mellan 0,1-2 hektar.
- Enstaka träd som är grova eller annars av bety-

delse för natur- eller kulturminnesvården.

3. Biotoper i geologiska och geomorfologiska 
formationer

- Rasbranter, förkastningar och grottor.
- Träd på bergsimpediment med en lägre skoglig 

produktion än tvinmark.
12 §. Skötsel av särskilt hänsynskrävande biotoper

Vid skogsbruk i en särskilt hänsynskrävande bio-
top och dess närmiljö skall sådana skötselmetoder 
användas samt den tidpunkt nyttjas för avverkning el-
ler utforsling, som inte äventyrar biotopens särart och 
betydelse.

Med en biotops närmiljö avses den zon där träd-, 
busk- och fältskiktet samt hydrologin skapar vegeta-
tionsförhållanden och ett mikroklimat som är nödvän-
digt för bevarandet av biotopens särart.

Tillåtna åtgärder är i allmänhet försiktig avverk-
ning, fällning av enskilda träd, upptagning av enskilda 
fläckar med hacka, plantering och sådd samt andra åt-
gärder som inte skadar biotopens särdrag och betydel-
se. Förnyelseavverkning genom naturlig förnyelse är 
tillåtet på barrskogsbevuxna öar mindre än 10 hektar 
och maskinell markberedning kan tillåtas om det är 
nödvändigt för etablering av ett nytt plantbestånd på 
dessa öar.

4 kap. Särskilda bestämmelser

13 §. Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 september 

1998.
Åtgärder som ikraftträdandet av denna förordning 

förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

I 19 Republikens presidents förordning 
(2002:70) om fastställande, uppbörd 
och redovisning av skogsvårdsavgifter 
i landskapet Åland

 (FFS 839/2002)

1 §. De förvaltningsuppgifter som hänför sig till beräk-
ningen av den skogsvårdsavgift som varje skogsägare 
skall betala samt till uppbörden och redovisningen av 
skogsvårdsavgifter i landskapet Åland skall skötas av 
rikets skatteförvaltning.
2 §. Skatteförvaltningen ersätts för kostnaderna för 
fastställande, uppbörd och redovisning av skogs-
vårdsavgifterna i enlighet med vad [landskapsstyrel-
sen] och skattestyrelsen tillsammans överenskommer.
3 §. Denna förordning träder ikraft den 1 november 
2002. Den tillämpas första gången på fastställande, 
uppbörd och redovisning av skogsvårdsavgifterna för 
år 2002.

I 20 Landskapslag (1998:84) om stöd för 
skogsbruksåtgärder

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Inledande bestämmelse
I denna lag finns bestämmelser om stöd till skogs-

brukare vid bedrivande av skogsbruk i enlighet med 
bestämmelserna i landskapslagen (1998:83) om 
skogsvård. Stöd kan ges som bidrag, lån eller för-
handsfinansiering för en skogsbruksåtgärd samt för 
planering, övervakning, arbetsledning och adminis-
tration av en skogsbruksåtgärd. För att trygga genom-
förandet av skogsbruksåtgärder samt deras resultat 
kan [landskapsstyrelsen] anskaffa eller stöda anskaf-
fandet av skogsbruksmateriel samt på annat sätt stöda 
genomförandet av nämnda åtgärder.

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag 
skall bidrag, lån eller förhandsfinansiering beviljas 
och handläggas i enlighet med bestämmelserna därom 
i landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och bi-
drag ur landskapets medel samt om landskapsgaranti, 
dock så att understöd i denna lag benämns bidrag. 
(2000/76)

För stöd som avses i denna lag reserveras årligen ett 
anslag i landskapets budget.

Se I 17, Landskapslag (1998:83) om skogsvård och D 29, Land-
skapslag (1998:50) om lån, räntestöd och understöd ur landska-
pets medel samt om landskapsgaranti.

2 §. Definitioner
I denna lag använda begrepp skall ha den betydelse 

som anges i denna paragraf.
Med enskild skogsbrukare avses en fysisk per-

son eller en av fysiska personer bildad sammanslut-
ning vars huvudsakliga syfte är att bedriva jord- eller 
skogsbruk.

Med förhandsfinansiering avses att landskapet fi-
nansierar en skogsbruksåtgärd så att den skogsbrukare 
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som mottagit stödet inom viss tid efter åtgärdens fär-
digställande, till den del inte bidrag beviljats för ända-
målet, skall återbetala kostnaden för åtgärden.

Med skogsbruksmateriel avses materiel såsom 
mindre arbetsmaskiner och redskap vilka huvudsak-
ligen är avsedda för skogsbruksåtgärder.

Med markberedning avses lämplig bearbetning 
av skogsbruksmark för att åstadkomma en gynnsam 
växtplats för skogsplantor.

Med skogsodling avses
a) åtgärder för att skapa ett nytt skogsbestånd efter 

förnyelseavverkning av ett område som är i underpro-
duktion,

b) beskogning av ur bruk tagen åkermark,
c) beskogning av naturbeten med ädla lövträd samt
d) beskogning av områden som drabbats av förstö-

relse som inte orsakats av skogsbrukaren.
Med plant- och ungskogsvård avses röjning av 

plantbestånd eller ungskog samt stamkvistning.
Med skyddsdikning avses nödvändig torrläggning 

i samband med förnyelseavverkning för att åstadkom-
ma en ändamålsenlig skogsförnyelse.

Med iståndsättningsdikning avses iståndsättning 
av befintliga skogsdiken. Till iståndsättningsdikning 
kan också höra anläggande av nödvändiga vägtrum-
mor samt byggande och iståndsättande av slambas-
sänger och dammar eller med dem jämförbara anlägg-
ningar och konstruktioner som behövs av miljövårds- 
eller andra skäl.

Med byggande av skogsbilväg avses anläggande 
av sådan väg som huvudsakligen är avsedd för skogs-
bruksändamål. Till byggande av skogsbilväg hör ock-
så grundförbättring av skogsbilväg samt byggande 
eller grundförbättring av till vägen hörande vändplan 
eller upplagsplats.

I 2 § landskapslagen om skogsvård finns ytterligare 
definitioner på begrepp som kan förekomma i denna 
lag.

2 kap. Grunder för stöd

3 §. Allmänna grunder för stöd
Stöd kan beviljas en enskild skogsbrukare eller 

flera enskilda skogsbrukare gemensamt.
Vid prövning av ansökan om stöd skall beaktas för 

den biologiska mångfalden viktiga biotoper i enlig-
het med bestämmelserna därom i landskapslagen om 
skogsvård och landskapslagen (1998:82) om natur-
vård. Ersättning för åtgärdsinskränkningar kan be-
viljas enligt landskapslagen om naturvård och land-
skapslagen (1965:9) om fornminnen.

Lån eller bidrag kan inte beviljas kommuner, för-
samlingar, bolag eller sammanslutningar vars huvud-
sakliga syfte är att bedriva annan verksamhet än jord- 
eller skogsbruk.

Stöd enligt denna lag kan inte beviljas för en
a) skogsodlingsåtgärd efter avslutad täktverksamhet,
b) åtgärd som strider mot bestämmelser i land-

skapslagen om skogsvård, landskapslagen om natur-
vård, landskapslagen om fornminnen eller annan lag 
eller som strider mot ett beslut som meddelats med 
stöd av annan lag eller

c) åtgärd som kan stödjas genom landskapslagen 
om naturvård.

Se I 17, Landskapslag (1998:83) om skogsvård; K 30, Land-
skapslag (1998:82) om naturvård; O 23, Landskapslag (1965:9) 
om fornminnen.

4 §. Stödgrunder för bidrag och lån
Med beaktande av den biologiska mångfalden, sko-

gens mångsidiga utnyttjande och ett hållbart nyttjande 
av skogsbruksmarkens virkesproducerande förmåga 
kan bidrag eller lån beviljas för

a) markberedning,
b) skogsodling,
c) plant- och ungskogsvård,
d) andra beståndsvårdande åtgärder än som avses i 

b och c punkten,
e) skydds- eller iståndsättningsdikning eller för
f) byggande eller grundförbättring av skogsbilväg.
[Landskapsstyrelsen] kan genom landskapsförord-

ning utfärda bestämmelser om förutsättningarna för 
rätt till bidrag eller lån.

5 §. Stödgrunder för förhandsfinansiering
Stöd i form av förhandsfinansiering kan beviljas för
 a) markberedning eller
 b) plant- och ungskogsvård.

6 §. Stödgrunder för annat bistånd än bidrag, lån och 
förhandsfinansiering

För säkerställande av att i 4 § nämnt stödberätti-
gat arbete verkställs på ett ändamålsenligt sätt utför 
[landskapsstyrelsen] erforderlig planering, övervak-
ning, arbetsledning och administration. [Landskaps-
styrelsen] kan vidare, helt eller delvis, anskaffa eller 
stöda anskaffandet av skogsbruksmateriel samt på an-
nat sätt stöda genomförandet av i 4 § nämnt stödberät-
tigat arbete.

I de fall det är ändamålsenligt kan [landskapsstyrel-
sen] besluta att i 1 mom. nämnda bistånd ges genom 
förmedling av Ålands skogsvårdsförening. För hand-
havande av de överlåtna uppgifterna erhåller skogs-
vårdsföreningen ersättning från [landskapsstyrelsen]. 
(2001/52)

I 1 mom. nämnt stöd kan också beviljas kommuner, 
församlingar och andra sammanslutningar vars hu-
vudsakliga syfte inte är att bedriva jord- eller skogs-
bruk.

3 kap. Särskilda bestämmelser om utbetalning av stöd 
m.m.

7 §. Ansökan
Ansökan om stöd enligt denna lag görs hos [land-

skapsstyrelsen]. I ansökan bör utöver vad som i övrigt 
föreskrivs i denna lag tydligt framgå

a) sökandens namn och adress,
b) de åtgärder för vilka stöd söks,
c) de stöd som söks,
d) platsen för åtgärderna och vid behov närmare 

uppgifter om platsen samt
e) vilka för bevarande av skogens mångfald viktiga 

biotoper som kan beröras av åtgärderna.
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Utöver vad i 1 mom. stadgas bör till ansökan fogas 
övriga för [landskapsstyrelsens] prövning erforderliga 
utredningar.

8 §. Storlek och utbetalning av bidrag, lån och för-
handsfinansiering

[Landskapsstyrelsen] ger genom landskapsförord-
ning bestämmelser om

a) beloppens storlek avseende bidrag, lån och för-
handsfinansiering vid de skogsbruksåtgärder som av-
ses i 4 och 5 §§ samt kan genom landskapsförordning 
utfärda bestämmelser om att

b) bidrag eller lån skall utbetalas i en eller flera rater 
samt att

c) en del av beviljat bidrag utbetalas efter att de åt-
gärder för vilket stödet är avsett är förverkligade.

8a §. (2000/76) Panträtt i fastighet
En fastighet utgör så som bestäms i 20 kap. jorda-

balken (FFS 540/1995) pant för återbetalningen av 
lån som beviljats för fastigheten och räntan på lånet, 
dröjsmålsräntan samt indrivningskostnaderna.

Se Ci 601 FL I.

9 §. Återbetalning av lån
[Landskapsstyrelsen] kan genom landskapsförord-

ning utfärda bestämmelser om tid för återbetalning 
av lån, återbetalningssätt samt den ränta som skall 
betalas.

10 §. Återbetalning av förhandsfinansiering
Den som beviljats förhandsfinansiering skall, till 

den del inte bidrag beviljats för ändamålet, inom viss 
tid efter åtgärdens färdigställande till landskapet åter-
betala kostnaden för åtgärden.

[Landskapsstyrelsen] kan genom landskapsförord-
ning utfärda bestämmelser om återbetalning av för-
handsfinansiering.

11 §. Deltagare
Stöd kan beviljas en deltagare i en gemensam 

skogsdiknings- eller skogsbilvägsåtgärd vilken inte 
anhållit om åtgärden eller förenat sig om sådan anhål-
lan men som är skyldig enligt diknings- eller vägför-
rättning att delta i åtgärden.

12 §. Sysslomän
Om skydds- eller iståndsättningsdikning eller byg-

gande av skogsbilväg genomförs som en gemensam 
åtgärd skall de berörda skogsbrukarna utse en eller 
flera sysslomän att företräda dem i frågor som gäller 
åtgärden.

Särskilda bestämmelser om dikning finns i vatten-
lagen (1996:61) för landskapet Åland.

Se K 14, Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland.

13 §. Överlåtelsesammanträde
Om det finns fem eller flera deltagare eller [land-

skapsstyrelsen] särskilt beslutar därom skall [land-
skapsstyrelsen] anordna ett överlåtelsesammanträde 
efter gemensam slutförd skyddsdikning, iståndsätt-
ningsdikning eller byggande av skogsbilväg. Vid 
överlåtelsesammanträdet avges slutredovisning samt 
övergår underhållsskyldigheten till deltagarna. Ett så-

dant överlåtelsesammanträde skall hållas senast inom 
tre månader efter att den gemensamma åtgärden slut-
förts.
14 §. Underhålls- och informationsskyldighet

En skogsbruksåtgärd för vilken stöd enligt denna 
lag beviljats skall underhållas av skogsbrukaren. Un-
derhållsskyldigheten för en skogsbilväg gäller under 
20 år efter vägens färdigställande.

En skogsbrukare skall utan dröjsmål informera 
[landskapsstyrelsen] om ändringar av väsentlig bety-
delse för beviljat eller utbetalat stöd.

4 kap. Tillsyn

15 §. Tillsynsmyndighet
Tillsyn enligt denna lag utövas av [landskapsstyrel-

sen]. Med tillsyn avses att tillse att lagens bestämmel-
ser samt villkor och andra krav som ställs med stöd av 
lagen efterlevs.

[Landskapsstyrelsen] kan genom råd eller på annat 
lämpligt sätt tillse att överträdelser upphör och före-
byggs.

Har underhållet av en skogsbruksåtgärd väsentligt 
försummats kan [landskapsstyrelsen]

a) ålägga den underhållsskyldiga att inom viss tid 
utföra det försummade eller

b) utföra det försummade på den underhållsskyldi-
gas bekostnad.

Ett åläggande att inom viss tid utföra underhåll av 
en skogsbruksåtgärd kan förenas med vite.
16 §. Upphävande av beslut om ekonomiskt stöd

[Landskapsstyrelsen] kan upphäva ett beslut att 
utge bidrag eller lån eller besluta att ett utgivet stöd 
helt eller delvis skall återbetalas, om det efter beslu-
tets fattande eller stödets utbetalning framkommer att 
det område som är föremål för åtgärden kommer att 
användas på ett sätt som inte medger att åtgärdens 
syfte till väsentliga delar uppnås.

16a §. (2000/76) Tvångsindrivning
Till betalning förfallna annuiteter på lån får indri-

vas i utsökningsväg utan dom eller beslut i enlighet 
med bestämmelserna i lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg (FFS 367/1961). Även 
finansiering som enligt denna lag skall återkrävas till 
landskapet eller andra prestationer som skall betalas 
till landskapet får indrivas i utsökningsväg i nämnda 
ordning.

Se Lag om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 
706/2007), Pr 608 FL I.

17 §. Avstående av återbetalningskrav
Om nyttan av en skogsbruksåtgärd som har finan-

sierats med lån enligt denna lag av särskilda skäl vä-
sentligt förlorats och åtgärden inte anses ändamålsen-
lig att förnya kan [landskapsstyrelsen] besluta att un-
derhållsskyldigheten upphör samt att det för åtgärden 
beviljade lånet helt eller delvis inte skall återbetalas. 
Särskilda skäl kan vara att den avsedda ekonomiska 
nyttan av en skogsbruksåtgärd förlorats till följd av 
skyldigheter i enlighet med annan lagstiftning eller till 
följd av en naturkatastrof.

I 20LL (1998:84) om stöd för skogsbruksåtgärder
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5 kap. Särskilda bestämmelser

18 §. Beskattning
För stöd som en skogsbrukare beviljats enligt denna 

lag betalas ingen kommunalskatt.
19 §. Ändring av skuldebrev

På en fastighetsägares ansökan, med övriga fastig-
hetsägares samtycke och om betalningen av landska-
pets fordran inte äventyras kan [landskapsstyrelsen] 
ändra skuldebrev för landskapets fordran enligt denna 
lag så att

a) panträtt avlyfts en genom delning bildad fastig-
het eller så att

b) fördelningen av panträttsansvaret ändras mellan 
de genom delning uppkomna fastigheterna.
20 §. Besvär

Ett beslut som [landskapsstyrelsen] fattat med stöd 
av denna lag kan överklagas hos högsta förvaltnings-
domstolen.
21 §. Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.
Genom denna lag upphävs landskapslagen (1968:7) 

den 4 april 1968 om skogsförbättring.
22 §. Övergångsbestämmelser

Stöd som före denna lags ikraftträdande sökts i en-
lighet med landskapslagen om skogsförbättring skall 
prövas och avgöras enligt nämnda lag.

Ikraftträdelsebestämmelse (2000/76):
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
8a § tillämpas inte beträffande lån för vilka ansökan 

lämnas in före denna lags ikraftträdande.

I 21 Landskapsförordning (1998:87) om 
stöd för skogsbruksåtgärder

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Tillämpningsområde
I denna förordning finns närmare bestämmelser 

om förutsättningar för rätt till bidrag eller lån vid 
skogsbruksåtgärder i enlighet med landskapslagen 
(1998:84) om stöd för skogsbruksåtgärder samt om 
beloppens storlek och utbetalning.
2 §. Definitioner

I denna förordning använda begrepp skall ha den 
betydelse som anges i denna paragraf.

Med underproduktion avses att ett skogsbestånds 
virkesförråd eller tillväxt understiger hälften av vad 
som är normalt på växtplatsen.

Med ur bruk tagen åkermark avses sådan åker-
mark som inte brukats på flera år eller som inte längre 
är lönsam att odla på grund av ogynnsamt läge, dåliga 
dräneringsförhållanden eller som av andra skäl är av 
dålig kvalitet.

Med naturbeten avses marker där det för minst 
fem och högst tio år sedan bedrivits beteshävd och 
som inte utsatts för bearbetnings-, gödslings-, eller 
bekämpningsåtgärder i syfte att höja produktionen.

Med ädla lövträd avses trädslagen alm, ask, ek, 
lind, lönn, bok och fågelbär.

Med torvmarker avses sådana marker vars torv-
täcke är djupare än 30 centimeter.

Med god skogsvård avses sådana grundregler för 
skogsbruk som, i enlighet med landskapslagen om 
skogsvård och landskapslagen (1977:41) om natur-
vård samt med stöd av dessa författningar gällande 
bestämmelser, tillämpas eller rekommenderas av fler-
talet yrkesskickliga skogsfackmän.

Med röjning avses att en beståndsvårdande utgles-
ning av plant- eller ungskog sker i enlighet med god 
skogsvård i bestånd där uttag av gagnvirke enligt ved-
ertagna gallringsmallar inte är möjligt.

Med iståndsättningsröjning avses att en bestånds-
vårdande röjning av ungskog sker innan första gall-
ring i bestånd där den grundytevägda medeldiametern 
på brösthöjd är minst 8 cm och högst 16 cm på bark 
(utvecklingsklass 02). Med iståndsättningsröjning 
avses vidare att överflödiga träd som hindrar huvud-
stammarnas utveckling och utförandet av första gall-
ringen avlägsnas. (2003/27)

Med energivirke avses stammar vilka inte uppfyl-
ler dimensionskraven för massaved. (2003/77)

2 kap. Markberedning

3 §. Markberedning
Vid maskinell markberedning av förnyelseytor där 

[landskapsstyrelsens] markberedningsmaskin an-
vänds kan bidrag beviljas för högst 50 procent av den 
totala driftskostnaden.

Vid maskinell markberedning av förnyelseytor där 
[landskapsstyrelsens] markberedningsmaskin inte 
används kan bidrag beviljas för högst 50 procent av 
markberedningskostnaden, dock högst 160 euro per 
hektar. (2002/11)

3 kap. Skogsodling

4 §. Beskogning
Bidrag kan beviljas för högst 50 procent av arbets-

kostnaden samt för hela plant- eller frökostnaden vid 
följande beskogningsåtgärder:

1) Beskogning av ett skogsbruksmarksområde som 
är i underproduktion.

2) Beskogning av ur bruk tagen åkermark.
3) Beskogning av naturbeten genom odling av ädla 

lövträd.
4) Komplettering av skogsodlingar eller naturför-

nyelser som drabbats av förstörelse som inte beror på 
skogsbrukaren.

I samband med beskogning av naturbeten och ur 
bruk tagen åkermark genom odling av ädla lövträd 
kan bidrag beviljas för högst 50 procent av kostnaden 
för erforderliga skyddsrör.

Stöd för hela plant- eller frökostnaden beviljas in-
räknat kostnaden för mervärdesskatt.

Stöd beviljas inte för beskogning i följande fall:
1) Beskogning av kala och glest skogbevuxna torv-

marker.
2) Komplettering av område där plantor tagit skada 

till följd av skogsbrukarens uppenbara försumlighet.
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3) Beskogning eller komplettering av skogsbruks-
marker med betydande skador av hjortdjur.

4 kap. Plant- och ungskogsvård

5 §. (2000/77) Stödbelopp vid plant- och ungskogsvård
Vid plant- och ungskogsvård kan bidrag beviljas för 

högst 50 procent av kostnaden och lån för högst 50 
procent av kostnaden. Om lånemöjligheten utnyttjas 
kan lån även beviljas för hela mervärdesskatten.

6 §. Förutsättningar vid röjning eller iståndsättnings-
röjning

Vid röjning eller iståndsättningsröjning skall föl-
jande förutsättningar vara uppfyllda:

1) Åtgärden skall vara befogad och ett konstaterat 
behov finnas enligt god skogsvård.

2) Åtgärden skall avseende trädslagsval och antal 
kvarlämnade stammar per ytenhet utföras korrekt en-
ligt god skogsvård.

3) Vid iståndsättningsröjning skall endast de kost-
nader som hänför sig till den egentliga röjningen 
beaktas när arbetsinsats- och redskapskostnader vär-
deras och inte de kostnader som hänför sig till tillva-
ratagandet av gagnvirket.

7 §. Förutsättningar vid stamkvistning
Vid stamkvistning skall följande förutsättningar 

vara uppfyllda:
1) Beståndet skall konstateras vara lämpligt för 

stamkvistning.
2) Kvistningsobjekt är tallbestånd på mark av ling-

on- eller blåbärstyp samt på motsvarande torvmarker.
3) Trädbeståndet skall vara jämnårigt, jämntätt och 

ha en areal av minst 0,5 hektar.
4) De kvistningsdugliga stammarnas medeldiame-

ter i brösthöjd bör inte överstiga 12 centimeter.
5) Endast härskande stammar skall kvistas.
Stöd kan beviljas för kvistning av högst 600 stam-

mar per hektar.

5 kap. Andra beståndsvårdande åtgärder

8 §. (2003/77) Tillvaratagande av energivirke
För hopsamling och terrängtransport av energivirke 

från plant- och ungskogsbestånd, som avverkats i 
samband med röjning eller iståndsättningsröjning och 
som överlåts till energianvändning, kan bidrag bevil-
jas med 7 euro per fastkubikmeter på bark.

Bidrag kan beviljas om den mängd energivirke som 
överlåts är minst 20 fastkubikmeter på bark.

Till en ansökan om bidrag för tillvaratagande av 
energivirke skall, utöver vad som föreskrivs i 7 § 
landskapslagen om stöd för skogsbruksåtgärder, bi-
fogas ett intyg från mottagaren av energivirket där 
dels mottagen virkes- eller flisvolym framgår, dels en 
försäkran ges om att virket skall användas för energi-
framställning.

9 §. (2003/27) Rotröta
Vid behandling av stubbar i samband med avverk-

ning, i syfte att minska spridningen av rotröta, kan 
bidrag beviljas för preparatkostnaden.

Bidrag kan beviljas i det fall att avverkningen och 
stubbehandlingen utförs under perioden 1 april - 30 
november i sådana bestånd där granens grundyta ut-
gör 20 procent eller mer av beståndets totala grundyta.

6 kap. Skydds- och iståndsättningsdikning

10 §. (2002/11) Stödbelopp vid skydds- och iståndsätt-
ningsdikning

Vid skydds- eller iståndsättningsdikning kan bidrag 
beviljas för högst 50 procent av kostnaden, dock högst 
170 euro per hektar torrläggningsområde.

Kontant bidrag under 85 euro utbetalas inte.
11 §. Gemensamma förutsättningar vid skydds- och 
iståndsättningsdikning

Vid skydds- eller iståndsättningsdikning skall det 
finnas en av [landskapsstyrelsen] godkänd plan över 
dikningen. Vid torrläggningsåtgärder skall lämpliga 
miljöåtgärder vidtas för undvikande av skador på vat-
tenområden. Befintliga naturliga mossar och kärr får 
inte skadas.
12 §. Särskilda förutsättningar vid skyddsdikning

Vid skyddsdikning skall ett skogsbestånd ha avver-
kats för förnyelse och skogsbruksmarken konstaterats 
vara i behov av torrläggning för att tillgodose god 
plantetablering och virkesproduktion.
13 §. Särskilda förutsättningar vid iståndsättningsdik-
ning

Vid iståndsättningsdikning skall ett tidigare dikat 
områdes torrläggning ha försämrats så att virkespro-
duktionen kan skadas. Skogsbeståndet skall avseende 
skogsvård och virkesproduktion vara i tillfredsstäl-
lande skick.

Stöd kan beviljas för iståndsättningsdikning om ti-
digare dikning finansierats av skogsbrukaren eller om 
mer än 20 år förflutit sedan stöd beviljats.

7 kap. Byggande av skogsbilväg

14 §. (2002/11) Stödbelopp vid byggande av skogs-
bilväg

Vid byggande eller grundförbättring av skogsbilväg 
kan bidrag beviljas för högst 40 procent av kostnaden 
och lån för högst 60 procent av kostnaden eller, om 
lånemöjligheten inte utnyttjas, som bidrag för högst 
55 procent av kostnaden, dock högst 8,50 euro per 
meter väg.

Kontant bidrag under 85 euro utbetalas inte.
15 §. Gemensamma bestämmelser vid byggande eller 
grundförbättring av skogsbilväg

Vid byggande eller grundförbättring av skogsbilväg 
skall följande förutsättningar vara uppfyllda:

1) vägen bör huvudsakligen nyttjas för skogsbruks-
ändamål,

2) skogsbilvägen bör ha anknytning till en befintlig 
skogsbilväg eller annan väg av minst lika god stan-
dard och

3) det skall finnas en av [landskapsstyrelsen] god-
känd plan över skogsbilvägen.

Vid torrläggningsåtgärder bör med beaktande av 
en skogsbilvägs nödvändiga konstruktion och sträck-
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ning, lämpliga miljöåtgärder vidtas för undvikande av 
skador på vattenområden.

16 §. Särskilda bestämmelser vid byggande av ny 
skogsbilväg

För att bidrag skall kunna beviljas för byggande av 
ny skogsbilväg bör vägtätheten inom nyttoområdet 
inte överstiga 20 meter per hektar produktiv skogs-
bruksmark. Behovet av vägsträckans längd bör i regel 
överstiga 500 meter. Om särskilda skäl föreligger kan 
dock en kortare vägsträcka godkännas.

17 §. Särskilda bestämmelser vid grundförbättring av 
skogsbilväg

För att vägbygget skall klassificeras som grund-
förbättring av befintlig skogsbilväg bör det finnas 
ett omfattande behov av överbyggnad, förbättring av 
dränering eller förnyande av broar och anläggningar. 
Normalt underhåll som sladdning och ytgrusning hän-
förs inte till grundförbättring.

Stöd kan beviljas om skogsbrukaren själv finan-
sierat ursprunglig väg eller om mer än 20 år förflutit 
sedan stöd beviljats från det att vägen färdigställts el-
ler tidigare grundförbättrats. Undantag kan göras från 
denna regel om grundförbättring är motiverad tidigare 
med hänsyn till de krav som utvecklande av transport-
materielen ställer eller om brister i vägens ursprung-
liga konstruktion kan konstateras och detta inte beror 
på försummande av det normala underhållet.

18 §. Om tid för färdigställande av skogsbilväg
Byggande eller grundförbättring av skogsbilväg 

skall färdigställas inom två kalenderår efter det att bi-
drag eller lån för åtgärden beviljats. [Landskapsstyrel-
sen] kan dock av särskilda skäl förlänga den tid inom 
vilken åtgärden skall vara färdigställd.

8 kap. Särskilda bestämmelser

19 §. Särskilda grunder vid fastställande av stöd
För arbetskostnader utbetalas inte kontant bidrag 

med lägre belopp än 50 euro om inte annat särskilt 
stadgas i denna förordning. (2002/11)

Lån beviljas inte med lägre belopp än 900 euro. 
(2002/11)

Vid beräknande av kostnad för att fastställa stödbe-
lopp beaktas inte mervärdesskatt på varor och tjänster, 
om inte annat särskilt stadgas i denna förordning.
20 §. Utbetalning

Stöd utbetalas mot kostnadsredovisning
a) som ett belopp efter att åtgärden utförts och god-

känts av [landskapsstyrelsen] eller
b) i högst tre rater, varvid sista raten skall utgöra 

minst 25 procent av det beviljade stödet, efter att åt-
gärden utförts och godkänts av [landskapsstyrelsen].
21 §. Innebörden av underhållsskyldighet

Till den underhållsskyldighet som nämns i 14 § 
1 mom. landskapslagen om stöd för skogsbruksåtgär-
der hör att:

1) grävda och rensade diken samt anordningar 
och konstruktioner på ett område som skydds- eller 
iståndsättningsdikats hålls i sådant skick att deras än-

damål uppfylls och att nödvändiga skogsvårdsarbeten 
utförs på området.

2) ombesörja nödvändig sladdning, ytgrusning, 
reparation av trummor och broar samt öppnande av 
tilltäppta diken och andra arbeten som underhållet av 
skogsbilvägar och upplagsplatser förutsätter.
22 §. Återbetalning av lån

Lån med stöd av landskapslagen om stöd för skogs-
bruksåtgärder beviljas som annuitetslån med 2 pro-
cents ränta. Sådant annuitetslån skall återbetalas till 
landskapet med 12 procents annuiteter.

Återbetalningen av lån skall inledas i januari månad 
året efter det år under vilket den åtgärd för vilken stöd 
har beviljats senast skall färdigställas. Låneräntan lö-
per från det återbetalningen inletts.

Bestämmelser om dröjsmålsränta finns i 18 § land-
skapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd 
ur landskapets medel samt om landskapsgaranti.
23 §. Återbetalning av förhandsfinansiering

Förhandsfinansiering skall, till den del inte bidrag 
beviljats för ändamålet, återbetalas till landskapet 
inom den tid [landskapsstyrelsen] bestämmer.
24 §. Ikraftträdelsebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 
1998.

Genom denna förordning upphävs de beslut om 
grunderna för stöd till skogsbruksåtgärder som anta-
gits med stöd av landskapslagen (1968:7) om skogs-
förbättring eller landskapsförordningen (1977:88) om 
skogsförbättring.

Om för lån som beviljats innan denna förordning 
trädde i kraft avtalats om en annan dröjsmålsränta än 
den som tillämpas i enlighet med 18 § landskapslagen 
om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel 
samt om landskapsgaranti, skall den dröjsmålsräntan 
gälla som för låntagaren medför en lägre kostnad.

I 22 Förordning (1991:69) om skötseln av 
virkesmätningen i landskapet Åland

 (FFS 1152/1991)

 Förlängd genom ÅFS 1993/10 (FFS 1594/1992).

1 §. De uppgifter som enligt virkesmätningsla-
gen (364/1991) och virkesmätningsförordningen 
(365/1991) skall skötas av skogsnämnderna handhas i 
landskapet Åland av Ålands [landskapsstyrelse].
2 §. Denna förordning träder i kraft den 1 september 
1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen 
den 5 oktober 1973 om skötseln av virkesmätningen i 
landskapet Åland (765/1973).

F (1991:69) om skötseln av virkesmätningen …I 22
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I 23 Landskapslag (2003:60) om tillämpning 
i landskapet Åland av riksförfattningar 
om skogsodlingsmaterial

1 §. Tillämpningsområde
Med de undantag som anges i denna lag skall föl-

jande riksförfattningar samt med stöd av dem i riket 
gällande bestämmelser tillämpas i landskapet:

1) Lagen den 5 april 2002 om handel med skogsod-
lingsmaterial (FFS 241/2002) och

2) Jord- och skogsbruksministeriets förordning den 
10 december 2002 om handel med skogsodlingsmate-
rial (FFS 1055/2002).

Ändringar i ovannämnda riksförfattningar skall till-
lämpas i landskapet från den dag de träder i kraft i 
riket.
2 §. Förvaltningsuppgifter, besvär och ändringssö-
kande m.m.

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen 
i de författningar som avses i 1 § skall avse motsva-
rande bestämmelser i landskapslagstiftningen. Dess-
utom skall

a) de förvaltningsuppgifter som i enlighet med de 
författningar som anges i 1 § ankommer på staten i 
landskapet handhas av [landskapsstyrelsen], till den 
del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstift-
ningsbehörighet på området,

b) avgifter för prestationer enligt denna lag tas 
ut i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen 
(1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet 
samt skall

c) ändring i beslut som har fattats med stöd av den-
na lag sökas genom besvär i enlighet med bestämmel-
serna därom i 25 § självstyrelselagen.

Se F 2, Landskapslag (1993:27) om grunderna för avgifter till 
landskapet.

3 §. Handräckning
Polismyndigheten skall på begäran ge handräck-

ning om det fordras vid utförande av tillsyns- och 
kontrolluppgifter enligt denna lag.

I 24 Förordning (1990:33) om utlåtande 
enligt 25 kap. 8 § ärvdabalken i 
landskapet Åland

 (FFS 315/1990)

 Förlängd genom ÅFS 1993/10 (FFS 1594/1992).

1 §. De utlåtanden som enligt 25 kap. 8 § ärvdabal-
ken ges av lantbruksdistrikten och jordbruksstyrelsen 
skall i landskapet Åland ges av [landskapsstyrelsen].

Se Ci 235 FL I.

2 §. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1990.

I 25 Landskapslag (1998:57) om 
avbytarverksamhet för lantbrukare

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §. (2005/83) Lagens syfte
Syftet med denna lag är att trygga lantbrukares rätt 

till årsledighet, veckoledighet och vikariehjälp.
En lantbrukares avbytarhjälp ordnas genom land-

skapsanställda lantbruksavbytare eller genom att 
landskapsregeringen helt eller delvis betalar löne-
kostnaderna för en av lantbrukaren anställd avbytare. 
(2010/100)

Landskapsregeringen betalar också ersättning för 
avbytarverksamhet till privata avbytarföretag enligt 
bestämmelserna i 17 § och bestämmelser meddelade i 
landskapsförordning.

Se I 26, Landskapsförordning (2006:3) om avbytarverksamhet 
för lantbrukare.

2 §. Definitioner
I denna lag avses med
1) lantbruk en självständig ekonomisk enhet som 

beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk 
(FFS 543/1967),

2) kreatursskötsel husdjursproduktion som be-
skattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk, med 
undantag av fiske,

3) lantbrukare en person som genom att själv delta 
i arbetet bedriver lantbruk och som

a) har en gällande försäkring för minimipensions-
skydd enligt lagen om pension för lantbruksföretagare 
(FFS 467/1969) eller som har lämnat in en ansökan 
om en sådan, eller som

b) har beviljats delinvalidpension enligt lagen om 
pension för lantbruksföretagare eller

c) har rätt till pension enligt lagen om generations-
växlingspension för lantbrukare (FFS 1317/1990),

4) (2010/100) husdjursenhet de i följande tabell 
förtecknade antal djur som kräver en likvärdig daglig 
arbetsinsats av lantbrukaren, varvid i tabellen anges 
det antal djur av visst slag som i enlighet med denna 
lag utgör en husdjursenhet (de) som följer:

Nötkreatur

1) mjölkko 1 djur = 1 de

2) mjölkkos kalv som är högst 2 
månader

oavsett 
antal

= 0 de

3) ungdjur 15 djur = 1 de

4) kvigor och tjurar i lösdrift 15 djur = 1 de

5) diko eller diko med dikalv som 
är högst sex månader gammal

5 djur = 1 de

Hästar

6) häst som aktivt ingår i lantbruks 
eller ridskolas näringsverksam-
het

4 djur = 1 de

7) föl och unghäst som ingår i 
lantbruks eller ridskolas närings-
verksamhet

10 djur = 1 de
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I 25 LL (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare

3 §. Rätt till årsledighet, vikariehjälp och veckoledig-
het (2005/83)

Rätt till förmånerna i denna lag har en lantbrukare 
från och med månaden efter sin 18-årsdag till och med 
det kalenderår lantbrukaren går i ålderspension och en 
lantbrukare i åldern 15-18 år som i fråga om andra 
villkor än åldern uppfyller villkoren för erhållande av 
försäkring för minimipensionsskydd enligt lagen om 
pension för lantbruksföretagare. (2005/83)

En lantbrukare som erhåller arbetslöshetsdagpen-
ning eller arbetsmarknadsstöd eller är anmäld hos 
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndig-
het som arbetssökande vid tiden för avbytartjäns-
ten är inte berättigad till någon avbytarverksamhet. 
(2006/13)

Rätt till årsledighet och veckoledighet har en lant-
brukare som arbetar med kreatursskötsel som under 
den ansökta ledigheten omfattar minst 2 djurenheter. 
(2010/100)

Rätt till vikariehjälp har en lantbrukare som av en 
i landskapsförordning bestämd tillfällig orsak inte har 
möjlighet att utan vikariehjälp sköta de nödvändiga 
arbeten som hör till den dagliga skötseln av lantbru-
ket. En lantbrukare som har gått i ålderspension har 
rätt till vikariehjälp endast om det konstaterade beho-
vet av vikariehjälp har uppkommit innan pensions-

dagen, såvida inte landskapsregeringen av särskilda 
generationsväxlingsskäl beslutar annat. Under de sex 
månader som följer efter ålderspensionsdagen har 
lantbrukaren endast rätt till vikariehjälp under 60 da-
gar. (2005/83)

2 kap. Upphävt (2005/83)

4 - 6 §§. Upphävda (2005/83).

3 kap. Avbytarverksamheten

7 §. Upphävd (2005/83).
8 §. Landskapets avbytarverksamhet

Landskapets avbytarverksamhet är organiserad som
1) ringavbytning, då lantbruksavbytaren är anställd 

med månadslön och betjänar en bestämd grupp av se-
mesterberättigade lantbrukare som tillsammans med 
lantbruksavbytaren gör upp om semester och vecko-
ledighet under en längre tidsperiod eller

2) ambulerande avbytning, då lantbruksavbytaren 
är anställd med månadslön och tjänstgör för lantbru-
kare som inte i förväg bestämt tidpunkt för ledigheten.

9 §. (2005/83) Gårdsvis årsledighet
En lantbrukare har rätt att för lantbrukarens års-

ledighet under ett kalenderår få lantbruksavbytare i 
enlighet med vad som följer av nedanstående tabell:

antal husdjursenheter (de) antal avbytardagar
minst 2 och högst 6 de 10
minst 6 och högst 18 de 15
mer än 18 de 30

(2010/100)
Ett lantbruk som har minst tolv husdjursenheter har 

rätt till lantbruksavbytare i 33 dagar per kalenderår för 
lantbrukarens årsledighet.

På lantbruk som drivs av två eller flera lantbrukare 
som har rätt till årsledighet skall ledigheten tas ut 
samtidigt.

Under lantbruksavbytarens första arbetspass skall 
en av gårdens lantbrukare närvara för att instruera 
lantbruksavbytaren om rutinerna på gården. Detta ar-
betspass räknas in i årsledigheten.

För lantbruk som anlitar landskapsanställda lant-
bruksavbytare är fyra av lantbrukets årsledighetsda-
gar jourdagar. Under dessa dagar måste en lantbru-
kare finnas tillgänglig på gården för att kunna ta över 
skötseln av djuren om lantbruksavbytaren, i händelse 
av sjukdom eller annan akut orsak på någon annan 
gård, måste avbryta avbytarverksamheten. Jourda-
garna skall läggas i början och/eller i slutet av årsle-
dighetsperioden om inte lantbrukaren har andra öns-
kemål som kan tillgodoses av den ledande lantbruks-
avbytaren.

9a §. (2010/100) Timnormer för ersättning vid årsle-
dighet

Det högsta antal arbetstimmar för vilka ersättning 
enligt 9 § utbetalas anges i följande tabell:

Svin

8) avelsgalt, sugga eller sugga 
med smågrisar

2 djur = 1 de

9) andra svin 40 djur = 1 de

Getter

10) get som är över sex månader 
gammal

8 djur = 1 de

11) killingar 40 djur = 1 de

Får

12) avelsbagge, dräktig tacka eller 
tacka med dilamm

20 djur = 1 de

13) mjölkfår med dilamm 10 djur = 1 de

14) lamm 40 djur = 1 de

Fjäderfä

15) strutsar 15 djur = 1 de

16) höns 200 djur = 1 de

17) slaktkycklingar 2 000 
djur

= 1 de

18) annat fjäderfä det antal djur 
utgör en hus-
djursenhet som 
den ledande 
avbytaren be-
dömer kräva 
en med andra 
husdjursenheter 
likvärdig daglig 
arbetsinsats.
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antal husdjursenheter (de) högsta antal ersätt-
ningsberättigande 
arbetstimmar per 
avbytardag

minst 2 men färre än 3 de 3
minst 3 men färre än 5 de 4
minst 5 men färre än 10 de 5
minst 10 men färre än 20 de 6
minst 20 men färre än 40 de 7
minst 40 men färre än 60 de 8
minst 60 men färre än 90 de 9
minst 90 men färre än 130 de 10
minst 130 men färre än 180 de 11
minst 180 de 12

10 §. Veckoledighet
En lantbrukare har rätt till veckoledighet under 

högst tolv dagar per år under förutsättning att semes-
ternämnden kan anvisa en ledig lantbruksavbytare. 
Ansökan görs hos semesternämnden muntligen eller 
skriftligen i så god tid som möjligt. För denna tjänst 
betalar lantbrukaren en viss del av landskapsreger-
ingens kostnader för lantbruksavbytaren. Den del av 
kostnaden som lantbrukaren själv skall betala fast-
ställs genom landskapsförordning.

Önskar en lantbrukare ytterligare ledighet och kan 
semesternämnden anvisa en ledig lantbruksavbytare 
kan lantbrukaren köpa denna tjänst mot full kostnads-
täckning.

11 §. (2005/83) Ansökan om årsledighet
Ansökan om årsledighet görs skriftligen på en blan-

kett som finns att hämta hos den ledande lantbruksav-
bytaren. Blanketten skall ha inkommit till den ledande 
lantbruksavbytaren senast den 31 januari under det år 
ledigheten önskas, dock inte senare än 14 dagar före 
den ansökta årsledighetens början. En för sent inläm-
nad ansökan leder till att lantbruket förlorar rätten till 
årsledighet med en dag per påbörjad vecka efter den 
sista inlämningsdagen. Har ansökan inte inkommit till 
den ledande lantbruksavbytaren senast den första var-
dagen i mars förlorar lantbruket rätten till lantbruks-
avbytare för årsledighet under kalenderåret. Lant-
brukaren har dock rätt att komplettera eller ändra sin 
ansökan fram till 14 dagar innan ledighetens början.

Lantbrukaren skall i ansökan om årsledighet uppge 
om denne vill utnyttja landskapets avbytarverksam-
het, ett privat avbytarföretag eller anställa en egen 
lantbruksavbytare.

Lantbrukaren skall även lämna uppgift om
1) antal och slag av husdjur,
2) mekaniseringsgraden på gården och
3) andra särskilda omständigheter som kan ha be-

tydelse för skötseln av lantbruket samt i övrigt lämna 
den information som den ledande lantbruksavbytaren 
begär.
12 §. (2005/83) Bestämmande av tiden för ledigheten

En lantbrukare skall om möjligt förlägga sin års-
ledighet eller veckoledighet till en tidpunkt då stora 

säsongbetonade eller för lantbrukets ekonomiska 
ställning viktiga arbetsuppgifter inte behöver utföras.

Beslut om beviljande av årsledighet eller veckole-
dighet skall fattas och meddelas lantbrukaren i god tid 
innan den ansökta ledigheten börjar.

Kan den ledande lantbruksavbytaren inte erbjuda 
lantbrukaren en lantbruksavbytare under den tid lant-
brukaren önskar skall lantbrukaren ges besked om när 
lediga lantbruksavbytare finns och beredas tillfälle 
att ändra tiden för årsledigheten eller veckoledighe-
ten. Finns det inga lediga lantbruksavbytare att tillgå 
har lantbrukaren rätt att välja mellan att få resterande 
årsledighetsdagar flyttade till nästa år eller att få er-
sättning motsvarande ersättningen för en privat lant-
bruksavbytare.

Om lantbrukaren utan godtagbara skäl vägrar ta 
ut årsledigheten eller veckoledigheten eller en del 
därav då den ledande lantbruksavbytaren har anvisat 
en lantbruksavbytare går lantbrukaren till denna del 
miste om sin rätt till den sökta avbytartjänsten. Det-
samma gäller om lantbrukaren utan godtagbar orsak 
vägrar ta emot den lantbruksavbytare som reserverats 
för dennes räkning.

Om lantbrukaren på grund av sjukdom eller av an-
nan godtagbar orsak inte kan ta årsledighet under den 
tid då lantbruksavbytare reserverats för dennes räk-
ning, kan hela eller delar av årets årsledighet fram-
skjutas till en senare tidpunkt under året eller sparas 
till det därpå följande året.
13 §. Upphävd (2005/83).
14 §. Vikariehjälp

Begäran om vikariehjälp görs hos den ledande 
lantbruksavbytaren. Både lantbrukare som bedriver 
kreatursskötsel och lantbrukare som endast har växt-
odlingar har rätt till vikariehjälp. Den ledande lant-
bruksavbytaren uppskattar storleken av den totala 
arbetstiden på lantbruket och den arbetstid som åtgår 
för den frånvarande lantbrukarens arbetsuppgifter. Vi-
kariehjälp beviljas endast om det inte finns någon an-
nan inom lantbruket som har möjlighet att sköta den 
frånvarande lantbrukarens arbetsuppgifter. (2005/83)

För vikariehjälpen tas en timtaxa ut som inte får 
överstiga kostnaderna för produktionen av verksam-
heten. Hur timtaxan räknas ut framgår av landskaps-
förordning.
15 §. Avbrytande av vikariehjälp

Om det inte äventyrar lantbrukets fortsatta drift 
kan vikariehjälp avbrytas om det framkommer att 
den som får vikariehjälpen inte har behov av den eller 
om någon annan som arbetar i lantbruket än den som 
får hjälpen lösgör sig från sina uppgifter med hjälp 
av avbytarverksamheten. Om vikariehjälpen inte kan 
avbrytas skall lantbrukaren ersätta hela kostnaden för 
avbytarverksamheten.
15a §. (2009/68) Avbytarhjälp mot full kostnadstäckning

Om en lantbrukare önskar ytterligare ledighet ut-
över vikariehjälp, årsledighet och veckoledighet och 
om den ledande avbytaren kan anvisa en ledig lant-
bruksavbytare så kan lantbrukaren få avbytarhjälp 
mot full kostnadstäckning.

LL (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare I 25
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16 §. Lantbruksavbytarens arbetsuppgifter
1 mom. upphävt (2005/83).
En lantbruksavbytare skall, i enlighet med bestäm-

melserna i det reglemente som landskapsregeringen 
fastställt, sköta de arbetsuppgifter som i regel hör 
till kreatursskötseln samt andra nödvändiga göromål 
som hör till skötseln av lantbruket. Under den tid som 
lantbruksavbytaren ensam sköter driften av lantbru-
ket skall lantbruksavbytaren oavsett vad som över-
enskommits med lantbrukaren vid behov även göra 
övervakningsbesök för att trygga lantbrukets krea-
tursskötsel.
17 §. Icke landskapsanställd lantbruksavbytares ar-
betstid

En icke landskapsanställd lantbruksavbytares ar-
betstid anges i avbytartimmar som räknas ut med 
hjälp av en timnorm som uppskattas utgående från an-
talet kreatur och slag av kreatur, produktionsmetoder-
na och -förhållandena på lantbruket samt tidpunkten 
för avbytarverksamheten på sätt som närmare bestäms 
i landskapsförordning.

4 kap. Särskilda bestämmelser

18 §. (2005/83) Landskapsregeringens rätt till infor-
mation

Landskapsregeringen har rätt att av skatte- och an-
dra myndigheter erhålla erforderliga uppgifter och ut-
redningar för verkställigheten av denna lag.

19 §. (2005/83) Andra uppgifter för landskapsanställ-
da lantbruksavbytare

På ansökan av en lantbrukare eller enligt särskilt 
avtal med sammanslutning av lantbrukare kan den le-
dande lantbruksavbytaren anvisa landskapsanställda 
lantbruksavbytare även för andra än i denna lag av-
sedda uppgifter mot en ersättning som motsvarar de 
faktiska lönekostnader som landskapsregeringen har 
för lantbruksavbytaren.

20 §. (2005/83) Ersättningsanspråk
En lantbrukare som anser sig ha lidit ekonomisk 

skada på grund av arbete som en av landskapsreger-
ingens lantbruksavbytare har utfört eller försummat 
kan skriftligen yrka på ersättning hos den ledande 
lantbruksavbytaren. I yrkandet, som skall ha inkom-
mit till den ledande lantbruksavbytaren senast 30 
dagar från det att lantbrukaren fick kännedom om 
skadan, skall omständigheterna kring skadan och 
storleken på den ekonomiska förlust som lantbruka-
ren lidit anges.

21 §. (2005/83) Rättelseyrkande
En lantbrukare som är missnöjd med ett beslut som 

den ledande lantbruksavbytaren har fattat kan inom 
14 dagar från delgivningen av beslutet skriftligen be-
gära rättelse hos den ledande lantbruksavbytaren. I 
rättelseyrkandet, som läggs till grund för den ledande 
lantbruksavbytarens prövning, skall anges vilket be-
slut som önskas rättat och de omständigheter som rät-
telseyrkandet grundar sig på.

22 §. Sökande av ändring
Beslut som den ledande lantbruksavbytaren har fat-

tat med stöd av 21 § får överklagas till Ålands förvalt-
ningsdomstol. Överklagandet skall ha inkommit till 
domstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslu-
tet. Fortsatta besvär till högsta förvaltningsdomstolen 
är möjliga endast när det gäller beslut som avser åter-
betalning av felaktigt utnyttjad avbytarverksamhet 
som avses i 15 §. (2005/83)

Om ändringssökandet i övrigt och om delgivning 
av beslut gäller vad därom är särskilt stadgat.

23 §. Sekretess
Personer som arbetar eller har arbetat som lantbruks-

avbytare med lön från landskapsregeringen får inte 
utan berörda personers tillstånd röja uppgifter om en 
enskild person eller en familj som de på grund av sin 
ställning, sitt uppdrag eller arbete fått kännedom om.

Sekretesskyldigheten utgör inget hinder för att upp-
gifter lämnas till en myndighet eller en person som 
på tjänstens vägnar har rätt att få vetskap om vissa 
förhållanden.

24 §. (2009/68) Landskapsförordning
I landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgif-

ter till landskapet finns bestämmelser om de allmänna 
grunderna för de avgifter som med stöd av denna lag 
uppbärs av lantbrukare. Landskapsregeringen kan i 
landskapsförordning besluta närmare om följande frå-
gor som rör avbytarverksamhet för lantbrukare:

1) storleken på den avgift som en lantbrukare ska 
betala för lagstadgad rätt till vikariehjälp, årsledighet 
och veckoledighet, varvid en avgift kan bestämmas så 
att full kostnadstäckning inte uppnås eller så att avgift 
inte ska uppbäras,

2) sådan full kostnadstäckning som en lantbrukare 
ska betala till landskapet för

- vikariehjälp, om den ledande avbytaren konstate-
rar att beviljad avbytarhjälp inte omfattads av en rätt 
till vikariehjälp, arbetet av djurskyddsskäl inte kan 
avbrytas samt att beslutet om vikariehjälp fattats på 
grund av felaktiga eller bristande uppgifter från lant-
brukaren, samt för

- avbytarhjälp som inte kan ges som årsledighet, 
vikariehjälp eller veckoledighet,

3) åtgärder som en lantbrukare ska vidta innan en 
med avbytarhjälp beviljad ledighet börjar, den infor-
mation som en lantbrukare ska lämna till berörd lant-
bruksavbytare om lantbrukets djurhållning och därtill 
hörande förhållanden samt om hur lantbruksavbytaren 
kan komma i kontakt med lantbrukaren eller en före-
trädare för denne under ledigheten, tidpunkt då sådan 
information bör lämnas till berörd lantbruksavbytare,

4) storlek på och beräkningsgrund för ersättning till 
lantbruksavbytare som är egenföretagare, anställd av 
ett privat avbytarföretag eller anställd av lantbruka-
ren, krav på kontroll som ska ske av att lön och lag-
stadgad ersättning har betalats till en av lantbrukaren 
anställd lantbruksavbytare,

5) avgifter för avbytarhjälp under lördagar och 
helgdagar, utöver tre avgiftsfria lördagar och helgda-

I 25 LL (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare
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I 26LF (2006:3) om avbytarverksamhet för lantbrukare

gar som lantbrukarna har rätt att ta ut under årsledig-
heten, samt

6) avgift för avbytarhjälp som utan avbrott och 
möjligheter för lantbrukarens aktiva medverkan tas 
under längre tid än 5 dagar respektive under längre 
tid än 10 dagar, med avvikelse från bestämmelserna 
i 9 och 10 §§.

Se F 2, Landskapslag (1993:27) om grunderna för avgifter till 
landskapet.

25 §. Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
Åtgärder för verkställigheten av denna lag får vid-

tas innan lagen träder i kraft.
Genom denna lag upphävs landskapslagen 

(1986:14) den 25 februari 1986 om avbytarservice för 
lantbrukare.

I 26 Landskapsförordning (2006:3) om 
avbytar verksamhet för lantbrukare

1 §. Rätt till vikariehjälp
En lantbrukare som uppfyller villkoren i avbytarla-

gen har rätt att få vikariehjälp
1) på grund av sjukdom eller olycksfall som drab-

bat honom, för högst sju dagar utan läkarintyg och 
därefter för den tid som arbetsoförmågan enligt inty-
get varar, dock endast fram till den tidpunkt då inva-
lidpension beviljats honom,

2) på grund av rehabilitering, för den tid som reha-
biliteringen enligt läkarordination eller lag förutsätter,

3) på grund av sjukdom hos ett barn som inte har 
fyllt 10 år, för högst sju dagar,

4) på grund av sådan vård eller på lag grundad reha-
bilitering av ett sjukt barn som inte har fyllt 16 år vid 
en sådan sjukvårdsenhet som avses i lagen om spe-
cialiserad sjukvård (FFS 1062/1989), för högst den 
tid som specialvårdspenning betalas till lantbrukaren 
enligt sjukförsäkringslagen (FFS 364/1963),

5) på grund av graviditet och förlossning under den 
tid lantbrukaren har rätt till moderskaps- eller föräld-
rapenning enligt sjukförsäkringslagen,

6) på grund faderskapsledighet under den tid lant-
brukaren har rätt till faderskapspenning enligt sjuk-
försäkringslagen,

7) på grund av vård av adoptivbarn som inte har 
fyllt sex år, räknat från den tidpunkt då barnet tas om 
hand under den tid föräldrapenning enligt sjukförsäk-
ringslagen betalas till lantbrukaren,

8) på grund av deltagande i vuxenutbildning för 15 
dagar per kalenderår eller längre tid efter speciell an-
sökan,

9) på grund av eget bröllop och egen 50- och 
60-årsdag,

10) på grund av en anhörigs död och begravning, 
vardera för en dag, samt

11) på grund av annan tillfällig orsak som är jäm-
förbar med ovan nämnda orsaker, för den tid det har 
visats att vikariehjälp behövs.

En lantbrukare som drabbats av sjukdom eller 
olycksfall har rätt till vikariehjälp i högst 365 dagar på 

grund av arbetsoförmåga som fortgått oavbrutet eller 
med små avbrott. Vikariehjälp kan även ges för tiden 
mellan ansökan om och beviljandet av invalidpension 
om ansökan om invalidpension lämnats in innan vika-
riehjälpen pågått i 365 dagar.

Utan hinder av vad som annars sägs i denna förord-
ning ges vikariehjälp på grund av arrangemang som 
krävs för fortsatt företagsverksamhet eller avslutande 
av företagsverksamhet då en lantbrukare har beviljats 
invalidpension tills vidare eller om behovet av vika-
riehjälp beror på lantbrukarens död. Vikariehjälp ges 
härvid för högst 60 dagar under de sex månader som 
följer efter det att LPA tagit beslut om den beviljade 
invalidpensionen eller efter dödsfallet.

Under den tid en lantbrukare har blivit beviljad vi-
kariehjälp är han inte berättigad till årsledighet.

2 §. Timtaxan för vikariehjälp
Timtaxan för vikariehjälp är 1,10 euro plus en fem-

tusendel av lantbrukarens pensionsgrundade inkomst 
enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (FFS 
467/1969). Timtaxan beräknas på den pensionsgrun-
dade inkomst som lantbrukaren har omedelbart innan 
vikariehjälpen inleds. Om lantbrukaren inte har gäl-
lande försäkring enligt lagen om pension för lant-
bruksföretagare då vikariehjälpen inleds, skall den 
årliga arbetsinkomst som i tillämpliga delar uppskat-
tats enligt grunderna i nämnda lag tas som grund för 
avgiften.

Om anledningen till vikariehjälp är graviditet och 
förlossning, är timtaxan för vikariehjälp under mo-
derskapspenningperioden enligt sjukförsäkringslagen 
(FFS 364/1963) 50 % av timtaxan för annan typ av 
vikariehjälp.
3 §. (2009/69) Avgift för årsledighet och veckoledighet

Avgift uppbärs för årsledighet och veckoledighet 
med 15 euro per årsledighetsdag eller veckoledighets-
dag och avbytare. För veckoledighet uppbärs därut-
över en avgift på 10 euro per påbörjad avbytartimme. 
Tid som går åt till resor till och från lantbruket, till 
tvättning eller måltider räknas inte in i den landskaps-
anställde lantbruksavbytarens arbetstid.
3a §. (2009/69) Timtaxa för fakturerade helger

Avgift under lördagar eller helgdagar för års- eller 
veckoledighet från med den fjärde lediga helgen upp-
bärs från och med

a) lördag kl. 00.00 till 18.00 med 25 procent av av-
bytarnas minimigrundlön per påbörjad avbytartimme 
samt från och med

b) lördag kl. 18.00 till söndag kl. 24.00 med 100 
procent av avbytarnas minimigrundlön per påbörjad 
avbytartimme.

Avgift enligt 1 mom. uppbärs inte för vikariehjälp.

3b §. (2009/69) Avgift för längre sammanhållen ledig-
het

Avgift uppbärs vid ledighet som utan avbrott tas 
under längre tid än fem dagar med 15 euro och under 
längre tid än tio dagar med 30 euro.

Avgift enligt 1 mom. uppbärs dock inte om lant-
brukaren har anvisat en för djurhållningen ansvarig 
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person för de tider då en landskapsanställd lantbruks-
avbytare inte finns på gården.

4 §. Full kostnadstäckning för lantbruksavbytare
Den timavgift som lantbrukaren skall betala en-

ligt 10 § 2 mom. och 15 § avbytarlagen är lika med 
timlönen för den lantbruksavbytare som utfört tjäns-
ten ökad med 30 %. Lantbrukaren skall även ersätta 
landskapsregeringen för lantbruksavbytarens faktiska 
resekostnader.

5 §. Ledningen och tillsynen
Ledningen av och tillsynen över landskapets av-

bytarverksamhet sköts av en av landskapsregeringen 
tillsatt ledande lantbruksavbytare.

Den ledande avbytaren kan vid behov höra den 
enligt landskapslagen (2003:65) om finansiering av 
landsbygdsnäringar tillsatta gårdsbrukskommissionen 
vid avgörande av ärenden.

6 §. Lantbrukarens åtgärder inför avbytartjänsten
Lantbrukaren skall innan årsledigheten eller vecko-

ledigheten inleds se till att lokaler, maskiner och an-
ordningar är i sådant skick som arbetarskyddet kräver 
samt se till att foder och övriga förbrukningsartiklar 
finns i tillräcklig mängd.

Lantbrukaren skall under det första arbetspasset av 
årsledigheten informera lantbruksavbytaren om de 
speciella förhållanden som råder på gården, hur de 
maskiner som används fungerar samt hur lantbruksav-
bytaren kan komma i kontakt med lantbrukaren eller 
en företrädare för denne under ledigheten.

Ovanstående bestämmelser skall i möjligaste mån 
även tillämpas på vikariehjälp.

7 §. Uträknande av timnorm
En icke landskapsanställd lantbruksavbytares ar-

betstid räknas ut enligt följande schema.

Antal djurenheter på 
gården

Max antal ersättnings-
berättigade avbytartimmar

4-12 4,0
> 12-18 5,0
> 18-30 6,0
> 30-50 8,0
> 50-80 11,0
> 80-120 13,0

> 120 15,0

8 §. Ersättning till icke landskapsanställda lantbruks-
avbytare

Landskapet betalar ersättning för lantbruksavbytare 
som är egna företagare eller anställda av ett privat 
avbytarföretag enligt timnormen med det belopp som 
motsvarar minimilönen för en lantbruksavbytare en-
ligt landskapets tjänstekollektivavtal ökad med 276 
procent. För avbytarhjälp som getts i form av årsle-
dighetsdag och veckoledighetsdag minskas ersätt-
ningsbeloppet med 15 euro per dag om timnormen 
inte överskrider 8 timmar per dag och med 30 euro om 
timnormen överskrider 8 timmar per dag. (2009/69)

Om lantbruksavbytaren är anställd av lantbrukaren 
betalas ersättning till lantbrukaren enligt timnormen 
med det belopp som motsvarar minimilönen för en 
lantbruksavbytare enligt landskapets tjänstekollek-
tivavtal ökad med 44 procent. För avbytarhjälp som 
getts i form av vikariehjälp minskas ersättningsbe-
loppet med den avgift som lantbrukaren ska betala 
enligt 3 och 4 §§. För avbytarhjälp som getts i form 
av årsledighetsdag och veckoledighetsdag minskas 
ersättningsbeloppet med 15 euro per dag om timnor-
men inte överskrider 8 timmar per dag och med 30 
euro om timnormen överskrider 8 timmar per dag. 
Den ledande lantbruksavbytaren har rätt att kontrol-
lera att lön betalats ut till en av lantbrukaren anställd 
lantbruksavbytare. (2009/69)

En lantbrukare som underlåtit att betala ut ersätt-
ning till en lantbruksavbytare eller inte betalat avgif-
ter till landskapet för avbytarhjälp är inte berättigad 
till årsledighet eller veckoledighet innan lantbrukaren 
fullgjort sina åligganden.
9 §. Ersättning för icke landskapsanställda lantbruks-
avbytare

Lantbrukaren får ersättning från landskapet för lö-
nekostnader denne haft för egen anställd lantbruks-
avbytare eller för kostnader för anlitande av privata 
avbytarföretag efter att lantbrukaren har lämnat in 
en utredning över den genomförda avbytartjänsten. 
Utredningen skall vara undertecknad av lantbrukare 
och lantbruksavbytare och lämnas till den ledande 
lantbruksavbytaren. Rör avbytartjänsten vikariehjälp 
som varar längre tid än en månad kan utredningen 
lämnas in också under den tid som vikariehjälpen ges. 
Utbetalning sker en gång i månaden. Utredning över 
föregående års avbytartjänster skall ha inkommit till 
den ledande lantbruksavbytaren den 15 januari eller, 
om den 15:e är en helgdag, följande arbetsdag.

Ikraftträdelsebestämmelse (2006:3):
Denna förordning träder ikraft den 1 mars 2006.
Genom denna förordning upphävs landskapsför-

ordningen (1998:58) om avbytarverksamhet för lant-
brukare.

I 27 Förordning (1993:11) om förvaltningen 
i landskapet Åland av ärenden 
som gäller avträdelseersättning för 
lantbruksföretagare

 (FFS 1595/1992)

1 §. De uppgifter som enligt lagen om avträdelseer-
sättning för lantbruksföretagare (1330/1992) ankom-
mer på landsbygdsnäringsdistrikten skall i landskapet 
Åland handhas av Ålands [landskapsstyrelse].
2 §. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
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I 28F (1993:9) om generationsväxlingspension …

I 28 Förordning (1993:9) om skötseln i 
landskapet Åland av vissa uppgifter  
enligt lagen om generationsväxlings-
pension för lantbruksföretagare

 (FFS 1363/1992)

1 §. Förvaltningsuppgifterna enligt lagen om ge-
nerationsväxlingspension för lantbruksföretagare 
(1317/1990) skall i landskapet Åland skötas så att

1) de uppgifter som ankommer på jordbrukssty-
relsen och landsbygdsdistrikten handhas av Ålands 
[landskapsstyrelse] och

2) de uppgifter som ankommer på lantbrukssekre-
terarna handhas enligt 35 § 2 mom. lagen om genera-
tionsväxlingspension för lantbruksföretagare.
2 §. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

I 29 Landskapslag (1956:39) om fiske i 
landskapet Åland

1 kap. Fiskerätten

1 §. Fiskerätten i vattenområde tillkommer med nedan-
nämnda undantag områdets ägare.

Se K 14, Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 2 kap. 3 § 
och Lag om råskilnad i vatten, Mi 112 FL II.

2 §. (1994/75) Inom allmänt vattenområde i landskapet 
har den som är stadigvarande bosatt i landskapet rätt 
att fiska, om inte annat anges i 2 mom. Oberoende av 
hemort har medborgare i Finland, Danmark, Island, 
Norge eller Sverige rätt att bedriva husbehovs- och 
fritidsfiske inom området.

Yrkesmässigt fiske får inom det område som anges 
i 1 mom. bedrivas endast av egentliga yrkesfiskare 
samt av binäringsfiskare som är beroende av inkom-
ster från fiske för sin försörjning. I landskapsförord-
ning kan intas närmare bestämmelser om vad som 
avses med yrkesmässigt fiske, egentliga yrkesfiskare 
och binäringsfiskare som är beroende av inkomster 
från fiske för sin försörjning. (1996/31)

Landskapsregeringen kan, på de villkor och i den 
omfattning landskapsregeringen beslutar, medge yr-
kesfiskare som inte är bosatt i landskapet rätt att be-
driva yrkesmässigt fiske inom det vattenområde som 
anges i 1 mom.

Se Lag om Finlands ekonomiska zon, Int 302 FL II.

3 §. Inom kommuns vattenområde är envar, som är 
bosatt i kommunen, berättigad att idka mete samt 
fångst av strömming och vassbuk, med andra nät än 
krokskötar. Envar inom by bosatt person är berättigad 
att idka fångst av strömming på byns vattenområde 
jämväl med krokskötar. Uti yttre skärgården och inom 
bys mot öppen havsfjärd gränsande vattenområde är 
envar, som är bosatt i byn, berättigad att bedriva mete 
och annat krokfiske, dock ej med gäddrev, drag eller 
fjäderkrok. Vad ovan stadgas gäller såväl samfällda 
som skiftade fiskevatten.

Inom bys samfällda vattenområde är envar, som är 
bosatt i byn, berättigad att idka husbehovsfiske inom 
det område och med iakttagande av de begränsningar 
fiskelaget eller fiskevårdssammanslutningen bestämt.

I 1 och 2 mom. nämnt fiske må dock ej bedrivas 
inom fredningsområde, i fiskodlingsdamm eller på 
därmed jämförliga platser, ej heller utan tillstånd så 
nära annans bebodda strand, bad- eller annan sådan 
plats, att ägaren eller innehavaren därigenom åsamkas 
olägenhet. Ej heller må fisket så bedrivas, att fisket på 
fiskevattnets ägare eller arrendator tillhöriga not- och 
storryssjeställen, som av dem sedvanligen begagnas, 
därigenom hindras eller störes.

Vid behov må genom landskapsförordning bestäm-
mas, om visst fångstsätt skall anses såsom mete.

Där särskilda skäl det påkalla, äger landskapsreger-
ingen rätt att inom visst område inskränka eller helt 
och hållet förbjuda i 1 och 2 mom. avsett fiske.

Ang. mete, se I 30, Landskapsförordning (1957:35) om fiske, 
2 §.

4 §. Genom urminnes hävd eller på annan grund lag-
ligen förvärvad enskild rätt till fiskeställe eller fiske 
inom annans bys rågång eller utom byarågång förblir 
i kraft. Dock vare urminnes hävd med avseende å fis-
keställe fortfarande gällande allenast, där platsen är 
till sina gränser fullt bestämd.

Har ej rättighet till fiskeställe eller fiske inom annan 
by tillydande vatten vid uppgåendet av dess omkretsrå 
godkänts, skall talan därom anhängiggöras vid veder-
börlig underrätt senast inom tre år från det rågången 
vunnit laga kraft.
5 §. Där angående fiskerätt genom dom eller eljest i laga 
ordning annorledes föreskrivits än ovan sagts, skall  
sådan föreskrift fortfarande lända till efterrättelse.
6 §. Har någon rätt till fiske i annan tillhörigt fiske-
vatten, är fiskevattnets ägare berättigad att lösa rättig-
heten efter dess fulla värde. Kan värdet ej annorlunda 
fastställas, anses det motsvara tjugu gånger den årliga 
nettoavkastning, som fisket givit i medeltal under de 
tre senaste åren. Vid beräknandet av nettoavkastning-
en bör icke blott utgifterna för själva fiskandet beak-
tas, utan även penningvärdet av arbetet för fiskens 
beredning för avsalu samt kostnaden för transport och 
försäljning.

Uppstår tvist om värdet, skola, innan målet avgö-
res, syn och uppskattning verkställas av godemän, 
som rätten utsett.

Sådan lösningsrätt, som nämnes i 1 mom., skall ej 
tillämpas beträffande fiskerätt, som tillhör fisketorp, 
bildat enligt rikslagen om inlösen av fisketorp, given 
den 18 januari 1924 (FFS 16/1924).

7 §. Då fiskerätt, som ej kan anses inskränka sig till 
husbehovsfiske, utgives på arrende, skall för högst 
25 år skriftligt arrendeavtal uppgöras och bevittnas. 
Muntligt arrendeavtal, om vilket tvist uppstått, skall 
underställas rätten, som äger fastställa avtalets giltig-
hetstid och övriga villkor efter vad utredningen före-
bragt. Ett sålunda fastställt arrendeavtal äger samma 
giltighet som lagligen uppgjort skriftligt arrendeavtal.
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Vid förnyad utarrendering av vattenområde, beträf-
fande vilket ingåtts i 1 mom. nämnt avtal, äger arren-
datorn varje gång företrädesrätt i förhållande till varje 
annan arrendesökande.

Där förhållandena så ändrats, att arrendator eller 
arrendegivare har grundad orsak till missnöje med ar-
rendevillkoren, är han berättigad att draga saken un-
der rättens prövning. Rätten äger bestämma skäliga 
arrendevillkor.

Arrendeavtal, som avses i 1 mom. är bindande även 
gentemot ny ägare av vattenområdet, ifall arrende-
kontraktet icke innehåller annan stipulation.

Ägare av vattenområde kan häva arrendeavtalet rö-
rande fiskerätt eller avstå från att förnya detsamma, 
om arrendatorn underlåter att erlägga arrendeavgiften 
eller på annat sätt försummar sina skyldigheter eller 
ock missbrukar sin fiskerätt och därigenom äventyrar 
fiskbeståndet.
8 §. Innehavare av fiskerätt och hans medhjälpare äga 
rätt att, där det för fångstredskapens utsättande, vitt-
jande och upptagande är av nöden, beträda annan till-
hörig strand, dock icke tomt, trädgård eller badställe, 
samt att till torkning upplägga sina redskap på strand, 
som ej hör till nyss nämnt område eller upplagsplats, 
park eller odlade ägor. Har strandägare anvisat lämp-
ligt ställe för berörda ändamål, må annan plats ej där-
till begagnas.

För skada och olägenhet, som uppkommer vid nytt-
jandet av annans område enligt 1 mom. tillkommer 
strandägaren full ersättning.

Strandägare är även skyldig att mot ersättning an-
visa gångstig över sin mark till fiskevattnet åt inne-
havaren av fiskerätt, där denne ej eljest kan komma 
till detsamma, samt vid behov upplåta åt honom plats 
för båt.
9 §. Yrkesfiskare är berättigad att på landskapet till-
höriga stränder, holmar och skär, som ej reserverats 
för särskilt ändamål, i mån av utrymme få mark åt sig 
avgiftsfritt upplåten för uppförande av sådana fiske-
stugor, bodar, beredningshus och torkställningar samt 
båtbrygga, som erfordras för fiskets bedrivande.

Landskapsregeringen äger att för ändamålet anvisa 
nödiga områden.

Stå i 1 mom. nämnda områden icke till förfogande, 
är yrkesfiskare berättigad att på annan tillhöriga utöar 
i saltsjön uppföra fiskestuga, tork- och förvaringsrum 
för fiskbragder, lagerrum för fångsten samt för land-
ning nödig brygga, där sådant är nödvändigt för hans 
fiskeverksamhet.

Strandägare äger anvisa för ändamålet lämplig plats 
och tillkommer honom rätt till full ersättning efter 
uppskattning för sagda nyttjande av hans fastighet.

Av landskapet utarrenderad holme ansågs reserverad för sär-
skilt ändamål, och där kunde inte utan arrendatorns samtycke 
upplåtas mark åt annan för uppförande av fiskebod. HFD 
30.8.1977 liggare 32/7.

10 §. (1964/31) Den, som utom bys vattenområde i 
saltsjön upprensar nytt eller ett under minst fem näst-
föregående år obegagnat notvarp, som blivit oanvänd-
bart, skall av landskapsregeringen på ansökan beviljas 

rätt att där ensam bedriva fiske med not under högst 
tio år eller, där upprensningskostnaderna varit synner-
ligen stora, högst tjugo år.

Ensamrätt, som avses i 1 mom., må icke beviljas för 
användning av trål.

Se I 30, Landskapsförordning (1957:35) om fiske, 3 §.

11 §. Vilja flere nyttja samma notvarp eller annat fiske-
ställe utom byarågång och kunna de ej samtidigt fiska 
därstädes, äga de göra det i den ordning de kommit 
till platsen, dock med iakttagande av att notdragning 
av envar i dess tur får bedrivas endast under ett dygn. 
Ej må en i ordningen onödigt uppehålla de följande.

12 §. Notlag, som för att försätta notvarp utom byarå-
gång i för vinterfiske användbart skick, utfört även an-
nat arbete än upphuggning av vakar, är berättigat att 
därför erhålla skälig ersättning av övriga, som nyttja 
varpet.
13 §. Fiske skall så bedrivas, att annans fiskande ej vål-
las förfång eller skada genom att fiskeredskap utsättes 
otillbörligt nära annans tidigare utsatta redskap och 
så, att fisken ej utestänges från fredat område eller 
hindras i sin gång i rinnande vatten.
14 §. I strömmar, kanaler och sådana sund, kallade 
ledsund, som utgöra enda eller huvudsakliga inloppet 
till innanför liggande vattenområde, skall den, enligt 
[lagen om vattenrätt], i dylika vatten löpande kungs-
ådran hållas som fiskled liksom ock dess dubbla bredd 
så långt ut i vattnet utanför kungsådrans mynning, att 
fiskens vandring ej hindras, dock på en sträcka av 
minst 100 meter. Genom lokal fiskeristadga eller ge-
nom förordning av landskapsregeringen kan fiskled 
förläggas även annorstädes än där vattnet är djupast 
eller i sund, där kungsådra ej löper, om detta är till 
fördel för fiskens vandring.

Fiskled skall städse hållas fri från alla slag av stå-
ende redskap utom långrev och annat krokredskap. I 
övrigt får endast mete och fiske med håv där förekom-
ma. Då särskilda skäl föreligger, kan landskapsreger-
ingen dock bevilja tillstånd till stängande av fiskled 
med visst redskap. Med stående redskap avses sådant 
fiskeredskap, som under tiden för fisket befinner sig 
på samma ställe.

I kanaler och diken, som särskilt anlagts för fiskens 
gång - fiskvägar - samt i kungsådra med mindre bredd 
än 20 meter är allt fiske förbjudet, om ej landskapsre-
geringen av särskilda skäl givit tillstånd därtill. Sam-
ma förbud gäller även inom en radie av 100 meter från 
in- och utloppet av sådan fiskväg.

I sund, bäckar och diken, där, enligt [lagen om vat-
tenrätt], kungsådra ej finnes, men värdefull fisk såsom 
braxen och gädda i nämnvärd grad uppstiger till lek, 
skall minst en tredjedel av bredden, där vattnet är dju-
past, lämnas fri för fiskens gång.

I vik, långsträckt fjärd eller sund, där kungsådra ej 
finnes, men fiskens gång till annans fiskevatten kan 
i väsentlig grad hindras av bottenfast fiskeredskap, 
får sådant redskap ej utsträckas längre från stranden 
än till en tredjedel av vattnets bredd vid normalt vat-
tenstånd. Med bottenfast redskap avses i denna land-

I 29 Fiskelag (1956:39)
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skapslag sådana redskap som ryssjor och katsor, vilka 
äro förankrade i botten.

Insjö, som endast genom bäck står i förbindelse med 
annat vatten, kan med landskapsregeringens tillstånd 
avstängas för visst fiske i fiskevårdande syfte, om ej 
under- eller överbyggare därigenom tillskyndas nämn-
värd skada. Detsamma skall gälla i fråga om avstäng-
ning av bäck eller del därav. Genom avstängningen 
åstadkommen skada skall på anfordran ersättas.

2 kap. Tillåtna och förbjudna fiskeredskap och fiske-
sätt

15 §. (1966/42) Vid fiske får inte användas (2008/75):
1) sprängämnen, skjutvapen, giftiga eller bedövan-

de ämnen eller elektrisk ström;
2) fisken enbart utifrån sårande redskap som ljuster, 

om ej landskapsregeringen för visst vattenområde och 
viss tid beviljat tillstånd därtill;

3) helt eller delvis av väv förfärdigat redskap eller 
tätare garnredskap än vad i 17 § angives;

4) (2008/75) föremål på botten, under eller över 
vattnet, för att skrämma fisken in i fångstredskapen, 
med de undantag som anges i 16 §; 

5) (2008/75) öppen eld eller annan ljuskälla för att 
locka fisken samt

6) (2008/75) drivgarn.

15a §. (1987/23) Ryssja avsedd för fångst av lax och 
havsöring får användas endast med särskilt tillstånd 
av landskapsregeringen på plats där ryssjan inte på ett 
påvisbart sätt stör den naturligt reproducerande laxens 
vandring.

Tillstånd som avses i 1 mom. är förenat med skyl-
dighet att på begäran till landskapsregeringen lämna 
uppgifter om den fisk som fångats i ryssjan. Tillstån-
det kan förenas även med annat villkor.

16 §. Pulsning vid fiske med nät eller not är tillåten från 
och med den 1 juli till och med den 15 april.
17 §. (1966/42) I redskap av garn ska minsta avstån-
det mellan knutarna eller garnkorsen, beräknat från 
dessas mittpunkt och då redskapet är vått och garnet 
utsträckt men inte spänt, utgöra (2008/75):

1) för fångst av nors och vassbuk 10 millimeter el-
ler 60 varv på 60 centimeter garn;

2) för fångst av strömming 12 millimeter eller 50 
varv på 60 centimeter garn;

3) (2008/75) för fångst av lax och laxöring 55 mil-
limeter eller 11 varv på 60 centimeter garn samt

4) för fångst av annan fisk 37 millimeter eller 16 
varv på 60 centimeter garn, dock så att fjällfisknot och 
fjällfiskryssja må tillverkas med 27 millimeters av-
stånd mellan knutarna eller 22 varv på 60 centimeter 
garn, men må sådan not eller ryssja icke vara tillver-
kad av klenare garn än som motsvarar femtontrådigt, 
tjugonummers bomullsgarn.

I ryssja, som är högre än en meter, skall sagda av-
stånd vara 40 millimeter eller 15 varv på 60 centime-
ter garn; användes ryssja för fångst av strömming må 
dock maskstorleken vara som i 1 mom. 2 punkten är 
sagt.

Bestämmelserna i 1 mom. avse ej ålryssja, håv- el-
ler garnredskap, varmed fisk upphämtas ur fiskbragd 
eller fiskodlingsdamm, ej heller redskap, som uteslu-
tande användes för fångst av agnfisk eller gärs. Nät, 
som brukas för sådant ändamål, får dock ej hava stör-
re höjd än 125 centimeter.

Skall strömming eller vassbuk hållas levande i not 
minst ett dygn, är det tillåtet att utbyta kilen mot an-
nan sådan, i vilken avståndet mellan knutarna ej un-
derstiger 8 millimeter.

Redskap av garn skall vara så telnat eller bandat, att 
maskorna däri hållas så öppna som möjligt.
18 §. (1964/31) I katsa, mjärde eller annat fångstred-
skap av spjälar, vidjor eller annat likartat material 
skall springornas bredd ej understiga 25 millimeter 
och avståndet mellan bindningarna ej 150 millimeter.

Mjärde av större täthet får dock användas för fångst 
av nejonögon, ål och kräfta.

Katsas eller ryssjas ingångsöppning skall ovan vat-
tenytan städse hållas tillsluten, ej heller må fiskered-
skap hållas på land på sådant sätt, att villebråd kan 
fastna eller fångas däri.
18a §. (1964/31) Kortaste avståndet mellan spetsen och 
skaftet i krokar på drivlinor och fasta linor för fångst 
av lax må ej understiga 19 millimeter.
19 §. Fångstredskap av metalltrådsnät få ej hava min-
dre än en och en halv tums maskor, d.v.s. att avståndet 
mellan knutarnas mittpunkt, mätt längs maskstolpen, 
ej får understiga 38 millimeter. Maskorna få ej heller 
formas så, att de i någon riktning hava mindre genom-
skärning än 35 millimeter.

Den i föregående moment nämnda minsta mask-
storleken gäller dock ej för mörtstuga och andra dy-
lika enbart för fångst av agnfisk avsedda redskap med 
en största höjd av 60 centimeter.

Inskränkning i användningen av eljest tillåtna 
fångstredskap och fiskesätt

20 §. (2008/75) Under islossningen och därefter till 
och med den 30 juni är notdragning och fiske med an-
nat rörligt garnredskap än håv förbjudet. Detta förbud 
gäller inte strömmingsfiske med not i för ändamålet 
utmärkt notvarp, inte heller fiske med trål eller snörp-
vad i öppna havet eller öppen havsfjärd.
21 §. Redskap, som är avsett för fångst av nors eller 
strömming, får ej utsättas på sådant ställe eller sådan 
tid, att jämväl annan fisk fångas i nämnvärd grad med 
redskapet.
22 §. Under den tid, då visst fiskslag eller kräfta är fre-
dad, får ej redskap, särskilt ägnat för fångst av sådant 
fiskslag eller kräfta, hållas utsatt i fiskevatten.

3 kap. Fiskfredning och minimimått

23 §. (1966/42) Under tiden från och med den 15 april 
till och med den 15 juni är det förbjudet att från strand 
idka spinnfiske och annat fiske med drag i saltsjön.

På ort, där ej inom 2 år efter denna landskapslags 
ikraftträdande vidtagits av landskapsregeringen god-
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kända lokala skyddsåtgärder för lekbraxen, kan land-
skapsregeringen förbjuda fångst av braxen under ti-
den från och med den 25 maj till och med den 25 juni.
24 §. (1964/31) Kräftan är fredad och fångst av den-
samma förbjuden från och med den 1 september till 
den 20 juli klockan 20.00.
25 §. (1966/42) Utplanteras på åtgärd av fiskevattnets 
innehavare eller med hans tillstånd värdefullt fiskslag 
eller kräfta i vatten, där sådana ej förekomma eller 
äro stadda i tillbakagång, får under det första utplan-
teringsåret och under de sex följande kalenderåren 
fångst ej ske av ifrågavarande fiskslag eller kräfta.

Fångst av utplanterat fiskslag må dock av land-
skapsregeringen tillåtas tidigare än i 1 mom. är sagt, 
om fiskslaget enligt sakkunnigutlåtande icke genom 
naturlig förökning blir bestående.

Fiskevattnets innehavare skall anslå ett meddelande 
om förbudet på kommunens anslagstavla eller publi-
cera meddelandet i minst en lokal tidning med allmän 
spridning i landskapet enligt vad som föreskrivs i för-
valtningslagen (2008:9) för landskapet Åland om of-
fentlig delgivning och årligen förnya meddelandet, så 
länge förbudet gäller. (2008/38)

Utplantering av fiskslag, som ej tidigare finnes i 
landskapet, får ske endast efter tillstånd av landskaps-
regeringen.
26 §. Fisk eller kräfta, som under dessas fredningstid 
erhålles levande och i oskadat skick i samband med 
annan fångst, skall omedelbart åter utsläppas i vattnet.

Fredningsområden

27 §. För fiskstammens skyddande skall till frednings-
områden avskiljas ställen, där de värdefullaste fisksla-
gen i det berörda, enligt naturförhållandena avgrän-
sade fiskevattnet förrätta sin lek eller eljest i hög grad 
uppehålla sig eller begagna som vandringsväg, samt 
därjämte så stor del av det tillsagda ställe gränsade 
vattenområdet att fiskens gång till och från frednings-
området ej hindras.

Fredningsområde får ej innesluta far- eller flottled 
och såvitt möjligt ej utstakas nära sådan led eller så, 
att det omfattar stranden av upplagsplats, sandtäkt el-
ler annat för liknande ändamål nyttjat land- eller vat-
tenområde.

Om utläggning av fredningsområde, där fiskevatt-
net är skiftat, besluta vattenägarna genom samfälld 
överenskommelse eller envar för sitt områdes vid-
kommande och, där fiskevattnet är oskiftat, fiskelaget 
eller fiskevårdssammanslutningen.

Landskapet, fiskelag och fiskevårdssammanslut-
ning äga rätt att vid behov, på sätt om expropriation 
av fast egendom för allmänt behov är stadgat, inlösa 
visst område till fredningsområde.

Angående utbrytning av fredningsområde vid skifte 
av vattenområde är särskilt stadgat. Vid sådan utbryt-
ning skall till fredningsområde av varje fiskevattens 
areal avskiljas högst en tiondedel, såvitt möjligt i ett 
enhetligt område på sådana ställen som i 1 mom. näm-
nas. För fiskevatten, som gränsa till varandra, skall 
bildas ett gemensamt fredningsområde, om ägarna 

av fiskevattnet därom överenskomma, och härvid till 
fredningsområde avskiljas högst en femtondedel av 
fiskevattnens sammanlagda areal.

Se H 12, Landskapslag (1979:62) om expropriation av fast 
egendom och särskilda rättigheter.

28 §. Där fredningsområde bildas genom expropriation 
eller vid skifte av vattenområde, skall landskapsre-
geringen fastställa, under vilken tid och på vilket sätt 
fiske inom fredningsområdet skall vara förbjudet eller 
begränsat. Landskapsregeringen må, då förhållandena 
undergått förändring, fastställa nya föreskrifter be-
träffande fisket inom fredningsområdet. I fall, varom 
i 27 § 3 mom. säges, lände träffad överenskommelse 
eller fiskelagets eller fiskevårdssammanslutningens 
beslut till efterrättelse.

Se I 30, Landskapsförordning (1957:35) om fiske, 4 §.

29 §. Inom fredningsområde, som tillkommit på sätt 
i 27 § 4 och 5 mom. stadgas, må ej sten, lera, sand, 
malm eller annat dylikt tagas eller flottning bedrivas 
eller under den för området fastställda fredningstiden 
företagas färd med båt eller annan farkost, där till-
räckligt flott- och farled eljest finnes, ej heller före-
havas annat, varigenom fisken kan störas. Dock vare 
tillåtet att bärga sjöfoder efter den 5 juli.

Inom fredningsområde, som tillkommit på annat 
sätt, må landskapsregeringen på ansökan till efterrät-
telse påbjuda i 1 mom. nämnda inskränkningar.

30 §. Fredningsområdes gränser skall angivas med tyd-
liga märken och karta eller planteckning med utsatt 
skala uppgöras över detsamma och insändas till land-
skapsregeringen inom 30 dagar, efter det frednings-
området blivit utstakat och utmärkt.

Utmärkning och kartläggning av fredningsområde, 
som avses i 27 § 4 mom., skall verkställas av utsedd 
lantmäteriingenjör, som vid behov äger ålägga fiske-
lag eller annan ägare av fiskevattnet att genom märken 
även i vattnet göra fredningsområdets gränser tydliga. 
Annat fredningsområde får utmärkas av fiskevattnets 
ägare eller av honom utsedd person.

Om sökande av ändring i utstakning och kartlägg-
ning av sådant fredningsområde, som nämnes i 27 § 
4 mom., skall gälla, vad stadgat är om ändringsansö-
kan i [rågångsförrättning]. Om fredningsområde skall 
göras anteckning i [jordregistret].

Minimimått för fisk och kräfta

31 §. (1964/31) Fångst av undermålig fisk bör såvitt 
möjligt undvikas. Fisk anses som undermålig, om den 
icke fyller nedannämnda mått från käkspetsen till än-
dan av stjärtfenan:

lax 60 centimeter;
laxöring 50 centimeter;
gädda 42 centimeter;
gös 37 centimeter;
braxen 42 centimeter; samt
sik 35 centimeter.
Likaså är det förbjudet att fånga kräfta, som ej mä-

ter 10 centimeter från panntaggens spets till bakre 
kanten av den utslagna stjärtens mellersta flik.
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32 §. I fångstredskap erhållen levande och oskadad un-
dermålig fisk eller kräfta skall omedelbart åter utsläp-
pas i vattnet.

Övriga bestämmelser

33 §. (1964/31) Efter slutfört fiske skall pålar, störar 
och annat, som därvid nyttjats och ej hör till fast fiske-
redskap, ofördröjligen borttagas från vattnet.

Vad i 1 mom. är stadgat, gäller även fångstredskap 
och sådana risvasar, vilka kunna försvåra fisket eller 
eljest vålla olägenhet.
34 §. Tilloppskanal eller vattenledning till vattenverk 
skall vara försedd med galler eller annan anordning, 
som hindrar fisk från att komma in i vattenverket. 
Är sådant galler gjort av stavar, får avståndet mellan 
dessa ej överstiga 25 millimeter, om ej landskapsre-
geringen tillåtit användning av glesare galler.

Vid islossning eller issörjebildning kan dock här 
ovan nämnda anordning hållas uppdragen.
35 §. Uppföres fördämning eller annat byggnadsverk i 
vattendrag, får ej vattenståndet utan synnerligt behov 
så ändras eller i övrigt så begås, att fiskbeståndet i vat-
tendraget ödelägges eller åsamkas bestående skada.
36 §. Angående förbud mot förorenande av och annan 
dylik skadegörelse i fiskevatten är särskilt stadgat.

Se K 14, Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland.

37 §. För vattenområde, som bildar en naturlig helhet, 
eller viss del därav kan genom landskapsförordning 
lokal fiskeristadga utfärdas av landskapsregeringen.

I sådan stadga få bestämmelser antagas, som avvika 
från vad i detta kapitel föreskrivits rörande fångstred-
skap, deras användning, fredningstider, minimimått 
och övriga fiskevården befrämjande föreskrifter.
38 §. Befinnes sådant vara nödvändigt för fisk- eller 
kräftbeståndets bevarande, äger landskapsregeringen 
rätt att för visst vattenområde eller del därav under 
viss tid:

1) förbjuda eller begränsa användningen av eljest 
tillåtet fiskeredskap,

2) förordna, att i 17 § nämnda fångstredskap skola 
vara glesare än vad i sagda lagrum stadgas,

3) förlänga de i 23 § nämnda fredningstiderna el-
ler utsätta fredningstid för fisk, som ej är fredad, el-
ler ock inskränka eller helt förbjuda visst fiske eller 
kräftfångst, samt

4) fastställa större minimimått för fiskslag, nämnda 
i 31 §, eller sådant mått för fisk, som tidigare ej skyd-
dats av minimimått.
39 §. Om synnerliga skäl föreligga, äger landskapsre-
geringen rätt att för visst vattenområde eller del därav 
under viss tid eller tillsvidare och vid behov på sär-
skilda villkor meddela tillstånd

1) att använda eljest förbjudet fångstredskap eller 
fångstsätt;

2) att under fredningstid fånga fredade fiskslag eller 
kräftor; samt

3) att fånga fisk eller kräftor, som ej fylla stadgade 
minimimått.

40 §. För utplantering eller annan fiskodling samt för 
vetenskaplig undersökning eller annat sakligt grun-
dat ändamål äger landskapsregeringen befogenhet 
att på sätt och villkor, som den bestämmer, och efter 
överenskommelse med vattenägaren meddela rätt till 
fångst av fisk eller kräftor i visst fiskevatten eller del 
därav under fredningstid, i fiskled och fredningsom-
råde med förbjudet redskap eller i undermåliga exem-
plar. Här nämnd rätt må icke på annan överföras.

Se I 30, Landskapsförordning (1957:35) om fiske, 6 §.

4 kap. Fiskerättens utövande och vården av fiske-
vatten.

Allmänt stadgande

41 §. (1964/31) Innehavare av fiskerätt är pliktig att så 
ordna vården av sitt fiskevatten och sitt fiske, att fisk- 
och kräftstammens fortbestånd tryggas.

Bedriver innehavare av fiskerätt fiske eller kräft-
fångst på sätt, som äventyrar fisk- eller kräftstam-
mens fortbestånd, eller tillåter fiskelag användning 
av fångstredskap i alltför stort antal i samfällt fiske-
vatten, må landskapsregeringen förbjuda innehavare 
av fiskerätt att tillsvidare, under högst tre år i sänder, 
använda sig av sin fiskerätt eller ock förordna om fis-
kerättens inskränkning. Lag samma vare, där andra 
föreskrifter för fiskets ordnande i samfällt fiskevatten 
icke iakttagas eller där av behovet påkallad fiske-
vårdssammanslutning ej kan fås till stånd, så ock där 
innehavare av fiskerätt i vatten, som står i förbindelse 
med annans fiskevatten, bedriver fiske på sådant sätt, 
att det länder annans fiske till uppenbar skada eller 
utgör hinder för annans åtgärder för det gemensamma 
fiskbeståndets bibehållande eller ökande i vattendrag, 
där vardera innehar fiskerätt. Förbudet må förordnas 
att gälla varje fiskerättsinnehavare, som är vållande 
till att fisket icke ordnas på sätt i denna lag åsyftas.

Innan sådant förbud meddelas, som i 2 mom. säges, 
skall vederbörande beredas tillfälle att i den ordning 
landskapsregeringen bestämmer avgiva förklaring i 
saken.

Förbud som avses i 2 mom. skall upphävas av 
landskapsregeringen om skäl att upprätthålla det inte 
längre föreligger. Ett meddelande om förbud och dess 
upphävande skall genom offentlig delgivning anslås 
på kommunens anslagstavla enligt vad som föreskrivs 
i förvaltningslagen för landskapet Åland. (2008/38)

Landskapets fiskevatten

42 §. Landskapsregeringen utfärdar närmare bestäm-
melser om nyttjandet av de fiskevatten, som lyda 
under landskapet tillhöriga lägenheter. Därvid skall i 
främsta rummet yrkesfiskarnas på orten behov beak-
tas samt i andra hand övriga ortsbors.

[ÅLS] hade 31.1.1974 utfärdat bestämmelser om begränsning 
av fisket inom de vattenområden som underlyder Signilskär lä-
genhet, tillhörande landskapet. Flera personer anförde häröver 
gemensamt besvär. Besvärsrätt ansågs inte tillkomma personer 
som ej var bosatta i Eckerö, och det överklagade beslutet ansågs 
utfärdat på laga grunder. HFD 25.11.1975 liggare 4633.
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Fiskets ordnande i oskiftade vatten

43 §. (1964/31) Delägare i samfällt fiskevatten utgöra 
ett fiskelag.

Ägare till sådan lägenhet, som med stöd av lagen 
om inlösen av fisketorp given den 18 januari 1924 
(FFS 16/1924), äger rätt till fiske på samfällt vatten-
område, är delägare i fiskelag, på sätt därom är särskilt 
stadgat.

Fiskelaget åligger att inom sitt område så ordna fis-
ket och fiskevattnets vård, att fisk- och kräftstammens 
fortbestånd icke äventyras.

I sådant syfte bör fiskelaget antaga stadgar, som 
böra underställas landskapsregeringens granskning.

Då samfällt fiskevatten är av ringa betydelse eller 
annat vägande skäl föreligger, äger landskapsreger-
ingen rätt att fritaga delägarna från skyldighet att ord-
na fiskelagets verksamhet. Delägare må söka ändring 
i landskapsregeringens beslut.

Se I 30, Landskapsförordning (1957:35) om fiske.

44 §. Sedan omkretsrån för samfällt fiskevatten upp-
gåtts, skall kommunalstyrelsens ordförande förordna 
kompetent person, som därtill bifallit, bevisligen sam-
mankalla delägarna i fiskevattnet till stämma för att 
besluta om fiskelagets organisering. Så snart rågången 
slutförts, äger förrättaren av rågången ofördröjligen 
därom underrätta kommunalstyrelsens ordförande. 
Kostnaderna för sådan stämma skall förskotteras av 
kommunen, som är berättigad att av fiskelaget utfå er-
sättning för dem. Sammankomma samtliga delägare 
utan förenämnd kallelse, skall stämman ändå anses 
beslutför.
45 §. Vid fiskelagsstämma tillkommer varje delägare 
rösträtt efter sin andel i vattenområdet, såvida icke 
alla delägare annorlunda överenskomma.

Framlägger delägare sannolika skäl till stöd för det 
röstetal han vid fiskelagsstämma krävt, men uppstår 
meningsskiljaktighet angående röstetalet, äger stäm-
man avgöra frågan genom beslut. Såvida den före-
bragta utredningen ej anses tillräcklig, skall stämman 
uppmana delägaren att anskaffa erforderlig tilläggsut-
redning eller ock besluta från lantmäterikontoret in-
förskaffa förteckning över de tvistiga andelarna i vat-
tenområdet. För förteckningen erlägges ej lösen. Över 
i detta moment avsett beslut får den, som är missnöjd 
med detsamma, föra talan såsom i 53 § stadgas.

Kan i 2 mom. nämnd förteckning icke av lantmäte-
rikontoret utgivas, skall för lantmäteriingenjör utver-
kas förordnande att vid stämma på platsen uppgöra 
förteckning över fiskelagets delägare.

46 §. Fiskelag äger för ett år i sänder välja för sig sty-
relse jämte ordförande och viceordförande.

Styrelsen äger bevaka fiskelagets fördel och före-
träder i ärenden rörande fiskevattnets nyttjande och 
vård fiskelaget mot enskild delägare och tredje man.

Rättegång angående fiskevatten får av styrelsen 
anhängiggöras, då delägarna vid fiskelagsstämma hä-
rom fattat beslut. Delägare, som vid stämman motsagt 
beslutet, får ej påföras kostnad för målets utförande, 
överstigande värdet av den fördel, som kan visas hava 

genom rättegången tillförts honom såsom delägare i 
fiskevattnet.

Där styrelsen eller fiskelagsstämma besluter, att 
rättegång beträffande fiskevattnet icke skall inledas, 
är delägare likväl berättigad att utföra talan i saken. 
Vad därvid vinnes tillfaller fiskelaget. Varje delägare 
är pliktig att intill värdet av honom tillfallen fördel 
deltaga i rättegångskostnaderna.

Stämning, offentlig myndighets påbud eller annat 
meddelande skall anses hava delgivits fiskelag och 
dess styrelse, så snart styrelsens ordförande eller vi-
ceordförande i laga ordning fått del därav. Dessa äga 
tillse, att saken i god tid bringas till delägarnas kän-
nedom.

47 §. Fiskelag, som består av högst fem delägare, är 
berättigat att utöva sin verksamhet, även utan styrel-
se, i vilket fall dennas åligganden skola handhavas av 
fiskelagsstämman. Med avseende å sådan stämma är 
gällande, vad om fiskelags styrelse är föreskrivet.

Fiskelaget är dock även i detta fall pliktigt att utse 
ordförande och viceordförande.
48 §. Vid fiskelagsstämma må delägare vara företrädd 
genom fullmäktig. Ej må dock någon uppträda med 
fullmakt på flere än en delägares vägnar.

Ärende, som icke kungjorts i kallelsen, skall icke 
gå till avgörande på stämma, där ej samtliga delägare 
äro närvarande och om beslutet ense.

Vid stämma skall föras protokoll, som bör justeras.

49 §. Såsom fiskelagsstämmas beslut skall gälla den 
mening, som erhållit högsta röstetalet. Falla rösterna 
lika, gäller den mening, som biträtts av de flesta när-
varande. Falla rösterna även enligt denna beräknings-
grund lika, är den mening gällande, som ordföranden 
biträtt.

Då fråga är om vattenområdets nyttjande till fiske 
på annat sätt, än att varje delägare eller innehavare av 
dennes fiskerätt själv idkar fiske i vattnet enligt vad 
fiskelaget tidigare bestämt, fordras dock att beslutet 
omfattas med minst två tredjedelar av det vid omröst-
ningen avgivna sammanlagda röstetalet och minst av 
en tredjedel av de röstande delägarna. Därest delägar-
na åter skola åläggas att erlägga viss mot envars andel 
av vattenområdet eller antalet redskap svarande avgift 
till täckande av fiskelagets utgifter eller till hopbring-
ande av en fond för bestridande av vissa åtgärder för 
fiskevattnets vård, fordras att beslutet skall omfattas 
med minst två tredjedelar av de vid omröstningen av-
givna rösterna.

I föregående moment nämnd avgift kan utan dom 
eller utslag utmätas, på sätt om utskylder är stadgat.

Utan hinder av vad i 1 mom. säges kan i fiskelags 
stadgar bestämmas, att val, som förrättas vid fiske-
lagsstämma, skola försiggå med tillämpning av pro-
portionellt valsätt.

Se Lag och förordning om verkställighet av skatter och avgifter, 
Pr 608 och 609 FL I.

50 §. Användes fiskelags fiskevatten på annat sätt, än 
att varje delägare eller innehavare av dennes fiskerätt 
idkar fiske på sätt fiskelaget närmare bestämt, skall 
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inkomsten därav, såvida alla delägare icke annorlunda 
överenskomma, fördelas mellan delägarna efter deras 
andel i vattenområdet, såvitt den icke erfordras för be-
stridande av fiskelagets utgifter.

I fiskelags stadgar kan bestämmas, att delägare i 
fiskelag eller annan person, vilken ådömts straff för 
brott mot stadgandena om fiske, genom beslut av fis-
kelagets styrelse för viss tid, högst två år åt gången, 
kan förklaras förlustig sin rätt att bedriva fiske i fis-
kelagets vatten.

Fiskelag må icke skuldsätta sig.
51 §. Ordförande för fiskelags styrelse skall samman-
kalla extra stämma med delägarna i fiskelaget för visst 
uppgivet ärende, därest sådant påyrkas av delägare, 
företrädande minst en tiondedel av fiskelagets röstetal.

Har ej stämman hållits senast inom en månad från 
det ordförande bevisligen gjorts underkunnig om 
nämnda yrkande, äger landskapsregeringen bemyndi-
ga någon bland sökandena att sammankalla stämman.
52 §. Sådan invånare i by, som icke tillhör fiskelag, 
äger rätt att erhålla särskilt tillstånd att inom område, 
som av fiskelaget anvisas, bedriva husbehovsfiske, på 
sätt fiskelagsstämman för varje år besluter. Till sådan 
fångst berättigad är pliktig att för bestridande av kost-
naderna för åtgärder, som avse fiskevattnens vård, er-
lägga av fiskelaget bestämd skälig avgift, vars storlek 
står i relation till den del han åtnjutit i avkastningen 
från fiskelagets fiskevatten.

Besluter fiskelag på grund av fiskevattnets ringa av-
kastning eller av andra giltiga skäl, att i 1 mom. nämnt 
särskilt tillstånd icke beviljas, skall ärendet ofördröj-
ligen underställas landskapsregeringen för avgörande.

Den, som är missnöjd med beslut rörande belop-
pet för den i 1 mom. avsedda avgiften, är berättigad 
att inom trettio dagar efter erhållen del av beslutet 
skriftligen underställa ärendet landskapsregeringens 
prövning. Utredning om att avgiften erlagts samt om 
tidpunkten härför skall bifogas.

Fiskelag kan bevilja även annat än i 1 mom. nämnt 
särskilt tillstånd till fiske under viss tid inom fiskela-
gets område.

Beslut om beviljande av särskilt tillstånd fattas på 
sätt i 49 § 1 mom. säges.
53 §. Delägare i fiskelag, vilken anser, att av fiskela-
get eller dess styrelse fattat beslut icke tillkommit i 
laga ordning eller att detsamma annars är olagligt el-
ler innebär ett överskridande av fiskelagets befogen-
het eller kränker hans rätt, är berättigad att föra talan 
mot detsamma medelst stämning, som skall tillställas 
fiskelaget inom sextio dagar, räknat från den dag han 
av beslutet erhållit del i laga ordning. Då klandertalan 
anhängiggjorts, äger rätten förordna, om skäl därtill 
föreligger, innan ärendet slutligt avgöres, att det klan-
drade beslutet icke skall bringas i verkställighet.

Part, som är missnöjd med rättens utslag, äger söka 
ändring däri i för tvistemål stadgad ordning.

Angående besvär över påförande av i 49 § nämnd 
avgift är särskilt stadgat.

Se Lag om verkställighet av skatter och avgifter, om grundbe-
svär, Pr 608 FL I.

54 §. Är samfällt fiskevatten så vidsträckt eller splittrat, 
att efterlevnad av enhetlig ordningsstadga är förenad 
med svårighet, kan fiskelaget för vissa år uppdela sig 
på delfiskelag. För fattande av beslut om uppdelning 
erfordras sådan röstmajoritet, som enligt 49 § 2 mom. 
är av nöden för beslut om vattenområdets nyttjande.

Delfiskelag verka, vart inom sitt område, såsom 
självständiga fiskelag.
55 §. (1964/31) Hava icke delägarna i samfällt vat-
tenområde överenskommit eller i den ordning, som 
stadgas i [lagen om vissa samfälligheter och därmed 
jämförliga gemensamma förmåner (FFS 204/1940)], 
fattat beslut om vattenområdets nyttjande för annat 
ändamål än fiske och har vattenområdet ej heller un-
derkastats godemannaförvaltning, må delägarna vid 
fiskelagsstämma besluta i angelägenheter, vilka angå 
upptagandet av sten, lera, sand, malm eller annat dy-
likt från vattenområdet, vattenområdets utarrendering 
till flottnings-, upplagrings- eller annat ändamål, jakt 
och insamling av vattenväxter på detsamma samt 
tillvaratagande av därstädes anträffat trävirke eller 
annat gods ävensom annan användning av området 
samt ersättning för området eller för användning av 
detsamma. Beslutet, beträffande vilket i tillämpliga 
delar är gällande, vad om fiskelags beslut är stadgat, 
må likväl icke avse längre tid än fem år, försåvitt icke 
annorstädes i lag är annorlunda stadgat.

Se Lag om samfälligheter (FFS 758/1989), Mi 108 FL II.

56 §. Närmare föreskrifter om organisationen av fiske-
lag, som skola bildas i enlighet med denna landskaps-
lag, samt om innehållet i de stadgar, som fiskelag äger 
antaga, utfärdas av landskapsregeringen, som även 
skall tillhandahålla stadgeformulär och annan instruk-
tion för fiskelagens organisering.

Se I 30, Landskapsförordning (1957:35) om fiske.

Fiskevårdssammanslutningar

57 §. För åstadkommande av ekonomiskt enhetliga fis-
keriområden eller centralisering av fisket efter värde-
fulla fiskslag eller för effektivare och enhetligare vård 
av fiskevatten må fiskelag förena sig till fiskevårds-
sammanslutningar.

I vad mån ägare eller innehavare av skiftat eller an-
nat sådant fiskevatten, som ej är fiskelags samfällda 
vatten, äger befogenhet att bilda fiskevårdssamman-
slutning, stadgas i 69 §.
58 §. Fiskevårdssammanslutning må grundas på initia-
tiv av fiskelag, enskilda fiskevattensägare eller land-
skapsregeringen.

Då fiskevårdssammanslutning skall grundas, äger 
initiativtagaren sammankalla ombud för vederböran-
de fiskelag för att härom överenskomma.
59 §. (1964/31) Avtal om grundande av fiskevårds-
sammanslutning skall upprättas skriftligen och bör på 
varje medlems i sammanslutningen vägnar underteck-
nas. I avtalet skola varje medlems röstetal i samman-
slutningen och medlemmarnas inbördes delaktighet i 
sammanslutningens inkomster och utgifter vara an-
givna, varjämte däri skall bestämmas, för vilket ända-
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mål och på vilket sätt fiskevattnet kommer att nyttjas 
samt vilka vårdåtgärder som anses erforderliga.

I medlemmarnas röstetal och andel i sammanslut-
ningens inkomster och utgifter må ändring senare 
göras medelst skriftligt avtal medlemmarna emellan. 
Ändring må dock ej göras, förrän fyra år förflutit se-
dan sammanslutningen grundades, såframt icke änd-
ringen föranledes av ny medlems inträde i samman-
slutningen.
60 §. Sedan avtal om sammanslutnings grundande i 
enlighet med 59 § träffats, skola fiskelagens ombud 
antaga stadgar för sammanslutningen, vilka faststäl-
las av landskapsregeringen. Tillika skola en eller flere 
sysslomän utses, vilka det åligger att bringa ombuds-
stämmans beslut till verkställighet, att föra dess talan 
inför domstolar och myndigheter i ärenden, som vid 
stämman handläggas, samt att, sedan landskapsre-
geringen meddelat sitt beslut i fråga om stadgarnas 
fastställelse, sammankalla sammanslutningens de-
legation. Förenämnda beslut fattas med enkel röst-
övervikt, varvid varje fiskelag tillkommer det röstetal, 
varom i enlighet med 59 § överenskommits.

Kommer sammanslutning ej till stånd, vare initia-
tivtagaren berättigad att anmäla saken hos landskaps-
regeringen för vidtagande av i denna lag förutsatta 
andra åtgärder.
61 §. Beslutanderätten i fiskevårdssammanslutnings 
angelägenheter kan utövas av en delegation, till vilken 
varje till sammanslutningen hörande fiskelag utser en 
eller flere representanter, samt suppleanter för dem.

Delegationen väljer inom sig styrelse för samman-
slutningen samt styrelsens ordförande och viceordfö-
rande.

Stämning, offentlig myndighets påbud eller annat 
meddelande skall anses hava delgivits sammanslut-
ningen och dess styrelse, så snart styrelsens ordföran-
de eller viceordförande i laga ordning fått del därav.

Styrelsen företräder sammanslutningen gentemot 
enskild medlem av densamma och tredje man.

Består sammanslutning av högst fem medlemmar, 
må delegationen utgöra dess styrelse. Sammanslut-
ningen vare dock i detta fall pliktig att för sig utse 
ordförande och viceordförande.

Se I 30, Landskapsförordning (1957:35) om fiske, 18-24 §§.

62 §. Representant för fiskelag tillkommer inom dele-
gationen för fiskevårdssammanslutning det röstetal 
fiskelaget enligt 59 § är tillerkänt. Har fiskelag utsett 
flere representanter till delegationen, varde fiskelagets 
röstetal fördelat lika mellan de i delegationen för till-
fället tillstädesvarande representanterna.

Ej må vid delegationens sammanträde representant 
för fiskelag företrädas av annan person på grund av 
fullmakt.

63 §. Såsom delegationens beslut gälle den mening, 
som erhållit det högsta röstetalet.

Delegationen äge rätt att årligen bestämma om 
uppbärande hos fiskevårdssammanslutningens med-
lemmar av viss mot envars delaktighet i samman-
slutningen svarande avgift till sammanslutningens 

utgifter. Då sådan avgift första gången fastställes eller 
förhöjd avgift skall utgå, erfordras för beslut härom, 
att detsamma omfattas av minst två tredjedelar av de i 
omröstningen deltagandes röster.

Utan hinder av vad i 1 mom. sägs må i samman-
slutningens stadgar bestämmas, att val, som förrättas 
av delegationen, skola försiggå med tillämpning av 
proportionellt valsätt.

64 §. Fiskevårdssammanslutning må icke skuldsätta 
sig.

65 §. Fiskevårdssammanslutnings styrelse skall utlysa 
sammanträde med delegationens medlemmar för visst 
uppgivet ärende, om minst en femtedel av delegatio-
nens medlemmar det yrkar.

Har ej sammanträdet hållits inom en månad från det 
styrelsen bevisligen underrättades om nämnda yrkan-
de, äger landskapsregeringen bemyndiga någon bland 
sökandena att sammankalla delegationen.

66 §. Anser medlem av fiskevårdssammanslutning, att 
delegationens, eller om delegation ej finnes, stäm-
mans beslut icke hava tillkommit i laga ordning el-
ler att detsamma står i strid med lag eller innebär 
ett överskridande av delegationens befogenhet eller 
kränker hans rätt, är berättigad att klandra detsamma 
medelst stämning, som bör tillställas sammanslut-
ningen inom sextio dagar, räknat från den dag han av 
beslutet erhållit del i den ordning, som i fiskevårds-
sammanslutningens stadgar föreskrivits om bringande 
av delegationens beslut till sammanslutningens med-
lemmars kännedom. Då klandertalan anhängiggjorts, 
äger rätten förordna, om skäl därtill föreligger, att det 
klandrade beslutet icke skall bringas i verkställighet, 
innan ärendet slutligt avgöres.

Part, som ej åtnöjes med rättens utslag i saken, må 
söka ändring däri i för tvistemål stadgad ordning.
67 §. Fiskelag äger rätt att utträda ur fiskevårdssam-
manslutning vid utgången av det näst efter uppsäg-
ningen följande kalenderåret.

Uppsägning må dock icke ske, förrän sex eller, där 
sammanslutningen tillkommit på grund av myndig-
hets initiativ eller i 41 § stadgat tvångsingripande, tio 
år förflutit, sedan sammanslutningen grundades.
68 §. (1964/31) Besluter delegationen att fiskevårds-
sammanslutningen skall upphöra, skall sammanslut-
ningens hopbragta egendom skiftas mellan medlem-
marna enligt envars andel i sammanslutningen. Med-
lem, som tidigare utträtt, skall erhålla den andel han 
då innehade.
69 §. Ägare eller innehavare av skiftat fiskevatten samt 
av sådant fiskevatten, som icke utgöres av fiskelags 
samfällda vatten, äro jämväl behöriga, att, särskilt för 
sig eller gemensamt med fiskelag, bilda fiskevårds-
sammanslutning. Sådan ägare eller innehavare är 
medlem i sammanslutningens delegation, och äger 
beträffande honom i övrigt, frånsett stadgandet i 62 § 
2 mom., vad ovan i 58-68 §§ är sagt om fiskelag och 
deras företrädare motsvarande tillämpning.
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70 §. (1964/31) Vad i 50 § 2 mom. och 52 § är stad-
gat om fiskelag, skall äga motsvarande tillämpning 
på fiskevårdssammanslutning, därest beslutanderätten 
i frågor angående bedrivande av fiske på fiskelagets 
område vid bildandet av fiskevårdssammanslutningen 
eller enligt senare avtal mellan medlemmarna i sam-
manslutningen övergått från fiskelaget till fiskevårds-
sammanslutningen.

5 kap. Innehav av och handel med fisk och fisk-
produkter

71 §. (1964/31) Fredad fisk eller kräfta under dess fred-
ningstid eller undermålig kräfta och undermåliga ex-
emplar av fisk, skyddad av minimimått, må ej hållas i 
förråd eller för försäljning transporteras, säljas, köpas 
eller mot betalning serveras, med undantag av:

1) fisk eller kräfta, som på grund av särskilt i 39 § 
nämnt tillstånd får försäljas under fredningstid eller i 
undermåliga exemplar;

2) i fiskodlingsdamm eller -anstalt uppfödd fisk el-
ler kräfta; samt

3) fisk eller kräfta, som fångats för fiskodlings- eller 
vetenskapligt ändamål med därför beviljat tillstånd.

Innehar någon vid ingången av fredningstid för fisk 
eller kräfta förråd därav, som tidigare blivit lagligen 
fångat, vare berättigad att innehava, forsla och salu-
bjuda detta förråd under de sex första dygnen av fred-
ningstiden eller, där förrådet utgöres av i frysinrätt-
ning förvarad fisk, under hela fredningstiden.

Den, som håller i förråd, sänder, forslar, saluhåller 
eller köper fredad eller undermålig fisk eller kräfta, 
åligger styrka att han, enligt vad i denna paragraf sä-
ges, har rätt därtill.
72 §. (1964/31) Utom för utplantering, vetenskaplig 
undersökning eller transitotransport får icke till land-
skapet införas undermåliga exemplar av fisk eller 
kräfta och ej heller fredad fisk eller kräfta under dess-
as fredningstid, om ej särskilt tillstånd härför erhållits.

Förekommer icke fisk- eller kräftart i landskapet i 
vilt tillstånd, är införsel av denna eller av befruktad 
rom av den i och för inplantering i naturliga vatten-
drag tillåten endast med landskapsregeringens till-
stånd.
73 §. Polismyndigheten på den ort, där under frednings-
tiden saluhållen eller i handel förekommande under-
målig fisk skall föryttras eller därifrån den försändes, 
äger påbjuda fiskens märkning på lämpligt sätt, där 
det för övervakningen är av nöden. Är fiskens märk-
ning styckevis förbunden med oskälig kostnad, skall 
märket anbringas på transport- eller försäljningslådan.

Se I 30, Landskapsförordning (1957:35) om fiske, 30a §.

74 §. (1964/31) Landskapsregeringen äger genom 
landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser 
om behandling, förpackning och forsling av samt 
handel med fisk och kräfta ävensom därav framställda 
produkter, så ock nödig övervakning och kontroll av 
sådan behandling och handel.

Till förebyggande av smittsamma fisk- och kräft-
sjukdomars spridning eller för bevarande av fisk- el-

ler kräftbeståndet må landskapsregeringen för viss 
tid eller tillsvidare förbjuda eller inskränka forsling, 
hållande i förråd, salubjudande samt införsel till och 
utförsel från landskapet av fisk och kräftor eller flytt-
ning från en ort till en annan av beten och redskap, 
som använts till fångst, förvaring eller forsling av de-
samma.

Se I 30, Landskapsförordning (1957:35) om fiske, 27 §.

6 kap. Övervakning och omhändertagande av gods

75 §. Ertappas någon på bar gärning med fiske i vat-
ten, vari han icke äger rätt att idka av honom bedrivet 
fiske, eller anträffas i fiskevatten eljest fångstredskap, 
som ej tillhör någon till fiske berättigad, är inneha-
varen av fiskerätt, så ock vattenområdets ägare eller 
arrendator, berättigade att omhändertaga båt eller där-
med jämförligt fortkomstmedel och redskap, som vid 
sådant fiske använts, samt den därvid erhållna fång-
sten. Detsamma skall gälla, där delägare i gemensamt 
fiskevatten eller arrendator av fiskerätt uppenbarligen 
överskrider sin fiskerätt eller vid fiske använder sig 
av förbjudet redskap eller fångstsätt eller ock bedriver 
fiske på plats, där detta är förbjudet, eller på otillåten 
tid. Omhändertagaren är skyldig att på anfordran upp-
giva sitt namn och sin adress.

Önskar innehavare av fiskerätten eller vattenområ-
dets ägare eller arrendator inte föranleda åtal för brot-
tet, får han, dock inte i fall, som nämns i 77 §, behålla 
båten eller det därmed jämförliga fortkomstmedlet 
och redskapen, intill dess den, som begagnat den, 
styrkt sin identitet och erlagt en i enlighet med riks-
lagstiftning fastställd lösen. Erläggs denna inte inom 
en månad från det anmälan hos vederbörande polis-
myndighet gjorts om båtens och redskapens omhän-
dertagande av innehavaren av fiskerätten eller ägaren 
eller arrendatorn till vattenområdet, skall de tillfalla 
denne. (2002/25)

Önskar innehavare av fiskerätt eller ägare eller ar-
rendator av vattenområde väcka åtal, skall han snarast 
möjligt överlåta det omhändertagna godset, fångsten 
undantagen, åt polismyndighet[erna] för förvaring, 
till dess säkerhet ställts för erläggandet av böter, 
skadestånd och rättegångskostnader. Kan överlåtelse 
icke utan olägenhet äga rum, skall om godset och den 
plats, där det förvaras, lämnas meddelande till po-
lismyndigheten, vilken äger bestämma, huru godset 
skall förvaras, till dess sagda säkerhet blivit ställd.
76 §. (1964/31) Där innehavare av fiskerätt eller ägare 
eller arrendator av vattenområde tillkommer rätt att 
omhändertaga båt, redskap och fångst, får denna rätt 
utövas jämväl av vakt, som av honom tillsatts, eller 
hans övriga husfolk, av delägare i samfällt fiskevatten 
samt av fiskelag, fiskevårdssammanslutning eller av 
kommun anställd fiskevakt, så ock, där landskapet 
äger fiskerätt, av polismyndighet och den, på vilken 
det ankommer att på sådant område övervaka efter-
levnaden av stadganden om fiske.

Önskar kommun, fiskevårdssammanslutning, fiske-
lag eller delägare i sådant, ägare av delat fiskevatten 
eller den, som arrenderat fiskevatten, tillsätta edsvu-

I 29Fiskelag (1956:39)



414 Ålands lagsamling

I 29 Fiskelag (1956:39)

ren fiskevakt, avlägger vakten föreskriven ed vid den 
allmänna underrätt, inom vars domkrets han har sitt 
verksamhetsområde eller del av detta eller bo och 
hemvist.

Se I 30, Landskapsförordning (1957:35) om fiske, 28a §.

77 §. Har båt, redskap eller fångst, som enligt denna 
landskapslag skall tillfalla staten, omhändertagits, är 
omhändertagaren pliktig att därom oförtövat göra an-
mälan hos polismyndigheten på orten. Kan det befa-
ras, att sådan fångst blir förskämd, får han, sedan den 
värderats av två ojäviga personer, försälja densamma, 
och skola de influtna medlen ofördröjligen tillhanda-
hållas vederbörande polismyndighet.
78 §. Är fiskeredskap olagligen utlagt i fiskled eller an-
nat vatten, där utövande av fiskerätt är förbjudet eller 
begränsat, är polismyndighet, så ock edsvuren fiske-
vakt, pliktig borttaga sådant redskap på den skyldiges 
bekostnad.
79 §. Polismyndighet eller i 76 § nämnd edsvuren fis-
kevakt äger rätt att på strand, i skjul, i båt eller vatten 
granska fiskeredskaps lagenlighet liksom även försäl-
jares förråd av fisk och kräftor.

7 kap. Straffbestämmelser

80 §. Var, som i strid med denna landskapslag eller 
med stöd därav utfärdade bestämmelser

1) använder förbjudet fångstsätt eller redskap eller 
håller sådant redskap i båt, på strand, i strandskjul el-
ler annorstädes, där det är lätt åtkomligt för fångst;

2) olovligen fiskar i kungsådra eller annan fiskled 
eller eljest inom fredat område eller använder i och 
för sig lovligt fångstsätt eller redskap i vattendrag 
eller inom vattenområde, där dessas användande är 
förbjudet;

3) på otillåten tid fångar fisk eller kräftor eller i så-
dant syfte håller redskap i vatten;

4) fångar undermåliga fiskar eller kräftor;
5) olovligen innehar, forslar, försänder, till avsalu 

uppköper eller håller, försäljer eller mot betalning 
serverar fredade eller undermåliga fiskar eller kräftor;

6) mot landskapsregeringens eller domstols förbud 
idkar fiske;

7) åsidosätter bestämmelserna om de anordningar, 
som i tilloppskanal eller vattenledning skola anbringas,

straffes med högst etthundra dagsböter, varförutom 
förbjudet redskap eller del därav eller dess värde 
ävensom olovlig transport- eller handelsvara vare 
förbrutna. Har vid fiske använts sprängämne eller äro 
omständigheterna eljest synnerligen försvårande, är 
straffet minst sjuttiofem dagsböter eller fängelse ej 
över två år, och må i dessa fall jämväl olovligen an-
vänt, eljest tillåtet redskap och vid fiske begagnad båt 
eller dessas värde dömas förbrutna.

Den, som annorledes än i 2 mom. sägs, bryter mot 
denna landskapslag eller på grund av densamma ut-
färdade bestämmelser, straffes med högst sjuttiofem 
dagsböter, såvida icke gärningen annorstädes i lag är 
belagd med strängare straff.

Därom, till vilket straff den skall vara förfallen, 
som olovligen fiskar i annans fiskevatten eller på fre-

dat område inom detta vatten eller överskrider den 
rätt honom såsom delägare i samfällt fiskevatten eller 
såsom arrendator eller utövare av fiskerätt med inne-
havarens av fiskevattnet tillstånd eller på annan grund 
tillkommer eller ock bryter träffat avtal eller beslut 
om utövandet av fiskerätt eller annorledes kränker an-
nan tillkommande fiskerätt, stadgas i strafflagen.

Se Strafflag 28 kap. 10 §, St 101 FL I.

81 §. Den, som utan tillstånd i fiskevatten utsläpper för 
fisket skadlig fisk eller annat djur eller avsiktligt och 
olovligen å fiskevatten vållar annan skada, varå ej en-
ligt annat lagrum följer strängare straff, straffes med 
böter eller fängelse.

Särskilda stadganden

82 §. Uppstår tvist om utövande av fiskerätt, ordnandet 
av fiskevattens vård eller annan fiskeangelägenhet, 
äger rätten döma därom, sedan den vid behov inför-
skaffat utlåtande av fackmyndighet.
83 §. Har endast enskild rätt förnärmats genom i denna 
landskapslag nämnt brott, skall åtal ske blott om mål-
säganden anmält saken till åtal.
84 §. (1964/31) Vad genom olovlig fångst erhållits 
eller värdet därav är förbrutet och skall tillfalla den, 
vars fiskerätt förnärmats, eller, där fångsten erhållits 
av delägare i samfällt fiskevatten, de övriga delägarna 
i samma fiskevatten, såvitt dessa ej till annan överlå-
tit sin fiskerätt. Dock skall fångst, som erhållits under 
fredningstid eller från område, där fiske enligt 14 § 
är förbjudet, så ock undermålig eller med förbjudet 
fångstredskap åtkommen fångst eller värdet av fång-
sten tillfalla statsverket.

Olovlig transport- eller handelsvara, som dömts 
förbruten, så ock redskap och båt, som förklarats för-
verkade, tillfalla statsverket.

Förbjudna fångsredskap eller delar av dem skola 
göras till fiske obrukbara.

Saknas kännedom om ägare till egendom, som med 
stöd av denna lag lämnats till polismyndighet för för-
varing eller som av myndighet tagits i beslag, och får 
ej polismyndigheten om honom kännedom inom ett 
år, må egendomen på åtgärd av myndigheten säljas, 
såvitt den icke med stöd av 3 mom. skall förstöras. 
Vid försäljningen influtna medel tillfalla staten.
85 §. Är i låda eller förpackning av annat slag eller i 
sump, vari fisk eller kräftor förvaras, forslas eller sa-
luföras, minst var tionde fisk eller kräfta fredad eller 
undermålig, skall hela innehållet dömas till staten.
86 §. Tredskar någon att fullgöra honom på grund av 
denna landskapslag åliggande förpliktelser, äger land-
skapsregeringen befogenhet att tvinga honom därtill 
vid vite eller äventyr att det försummade utföres på 
underlåtarens bekostnad.
87 §. (1964/31) Ej må någon med farkost överfara ut-
anför allmän farled utlagt fiskeredskap, som utvisas 
av tydligt märke. Såsom sådant märke anses i saltsjön 
kvadratformig flagga, ej understigande trettio centi-
meter i bredd och höjd, som är fäst i ändan på stång, 



415Jord- och skogsbruk, fiske

I

vilken skjuter upp minst halvannan meter ovan vat-
tenytan, eller annat lika högt fäst och tydligt synligt 
märke, samt i annat vatten stång, uppstigande minst 
en meter ovan vattenytan. Om märken, som böra an-
vändas under mörker, är särskilt stadgat.

Virkesflotte eller maskindriven farkost får ej gå när-
mare dylikt redskap än femtio meter, där ej detta på 
grund av trång farled är oundvikligt.

Angående de ljussignaler, som fiskefartyg och fis-
kebåtar skola föra, är särskilt stadgat.

88 §. Har till följd av strömsättning eller annan orsak 
en fiskandes redskap så hopsnärjts med annans, att 
redskapen ej kunna åtskiljas utan att skada av bety-
denhet tillfogas dem eller att alla redskap samtidigt 
upptagas, skola de fiskande gemensamt åtskilja eller 
upptaga redskapen, om ej sådant hinder föreligger 
som överhängande fara för förlust av redskap, båt och 
liv till följd av storm eller att ägaren till de redskap, 
som hopsnärjts med ens egna, icke utan större olägen-
het kan tillkallas.

Kan åtskiljandet ej ske genom att eget redskap ska-
das eller kapas, får den fiskande också med annans 
redskap vidtaga av omständigheterna påkallad åtgärd, 
utan att dock därvid vålla större skada eller förfång än 
nöden kräver. Har detta icke iakttagits, skall den, som 
åtskilt eller upptagit redskapen, ersätta den härvid 
uppkomna skadan. Vad, som på annans redskap vid 
åtskiljandet blivit löst eller kapat, skall omedelbart 
åter sammanknytas. Om med hänsyn till omständig-
heterna vid upptagandet skäligen kan anses, att den 
främmande fiskebragdens ägare därigenom vållas 
minsta skada och omak, må det upptagna redskapet 
ånyo utläggas på sin plats. I annat fall äger den, som 
upptagit annans redskap så begå, att redskapet jämte 
däri befintlig fångst utan tidsutdräkt kommer ägaren 
tillhanda.

89 §. Stadgandena i denna landskapslag, förutom be-
träffande användningen av förbjudna fångstredskap 
och fiskesätt, äga ej tillämpning på fiske i insjö, som 
underlyder en enda lägenhet och som är helt sluten 
eller står i förbindelse med annat fiskevatten endast 
genom bäck eller dike, där fisk ej i nämnvärd mån 
kan upp- och nedgå. Fisk och kräftor, som där fångats 
och ej fylla stadgat minimimått, så ock under allmän 
fredningstid erhållen fångst, får ej utan landskapsre-
geringens tillstånd försäljas eller annorstädes forslas.

90 §. Fångstredskap, som enligt denna landskapslag är 
förbjudet, får icke utan särskilt tillstånd förfärdigas el-
ler säljas inom landskapet.

91 §. Fiskeredskap, som bevisligen innehafts vid denna 
landskapslags ikraftträdande och då var lagligt, men 
är i landskapslag förbjudet, får fortfarande med iakt-
tagande i övrigt av landskapslagens stadganden an-
vändas under tre års tid efter landskapslagens ikraft-
trädande.

92 §. Närmare bestämmelser angående verkställighe-
ten och tillämpningen av denna landskapslag utfärdas 
av landskapsregeringen.

I 30 Landskapsförordning (1957:35) 
angående verkställighet och 
tillämpning av landskapslagen  
om fiske

1 §. Fås vid bedrivande av fiske, varom i 2 § land-
skapslagen om fiske nämns, överenskommelse om 
platserna för ryssjor eller andra redskap ej till stånd 
eller äro särskilda ordningsföreskrifter eljest påkalla-
de, meddele [vederbörande länsman] eller [magistrat] 
närmare anvisningar och föreskrifter härutinnan med 
beaktande av, att varje idkare av fiske beredes tillfälle 
därtill med hänsyn tagen till hans boningsort och an-
talet fångstredskap.

Var, som icke nöjes med i 1 mom. nämnd myndig-
hets åtgärd, kan underställa ärendet landskapsreger-
ingens prövning och slutliga avgörande.
2 §. Såsom i 3 § 1 mom. landskapslagen om fiske av-
sett mete bör betraktas sådant mete, varvid spöet eller 
reven befinner sig i eller inom räckhåll för den me-
tandes hand och där agnet icke utgöres av pilk, drag, 
fluga eller annat konstgjort bete.
3 §. Vid ansökan om rätt att ensam begagna notvarp, 
bör till ansökningen fogas tillförlitlig utredning över 
de i 10 § landskapslagen om fiske nämnda omständig-
heterna ävensom om varpets läge, som vid behov bör 
angivas medelst kartskisser, samt om upprensningsti-
den och -kostnaderna.

Beviljad rätt skall av sökanden kungöras, så som 
angående offentliga kungörelser är stadgat, på an-
slagstavlan i den kommun, där varpet är beläget, och 
bör kungörelsen årligen förnyas.

Se C 1, Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland.

4 §. Då fredningsområde bildas genom tvångsinlösen 
eller vid skifte av vattenområde äger landskapsreger-
ingen på framställning av förrättningsmannen fast-
ställa, under vilken tid och på vilket sätt fisket inom 
fredningsområdet skall vara förbjudet eller inskränkt 
och skall förrättningsmannen för ändamålet tillhan-
dahålla landskapsregeringen karta och nödiga hand-
lingar.

Ansökan, som avses i 29 § 2 mom. landskapslagen 
om fiske, kan göras av ägaren av vattnet, fiskelag eller 
fiskevårdssammanslutning. Ansökan bör åtföljas av 
karta och nödiga handlingar. Då ansökan gjorts, bör 
landskapsregeringen sända handlingarna till lantmä-
terikontoret, som förordnar om utmärkning och kart-
läggning av fredningsområdet.

Efter det utmärknings- och kartläggningsförrätt-
ningen vunnit laga kraft, skall förrättningsingenjören 
överstyra handlingarna samt utdrag av den vid för-
rättningen uppgjorda kartan och protokollet till land-
skapsregeringen.

Landskapsregeringens beslut om fredningsområde 
ska delges genom offentlig delgivning enligt förvalt-
ningslagen (2008:9) för landskapet Åland. (2008/51)

Se C 1, Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland.

5 §. Fredningsområde skall utmärkas medelst en rek-
tangulär skiva med 40 centimeters höjd och 80 centi-

I 30LF (1957:35) ang. fiskelag
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meters bredd, fäst vid en på stranden befintlig stång, 
vilken nedsänkts i och stötts vid ett borrhål utvisande 
gränsens slutpunkt. Skivan skall i svart på vit botten 
upptaga konturen av en fisk överstruken med ett svart 
8 centimeter brett snedstreck. Modellteckning tillhan-
dahålles av landskapsregeringens [lantbruksavdel-
ning].

Vid utmärkning av fredningsområde i vattnet an-
vändes som märke en svart styv vimpel i form av en 
rätvinklig triangel, vars sidor äro 30, 40 och 50 cm. 
Vimpeln skall längs sin 40 cm långa sida fästas vid 
ett minst en och en halv meter över vattenytan och 
uppstigande flöte så, att dess 30 cm långa sida utgör 
vimpelns nedre kant.

Som märke för fiskled användes i vattnet en svart 
styv vimpel i form av en likbent triangel, vars bas är 
30 cm och övriga sidor 40 cm långa. Vimpeln skall 
längs sin bas fästas vid ett sådant flöte, som i 2 mom. 
nämnes.

Ovan i 2 och 3 mom. avsedda märken användas då 
detta är nödvändigt.

6 §. Om tillstånd, som beviljas med stöd av 40 § land-
skapslagen om fiske, skall tillståndstagaren göra anmä-
lan hos polismyndighet på den ort, där fångst äger rum.

7 §. Har landskapsregeringen i stöd av 41 § land-
skapslagen om fiske förbjudit innehavare av fiskerätt 
att utöva sin rätt eller inskränkt denna eller upphävt 
utfärdat förbud, skall landskapsregeringens beslut 
omedelbart lända till efterrättelse oaktat ändring däri 
sökes.

Landskapsregeringens beslut skall delgivas [veder-
börande] polismyndighet.

Polismyndigheten ska övervaka att förbudet iakttas. 
(2008/51)

4 mom. upphävt (2008/51).

8 §. Fiskelag, som organiserats förrän denna förord-
ning utfärdats, skall ofördröjligen åt sig antaga nya 
stadgar och begynna att ordna sin verksamhet på sätt 
i landskapslagen om fiske samt denna förordning för-
utsatts. Har fiskelagets verksamhet varit avbruten el-
ler saknar det funktionärer, skall kommunalstyrelsens 
ordförande draga försorg om, att delägarna i fiskela-
get sammankallas för att verkställa i detta moment 
avsedda uppgifter. Är det icke känt huru fiskelaget 
stadgeenligt skall sammankallas, skall kallelsen del-
givas delägarna medelst offentlig kungörelse på kom-
munens anslagstavla.

Har något fiskelag icke organiserats, skall kommu-
nalstyrelsens ordförande vidtaga åtgärder för att utse 
en i 44 § landskapslagen om fiske avsedd samman-
kallare. Kan till sammankallare icke erhållas kom-
petent person, skall kommunalstyrelsens ordförande 
kalla delägarna i gemensamt fiskevatten till möte för 
att besluta om organisering av fiskelaget. Vid mötet 
skall för fiskelaget utses en interimistisk ordförande 
och viceordförande för att verka intill dess styrel-
sen för fiskelaget valts. Åt sammankallaren skall för 
utförandet av hans åligganden erläggas ett skäligt 
arvode.

Vidtages icke i 1 och 2 mom. avsedda åtgärder, kan 
landskapsregeringen vid vite eller annat i landskaps-
lagen om fiske stadgat äventyr förplikta vederbörande 
att fullgöra det som underlåtits.

Landskapsregeringen skall från lantmäterikontoret 
anskaffa en i två exemplar uppgjord förteckning över 
de skifteslag eller byar, för vilkas vattenområden om-
kretsrå uppgåtts och överstyra det ena exemplaret av 
denna förteckning jämte till buds stående uppgifter 
om, vilka fiskelag som organiserats och förmännen 
för dessa, till ordföranden för vederbörande kommu-
nalstyrelse.
9 §. Fiskelagets fiskevatten må kunna för fiske nytt-
jas så att varje delägare fiskar däri, på sätt fiskelaget 
närmare bestämmer, eller genom bedrivande av fiske 
för gemensam räkning eller genom utarrendering eller 
överlåtelse av fisket helt eller delvis eller för begag-
nande av visst fångstredskap eller för fångst av visst 
fiskslag.

I fiskelags stadgar eller vid fiskelagsstämma skall 
bestämmas beskaffenheten och antalet av de fångst-
redskap, vilka fiskelagets delägare, de, som arren-
dera fiskevattnet, och i 52 § landskapslagen om fiske 
nämnda innehavare av särskilt tillstånd få begagna i 
det gemensamma fiskevattnet med beaktande av de 
inskränkningar, som för fisk- och kräftbeståndets be-
varande äro av nöden.

Ovan i 2 mom. avsett, vid fiskelagsstämma fat-
tat beslut skall underställas landskapsregeringen för 
granskning.
10 §. Nyttjas fiskevattnet sålunda, att varje delägare 
bedriver fiske därstädes, varde delägarnas redskaps-
enheter fördelade mellan delägarna efter deras andel i 
vattenområdet, därest ej samtliga delägare annorlunda 
överenskomma. De olika fångstredskapens inbördes 
enhetsvärde äge fiskelagsstämma fastställa, såvitt det 
icke bestämts i stadgarna.

Användes fiskelagets fiskevatten för gemensam 
räkning, bör fiskelagsstämma besluta, vem som skall 
ordna fisket och redovisa för avkastningen därav, så-
vitt därom icke är i stadgarna bestämt.
11 §. I fiskelags stadgar skall angivas:

1) fiskelagets namn och, på lämpligt sätt, läget av 
dess fiskevatten;

2) huru det samfällda fiskevattnet nyttjas eller när 
och för huru lång tid beslut därom fattas;

3) tiderna för ordinarie stämmor;
4) sättet för sammankallande av stämma;
5) antalet medlemmar i styrelsen;
6) huru av fiskelagsstämma och styrelsen fattade 

beslut samt stämningar, offentliga myndigheters på-
bud och övriga meddelanden skola bringas till del-
ägarnas kännedom; samt

7) huru förvaltningen och redovisningen av de ge-
mensamma medlen samt revisionen därav skall ord-
nas.

Utöver vad ovan sagts kunna i fiskelags stadgar in-
tagas bestämmelser:

a) om åtgärder med avseende å det samfällda fiske-
vattnets vård;
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b) om de skyldigheter, vilka åligga styrelsemedlem-
marna utöver deras i lag och denna landskapsförord-
ning bestämda uppgifter;

c) om tillsättande av andra än i landskapslagen om 
fiske bestämda funktionärer, deras åligganden och ti-
den för deras uppdrag;

d) om förrättande av val vid fiskelagsstämma med 
tillämpning av proportionellt valsätt och om andra 
omröstningar;

e) om fredningsområde;
f) om de inskränkningar med avseende å fiske och 

fångstredskap, som tilläventyrs finnas påkallade ut-
över vad härom i landskapslagen om fiske stadgas 
eller på grund av densamma föreskrivits tilläventyrs 
finnas påkallade;

g) därom, huruvida och på vilket sätt delägare äger 
rätt att till annan helt eller delvis överlåta sin fiskerätt;

h) om åtgärder, som avses i 50 § 2 mom. landskaps-
lagen om fiske; samt

i) om vad som eljest med avseende å fiskelagets 
verksamhet finnes påkallat.

Ej må i stadgarna intagas föreskrifter, som stå i strid 
med lag eller kränka delägares i fiskelaget eller utom-
ståendes enskilda rätt.
12 §. Fiskelagets stadgar skola avfattas skriftligen och 
i tvenne exemplar insändas till landskapsregeringen, 
som, efter införskaffande av nödigbefunna utlåtan-
den, medelst resolution äger meddela fiskelaget, huru-
vida stadgarna äro lagenliga och ändamålsenliga eller 
i vilka avseenden de bör rättas eller förfullständigas. 
De rättade eller förfullständigade stadgarna böra ånyo 
insändas till landskapsregeringen för granskning.

Vid ändring av stadgarna skall förfaras såsom i 
1 mom. är sagt. Ej må sådan ändring på fiskelags-
stämma antagas innan styrelsen handlagt saken.

I det exemplar av stadgarna, som återsändes till fis-
kelaget, skall antecknas datum för landskapsregering-
ens resolution och att stadgarna granskats utan att för-
anleda anmärkningar eller att de återsänts för rättelse.
13 §. På fiskelagsstämma ankommer:

1) att antaga stadgar för fiskelaget;
2) att utse medlemmar i styrelsen samt bland dem 

ordförande och viceordförande;
3) att besluta om revision av fiskelagets förvaltning 

samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och öv-
riga funktionärer; samt

4) att fatta beslut om i 52 § landskapslagen om fiske 
avsedda särskilda tillstånd och beviljande av för än-
damålet nödiga fullmakter åt fiskelagets funktionärer.
14 §. I fiskelagsstämmas protokoll skall antecknas 
huru stämman sammankallats, närvarande delägare 
i fiskelaget eller deras ombud, envars röstetal, vid 
stämman framställda förslag och företagna omröst-
ningar ävensom stämmans beslut.

Där protokollet ej omedelbart justeras, skall åt ord-
föranden och minst två för gången därtill utsedda del-
tagare i stämman överlämnas att justera protokollet på 
tid, som av ordföranden bestämmes.

Protokollet underskrives av ordföranden samt, där 
justeringen försiggått omedelbart, av minst två del-

tagare i stämman, i annat fall av justeringsmännen. 
Därest icke protokollet förts av ordförande, skall det 
kontrasigneras av protokollföraren. Vägra en eller fle-
re justeringsmän att underskriva protokollet, förme-
nande att dess innehåll ej överensstämmer med vad 
som vid fiskelagsstämma förelupit, göre ordföranden 
därom anteckning i protokollet och hänskjute juste-
ringen i den del, mot vilken anmärkning gjorts, till 
följande fiskelagsstämma.
15 §. Fiskelags styrelse, varom stadgas i 46 § land-
skapslagen om fiske, åligger:

1) att, så snart densamma blivit vald, till landskaps-
regeringen och [länsman] lämna uppgift på ordföran-
den och viceordföranden ävensom deras postadresser; 
anmälningen bör årligen förnyas även i det fall, att de 
tidigare funktionärerna återvalts;

2) att leda fiskelagets verksamhet och i sådant avse-
ende till fiskelagsstämma inkomma med erforderliga 
förslag;

3) att förvalta fiskelagets gemensamma egendom 
och däröver årligen avgiva redovisning;

4) att företräda fiskelaget inför rätta och hos annan 
offentlig myndighet samt att bevaka dess fördel och 
rätt;

5) att övervaka att fiskelagets stadgar och beslut 
efterlevas;

6) att ombesörja verkställigheten av fiskelagsstäm-
mas beslut; samt

7) att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för full-
följande av fiskelagets syftemål äro av nöden.
16 §. Vid sammanträde med fiskelags styrelse föres or-
det av styrelseordföranden eller, vid förfall för denne, 
av viceordföranden. På enahanda sätt skall förfaras 
vid fiskelagsstämma, där ej stämman för sig utser an-
nan ordförande.

Styrelseordföranden eller, vid förfall för denne, vi-
ceordföranden för styrelsens talan inför domstol och 
myndighet, där ej styrelsen för visst ärende förordnar 
annat ombud.

Vad i 14 § är sagt äge motsvarande tillämpning med 
avseende å fiskelags styrelses protokoll.
17 §. Beviljas i 52 § 1 eller 4 mom. eller i 70 § land-
skapslagen om fiske stadgat särskilt tillstånd, skall 
härom av ordföranden för fiskelaget eller dess vice-
ordförande eller annan av fiskelaget befullmäktigad 
person eller, där tillståndet är beviljat av fiskevårds-
sammanslutning, av denna befullmäktigad person 
utfärdas bevis, som utvisar beskaffenheten och om-
fattningen av de beviljade fångsträttigheterna samt 
tillståndets giltighetstid.

Tillståndsbevis skall numreras, dateras och förses 
med anteckning om utfärdare.

Har fiskelag fattat sådant beslut, som avses i 52 § 
2 mom. landskapslagen om fiske, skall ärendet senast 
inom 30 dagar, efter det beslutet fattades, underställas 
landskapsregeringen för prövning och avgörande.
18 §. I fiskevårdssammanslutnings stadgar skall an-
givas:

1) sammanslutningens namn och hemort samt, på 
lämpligt sätt, läget av dess fiskevatten;

I 30LF (1957:35) ang. fiskelag
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2) för vilket ändamål och på vilket sätt medlemmar-
nas fiskevatten skall nyttjas;

3) huruvida och i vilket avseende den medlemmar-
na tillkommande fiskerätten är inskränkt;

4) huruvida beslutanderätten inom sammanslut-
ningen utövas av delegation eller stämma;

5) när sammanslutningens delegation eller stämma 
sammankommer till ordinarie sammanträden;

6) huru delegationen eller stämman sammankallas 
till sammanträde;

7) huru delegationens eller stämmans och styrel-
sens beslut samt stämningar, offentliga myndigheters 
påbud och övriga meddelanden skola bringas till med-
lemmarnas kännedom;

8) antalet medlemmar i styrelsen och för huru lång 
tid desamma väljas;

9) huru omröstning i styrelsen tillgår; samt
10) huru förvaltningen och redovisningen av de till 

sammanslutningen influtna medlen samt revisionen 
därav skall ordnas.

Utöver vad ovan sagts kunna i sammanslutningens 
stadgar intagas bestämmelser:

a) om åtgärder med avseende å fiskevattnets vård;
b) om de skyldigheter, vilka åligga styrelsemed-

lemmarna utöver i lag och denna landskapsförordning 
stadgade uppgifter;

c) om tillsättande av andra än i landskapslagen om 
fiske bestämda funktionärer, deras åligganden och ti-
den för deras uppdrag;

d) om förrättande av val vid delegationens eller 
stämmans sammanträden med tillämpning av propor-
tionellt valsätt och om andra omröstningar;

e) om fredningsområde, angående vars bildande 
överenskommelse träffats;

f) om åtgärder, som avses i 50 § 2 mom. landskaps-
lagen om fiske, därest det ankommer på fiskevårds-
sammanslutningen att fatta beslut om dem; samt

g) om vad som eljest med avseende å sammanslut-
ningens verksamhet befinnes påkallat.

Ej må i stadgarna intagas föreskrifter, som stå i strid 
med lag eller avtalet om sammanslutningens grun-
dande eller kränka medlems i sammanslutningen eller 
utomståendes enskilda rätt.

19 §. Vad ovan i 12 § är sagt om fiskelags stadgar, äger 
motsvarande tillämpning med avseende å fastställelse 
och ändring av fiskevårdssammanslutnings stadgar.

20 §. På fiskevårdssammanslutningens delegation el-
ler stämma ankommer:

1) att utse medlemmarna i styrelsen samt bland dem 
ordförande och viceordförande;

2) att för varje år godkänna inkomst- och utgiftsstat 
för sammanslutningen;

3) att besluta om revision av sammanslutningens 
förvaltning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt 
styrelsen och övriga funktionärer; ävensom

4) att besluta om ändring av sammanslutningens 
stadgar.
21 §. Fiskevårdssammanslutningens styrelse, varom 
stadgas i 61 § landskapslagen om fiske, åligger:

1) att, så snart densamma blivit vald, till landskaps-
regeringen anmäla om vem, som utsetts till ordföran-
de och viceordförande samt deras postadresser;

2) att leda sammanslutningens verksamhet och till 
sammanslutningens delegation eller stämma inkom-
ma med i sådant avseende erforderliga förslag;

3) att förvalta sammanslutningens gemensamma 
egendom och däröver årligen avgiva redovisning;

4) att företräda sammanslutningen inför rätta och 
hos annan offentlig myndighet samt att bevaka sam-
manslutningens och dess medlemmars rätt och fördel 
i angelägenheter, som beröra sammanslutningen;

5) att övervaka efterlevnaden av sammanslutning-
ens stadgar och beslut;

6) att ombersörja verkställigheten av delegationens 
eller stämmans för sammanslutningen beslut;

7) att för varje år uppgöra förslag till inkomst- och 
utgiftsstat för sammanslutningen; samt

8) att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för 
fullföljande av sammanslutningens syftemål äro av 
nöden.

22 §. Vad i 14 § är sagt om fiskelagsstämmas proto-
koll, äger motsvarande tillämpning å protokoll, som 
skall föras hos fiskevårdssammanslutningsdelegation, 
stämma och styrelse.

23 §. Vad i 16 § är sagt om ordförande och viceordfö-
rande i fiskelagets styrelse, äger motsvarande tillämp-
ning med avseende å ordförande och viceordförande i 
fiskevårdssammanslutningens styrelse.

24 §. Vill medlem utträda ur fiskevårdssammanslut-
ning, göre därom skriftlig anmälan hos styrelsens ord-
förande.

Styrelsen skall göra förslag till delegationen eller 
stämman om de åtgärder, som med anledning av ut-
trädandet kan bliva påkallade.

25 §. Hos landskapsregeringen skall föras förteckning 
över:

1) fiskelag och fiskevårdssammanslutningar i land-
skapet samt över ordförandena och viceordförandena 
för dessas styrelser; samt

2) de fredningsområden, för vilka landskapsreger-
ingen utfärdat i 28 och 29 §§ landskapslagen om fiske 
avsedda bestämmelser.

Duplettexemplaren av fiskelagens och fiskevårds-
sammanslutningarnas stadgar samt i 1 § nämnda före-
skrifter skola uppbevaras i landskapsregeringen.

26 §. Landskapsregeringen äger rätt att av fiskelagen 
och fiskevårdssammanslutningarna erhålla allmänna 
uppgifter berörande deras verksamhet.

27 §. (1965/7) Då fisk insaltas eller kryddas på kärl för 
försäljning, skall kärlet vara försett med beteckning, 
som anger innehållets mängd.

På kärlet bör även tydligt angivas förpackarens 
namn och hemort samt årtalet och månaden för insalt-
ningen eller kryddningen.

28 §. Det åligger polismyndighet[erna] och landska-
pets fiskeritjänstemän att tillse, att stadgandena angå-
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ende fiske efterlevas. De äga jämväl rätt att omhän-
dertaga båt, fångstredskap och fångst av idkare av 
olovligt fiske eller otillåten handelsvara, som trans-
porteras.

Enahanda skyldighet åligger av kommun, fiske-
vårdssammanslutning, fiskelag eller delägare däri el-
ler ock av ägare av skiftat vatten eller av fiskevattens 
arrendator tillsatt fiskevakt, så ock de innehavare av 
tjänster eller befattningar vid tullverket, på vilka tull-
bevakningen vid rikets kuster ankommer, ävensom 
innehavare av tjänster eller befattningar vid gränsbe-
vakningsväsendet samt vid sjöfartsstyrelsen, såvitt de 
utan men för sin egentliga tjänsteverksamhet kunna 
utöva sådan övervakning.

Kränkes enskilds fiskerätt, skola förenämnda myn-
digheter på anhållan, såvitt möjligt, lämna nödig 
handräckning.
28a §. (1965/7) Formuläret för i 79 § landskapslagen 
om fiske avsedd fiskevakts ed är följande: Jag N.N. lo-
var och svär vid Gud och Hans heliga evangelium, att 
jag med nit och samvetsgrannhet, opartiskt och utan 
att eftersträva egen vinning, efter bästa förstånd och 
förmåga skall fullgöra mina skyldigheter i egenskap 
av fiskevakt, så att jag icke av något skäl i min befatt-
ning främjar orätt. Detta lovar jag på heder och sam-
vete, så sant mig Gud hjälpe till liv och själ.

Den, som icke tillhör något trossamfund eller som 
hör till ett trossamfund, vars lära förbjuder avläg-
gande av ed, skall avgiva denna försäkran: Jag N.N. 
försäkrar, att jag med nit och samvetsgrannhet, opar-
tiskt och utan att eftersträva egen vinning, efter bästa 
förstånd och förmåga skall fullgöra mina skyldigheter 
i egenskap av fiskevakt, så att jag icke av något skäl i 
min befattning främjar orätt. Detta lovar jag på heder 
och samvete.
29 §. Innehavare av tjänst eller befattning på landska-
pet tillhörigt fartyg vare pliktig att förhindra olovlig 
transport av fisk och kräftor med fartyget. Där skäl till 
antagande finnes, att sådan transport äger rum, skall 
anmälan därom göras till fartygets befälhavare, på 
vilken det ankommer att draga försorg om tillvarata-
gande av den olovligt transporterade varan och dess 
överlämnande till polismyndighet.

30 §. (2002/14) Har fångst, transport- eller handels-
vara eller annat, dömts förbrutet till staten eller skall 
fångst eller gods försäljas genom polismyndighets 
försorg i enlighet med bestämmelserna i landskaps-
lagen om fiske, skall försäljningen ske i enlighet med 
vad som bestäms i rikslagstiftning.

30a §. (1965/7) I 73 § landskapslagen om fiske avsedd 
märkning av under fredningstiden saluhållen eller av 
i handeln förekommande undermålig fisk verkställes 
av polischef eller av den han därtill förordnat med an-
vändning av från landskapsregeringen för märkning 
av villebråd erhållna märken och märkningsredskap.

Märkes fisk styckevis, fästes märket vid fiskens gäl-
lock eller på annat lämpligt ställe. Annars gäller om 
märkningen i tillämpliga delar, vad om märkning av 
villebråd särskilt är stadgat, likväl så, att märknings-

avgift skall erläggas endast, då försäljare eller forslare 
av i 73 § landskapslagen om fiske avsedd fisk anhållit 
därom. Märkningsavgiften är, då fisk märkes stycke-
vis, [5 penni] per styck. Märkes fisk lådvis, erlägges 
endast tiondedelen av ovannämnda avgift per fisk.
31 §. Har båt, redskap eller fångst med stöd av 75 § 
landskapslagen om fiske omhändertagits och anmä-
lan därom gjorts hos polismyndighet, skall behörig 
anteckning härom göras i myndighetens diarium; och 
vare nämnda myndighet pliktig att på förfrågan med-
dela, huruvida och när sådan anmälan skett samt av 
vem den gjorts.
32 §. Ansökningar i ärenden, vilkas avgöranden enligt 
landskapslagen om fiske ankommer på landskapsre-
geringen, kunna inlämnas [till länsman eller i stad] 
till polischef för befordran till vederbörande. Har så 
skett, bör beslutet tillställas sökanden genom sagda 
myndighets förmedling.
33 §. Formulär till fiskelags stadgar samt till protokoll 
och andra handlingar, som angå verkställigheten och 
tillämpningen av landskapslagen om fiske, uppgöras 
på åtgärd av landskapsregeringen och tillhandahållas 
av landskapsregeringens registratorskontor.

34 §. Närmare föreskrifter angående tillämpningen 
av denna landskapsförordning utfärdas vid behov av 
landskapsregeringen.

Denna landskapsförordning träder omedelbart i 
kraft.

I 31 Landskapslag (1995:40) om 
verkställighet av den gemensamma 
fiskeripolitiken inom Europeiska 
gemenskapen

1 §. Lagens tillämpningsområde
Vid verkställandet av Europeiska gemenskapens 

gemensamma fiskeripolitik inom landskapets område 
iakttas denna lag till de delar frågan inte regleras i Eu-
ropeiska gemenskapens förordningar eller i bestäm-
melser som utfärdats med stöd av dem eller i beslut 
som fattats med stöd av dem.
2 §. Behörig myndighet

Den allmänna verkställigheten av denna lag ankom-
mer på landskapsregeringen. Landskapsregeringen är 
den behöriga myndighet som avses i Europeiska ge-
menskapens gemensamma fiskeripolitik omfattande 
rättsakter till den del rättsakterna reglerar frågor som 
enligt självstyrelselagen ankommer på landskapets 
lagstiftningsbehörighet.

Jord- och skogsbruksministeriet var inte behörigt att fördela 
den laxkvot, som tillkom Finland såsom medlem i den Euro-
peiska unionen, mellan riket och landskapet utan medverkan av 
landskapet. Ministeriet var däremot behörigt att utfärda fiske-
förbud i hela landet då kvoten var fylld. HD 1998:8.

3 §. Kontroll
Landskapsregeringen eller den eller de myndighe-

ter som landskapsregeringen beslutar skall kontrollera 
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att de bestämmelser som gäller vid tillämpningen av 
Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripoli-
tik iakttas till den del bestämmelserna reglerar frågor 
som enligt självstyrelselagen ankommer på landska-
pets lagstiftningsbehörighet.

4 §. Rätt att få information
Personer som utför kontroll har rätt att i den ut-

sträckning kontrollen förutsätter för genomläsning få 
tillgång till lossnings-, transport-, försäljnings- och 
andra relevanta dokument samt att få information om 
fiske, vattenbruk, transport av fiskprodukter, föräd-
ling, handel, lagring, import och export.

Ovan i 1 mom. avsedd rätt att få information omfat-
tar även uppgifter som på grund av att de gäller privat 
affärs- eller yrkesverksamhet eller privatpersoners 
ekonomiska ställning annars skulle vara sekretessbe-
lagda.

Personer som utför kontroll har vid kontrollen rätt 
till tillträde till fiskefartyg, transportmedel för fiskpro-
dukter och andra platser där fiskeredskap, fiskproduk-
ter eller verifikat och annat material som är föremål 
för sådan kontroll som avses i denna lag, förvaras.

Bestämmelserna i 1-3 mom. gäller också för in-
spektörer utsedda av Europeiska gemenskapens insti-
tutioner.

5 §. Register
Landskapsregeringen upprätthåller nödvändiga re-

gister för kontrollen och statistikföringen av Europe-
iska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik. I re-
gistren kan införas uppgifter om fisket, vattenbruket, 
fiskefartyg, fiskhandeln, säljare och köpare av fisk- 
och vattenbruksprodukter, personer och företag som 
utför transporter av fisk- och vattenbruksprodukter 
samt om finansieringen av fiskerinäringen. (1996/37)

För forskningsändamål och statistikföring har myn-
digheter rätt att få uppgifter ur i 1 mom. avsedda re-
gister. I registren införda uppgifter får även användas 
för i Europeiska gemeskapens förordningar föreskriv-
na syften.

5a §. (2004/27) Fiskefartygsregister
Fartyg som används för att bedriva fiske av fiskar-

ter vars kvoter fastställs av Europeiska gemenskapen 
antecknas endast i fiskefartygsregistret om fisket har 
en tillräcklig ekonomisk anknytning till landskapets 
fiskerinäring. (2008/76)

Det fiske som bedrivs med ett fartyg har en tillräck-
lig ekonomisk anknytning till åländsk fiskerinäring 
om

1) minst hälften av den totala fångsten under ett ka-
lenderår, enligt fångstens värde, landas i en åländsk 
hamn,

2) minst hälften av fartygets årliga fiskefärder utgår 
från en åländsk hamn eller

3) minst en tredjedel av fartygets besättning är bo-
satt i landskapet.

Även andra omständigheter som framförs av farty-
gets ägare kan beaktas för att visa att det fiske som 
bedrivs med fartyget har en tillräcklig ekonomisk an-
knytning till åländsk fiskerinäring.

Ett fartyg som inte uppfyller något av de villkor 
som anges i 1 mom. eller vars fiske inte på något annat 
sätt kan visas ha en tillräcklig ekonomisk anknytning 
till åländsk fiskerinäring kan strykas ur fiskefartygs-
registret.
6 §. Uppgiftsskyldighet

Yrkesfiskare och andra näringsidkare som fiskar 
eller på annat sätt tar befattning med fisk eller fisk-
produkter som omfattas av Europeiska gemenskapens 
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken 
skall till landskapsregeringen lämna uppgifter som 
behövs för att upprätthålla nödvändiga register och 
statistikföring samt som annars är av betydelse för 
tillämpningen av ovan nämnda förordningar.
7 §. Verkställande av kontrollen

Den som verkställer kontroll av fisket och på bar 
gärning påträffar i strid med i denna lag avsedda be-
stämmelser använda fångstredskap och på detta sätt 
erhållen fångst har rätt att ta hand om dessa. Fångst-
redskap och fångst som omhändertagits skall över-
lämnas till förundersökningsmyndighet.

Den som verkställer kontroll kan avstå från att till 
förundersökningsmyndighet anmäla förseelse som 
inte kan väntas leda till strängare straff än böter och 
som i sin helhet skall anses uppenbart ringa.
8 §. Brott mot bestämmelser om tystnadsplikt

Den som brutit mot bestämmelser om tystnadsplikt 
som anges i 1 § avsedda rättsakter skall för brott mot 
bestämmelser om tystnadsplikt dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år.

9 §. Brott mot den gemensamma fiskeripolitiken
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) bedriver fiske i strid med en uppställd fiskebe-

gränsning eller bedriver yrkesfiske utan licens eller 
obligatoriskt fisketillstånd eller överskrider den till-
låtna fångstmängden,

2) förvarar fångstredskap på fiskefartyg i strid med 
bestämmelser om förvaring av fångstredskap eller 
försummar sin plikt att föra loggbok,

3) (1996/37) försummar sin plikt att bistå vid kon-
troll eller ge sådana upplysningar om sitt fiske, vatten-
bruk, sin fiskhandel, fisktransport eller fiskförädling 
eller stöd ur offentliga medel, som kontrollen förut-
sätter,

4) försummar att lämna uppgifter i enlighet med 6 § 
eller lämnar oriktiga uppgifter eller

5) på annat sätt bryter mot bestämmelser om den 
gemensamma fiskeripolitiken eller mot bestämmelser 
som utfärdats med stöd av denna lag

skall för brott mot den gemensamma fiskeripoliti-
ken dömas till böter om inte strängare straff för gär-
ningen stadgas i lag.

Bestämmelserna i 80 och 81 §§ landskapslagen 
(1956:39) om fiske i landskapet Åland tillämpas ock-
så på fångst i strid med den gemensamma fiskeripoli-
tiken med förbjudna fiskeredskap eller fångstmetoder 
samt vid orsakande av fara eller allvarlig fara för fis-
kevatten.

Se I 29, Landskapslag (1956:39) om fiske i landskapet Åland.
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10 §. Förverkandepåföljd
Den som döms till straff med stöd av 9 § 1 mom. 

1 punkten eller 2 mom. kan samtidigt förordnas att 
förlora licens och fisketillstånd för specificerat fartyg 
för högst tre år.

11 §. Återbetalning av stöd
Om stöd enligt i 1 § avsedda bestämmelser har ut-

betalats till ett för stort belopp eller annars grundlöst 
kan den myndighet som beviljat stödet besluta att 
återbetalningsskyldighet skall föreligga till den del 
det utbetalade beloppet överstigit vad som borde ha 
utbetalts.

Indrivning av återbetalningsskyldigt belopp kan 
ske i den ordning som gäller för utsökning av skatter 
och avgifter.

12 §. Bemyndigande
Landskapsregeringen kan genom landskapsförord-

ning utfärda bestämmelser:
1) om begränsning och övrig reglering av fisket;
2) om för enskilda fartyg avsedda licenser och sär-

skilda fisketillstånd;
3) om ovan i 5 § avsedda register;
4) om vilka uppgifter som omfattas av ovan i 6 § 

avsedda uppgiftsskyldighet;
5) om stödåtgärder för fiskerinäringen; samt
6) om övrig verkställighet av denna lag.

13 §. Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.
Genom denna lag upphävs, såvitt fråga är om land-

skapet Åland, förordningen angående registrering av 
och igenkänningstecken för fiske- och fångstfartyg 
(FFS 708/1972).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förut-
sätter får vidtas innan den träder i kraft.

I 32 Landskapsförordning (1995:51) om 
register för fiskerinäringen

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser om re-

gister som avses i 5 § landskapslagen (1995:40) om 
verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken 
inom Europeiska gemenskapen.

För kontrollen av den gemensamma fiskeripolitiken 
och statistiska ändamål förs register över fiskefartyg, 
fiskare, fångst och fiskhandel.

Se I 31, Landskapslag (1995:40) om verkställighet av den ge-
mensamma fiskeripolitiken.

2 kap. Fiskefartygsregister

2 §. Fartyg som skall antecknas i fiskefartygsregistret
Fartyg och båtar, vilka i denna förordning benämns 

fartyg, med hemort i landskapet och som används för 
att bedriva fiske i förtjänstsyfte skall antecknas i fis-
kefartygsregistret.

3 §. (2000/5) Uppgifter som skall antecknas i registret
I fiskefartygsregistret skall antecknas i kommissio-

nens förordning (EG) nr 2090/98 avsedda uppgifter 
om fartyget och den fiskelicens fartyget beviljats. I 
registret antecknas därutöver fartygsägarens eller, om 
ägarna är flera, envar ägares namn, yrke, personbe-
teckning, hemadress och telefonnummer samt ägarens 
ägoandel av fartyget.

4 §. (2000/5) Indelning av fartygen
Fartygen indelas enligt deras huvudsakliga använd-

ningssätt vid fiske i fyra grupper enligt följande:
1) grupp 1: småskaligt kustfiske med fartyg mindre 

än 12 m.
2) grupp 2: trålare, pelagiska bestånd
3) grupp 3: trålare, bottenlevande bestånd
4) grupp 4: passiva fiskeredskap
I fiskefartygsregistret infört fartyg skall ges ett 

igenkänningstecken som består av tre bokstäver samt 
en sifferdel. Bokstäverna är AAL.
5 §. Anmälningsskyldighet

Den som äger fartyget skall anmäla det till [land-
skapsstyrelsen]. Till anmälan skall fogas en till riktig-
heten styrkt kopia av en handling som visar övergång-
en av äganderätten samt, i fråga om fartyg som skall 
besiktigas, även kopior av besiktningsinstrumenten.
6 §. Registerutdrag och fiskelicens

Över antecknandet av fartyget i fiskefartygsregist-
ret utfärdas ett registerutdrag som samtidigt tjänar 
som fiskelicens.
7 §. Märkning av fartyg

Om märkning av fartyg som antecknats i fiske-
fartygsregistret anges i kommissionens förordning 
(EEG) nr 1381/87.

8 §. Fiske med oregistrerat fartyg
Fartyget får inte användas för fiske i förtjänstsyfte 

förrän registerutdraget och fiskelicensen utfärdats.

9 §. Avförande av fartyg ur fiskefartygsregistret
Ett fartyg avförs ur fiskefartygsregistret på grund-

valen av anmälan av ägare. Har fartyg förstörts eller 
överlåtits till utlandet eller riket kan fartyget avföras 
ur registret utan anmälan. Fiskelicens som beviljats 
fartyget förfaller i och med att fartyget avförs ur re-
gistret.

10 §. Skyldighet att anmäla om ändring i uppgifter som 
antecknats i fiskefartygsregistret och justering av re-
gistret

Har ett registrerat fartyg förstörts eller överlåtits till 
utlandet eller riket eller om det inte längre används 
för fiske i förtjänstsyfte eller om någon annan ändring 
skett i de uppgifter som antecknats i fiskefartygsre-
gistret skall fartygets ägare ofördröjligen anmäla om 
ändringen till [landskapsstyrelsen].

Har ändringen på något annat sätt kommit till 
[landskapsstyrelsens] kännedom kan [landskapssty-
relsen], efter att ha hört den som saken gäller, ändra 
registeruppgifterna så att de motsvarar de ändrade 
förhållandena.
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3 kap. Fiskarregister

11 §. Fiskare som skall antecknas i fiskarregistret
Personer som är stadigvarande bosatta i landskapet 

och som bedriver fiske i förtjänstsyfte skall antecknas 
i fiskarregistret.

Fiske bedrivs i förtjänstsyfte om fångsterna eller 
delar av dessa säljs för ett belopp som överstiger 350 
euro per kalenderår. (2002/13)

Fiskare indelas i tre grupper enligt följande:
1) grupp 1: fiskare som uppfyller kraven enligt 3 § 

landskapsförordningen (1996:32) om yrkesfiske,
2) grupp 2: fiskare som uppfyller kraven enligt 4 § 

landskapsförordningen (1996:32) om yrkesfiske, samt
3) grupp 3: övriga fiskare som bedriver fiske i för-

tjänstsyfte. (1996/33)
Se I 34, Landskapsförordning (1995:44) om yrkesfiske.

12 §. Anmälningsskyldighet
Personer som är stadigvarande bosatta i landskapet 

och som avser bedriva fiske i förtjänstsyfte skall an-
mäla sig till [landskapsstyrelsen] före fiske inleds.

13 §. Registreringsbevis
Till den som har antecknats i fiskarregistret kan ut-

färdas bevis över registrering i registret.

14 §. Skyldighet att anmäla om ändring i uppgifter som 
antecknats i fiskarregistret

Personer som är antecknade i fiskarregistret är skyl-
diga att på begäran av [landskapsstyrelsen] lämna i 
11 § avsedda uppgifter för att registret skall kunna ses 
över.

4 kap. Fångstregister

15 §. Uppgifter som skall antecknas i fångstregistret
I fångstregistret skall antecknas de uppgifter i fiske-

journalen samt om landning av fångsten som avses i 
avdelning II rådets förordning (EEG) nr 2847/93.

Registret förs utgående från de anmälningar fiskar-
na och fiskefartygens befälhavare enligt den i 1 mom. 
avsedda förordningen och med stöd av 16 § är skyldig 
att lämna.

16 §. Anmälningsskyldighet
Fiskare som bedriver fiske av kvoterade arter är 

skyldiga att inom 48 timmar från det att fångsten lan-
dats inlämna en anmälan om landningen av fångsten 
till [landskapsstyrelsen]. Fiskare som fiskar med min-
dre än 10 meter långa fartyg kan dock inlämna land-
ningsanmälan kalendermånadsvis senast den femte 
dagen påföljande månad. Av anmälan skall framgå 
uppgifter om de landade mängderna av varje kvoterad 
art och i vilket område de fångats.

5 kap. Fiskhandelsregister

17 §. Uppgifter som skall antecknas i fiskhandelsre-
gistret

De uppgifter om sådan första saluföring av fisk-
produkter som avses i avdelning II rådets förordning 
(EEG) nr 2847/93 antecknas i fiskhandelsregistret.

18 §. Anmälningsskyldighet
Den första köparen av fiskprodukter är för kvote-

rade fiskarters del skyldig att inlämna en försäljnings-
anmälan angående varje fiskparti till [landskapsstyrel-
sen]. Av anmälan skall framgå de uppgifter som anges 
i art. 9 rådets förordning (EEG) 2847/93.

En köpare som köper fiskprodukter som inte salu-
förs vidare utan endast används för privat konsumtion 
är undantagen från anmälningsskyldigheten.

6 kap. Särskilda bestämmelser

19 §. Anmälningar
Anmälningar som avses i denna förordning görs 

skriftligen. Anmälningsblanketter erhålls av [land-
skapsstyrelsen].
20 §. Transportdokument

Den som utför transport av fiskprodukter är inte 
skyldig att utarbeta det transportdokument som av-
ses i artikel 13 rådets förordning (EEG) nr 2847/93 
om produkterna transporteras högst 20 kilometer från 
landningsplatsen.
21 §. Registrens offentlighet

På i denna förordning avsedda register tillämpas 
vad i landskapslagen (1977:72) om allmänna hand-
lingars offentlighet och i rådets förordning (EEG) nr 
2847/93 anges.

Se C 4, Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars of-
fentlighet.

22 §. Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser
Denna förordning träder omedelbart i kraft.
[Landskapsstyrelsen] överför från och med den 1 

augusti 1995 de fartyg som används för att bedriva 
fiske i förtjänstsyfte och är antecknade i det fiskefar-
tygsregister som upprättats med stöd av förordningen 
den 20 oktober 1972 angående registrering av och 
igenkänningstecken för fiske- och fångstfartyg (FFS 
708/1972) till register enligt denna förordning.

Fartygens ägare är skyldiga att på av [landskaps-
styrelsen] fastställd blankett senast den 1 augusti 1995 
inlämna de uppgifter som behövs för att en justering 
av fiskefartygsregistret skall kunna utföras.

I 33 Landskapsförordning (1996:38) om 
register för vattenbruket

1 §. Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser om re-

gister för vattenbruket som avses i 5 § landskapslagen 
(1995:40) om verkställighet av den gemensamma fis-
keripolitiken inom Europeiska gemenskapen.

Se I 31, Landskapslag (1995:40) om verkställighet av den ge-
mensamma fiskeripolitiken.

2 §. Definition
Med vattenbruksanläggning i denna förordning av-

ses anläggning i vilken
1) fisk eller kräftor hålles,
2) fisk- eller kräftodling bedrivs i nätkassar, be-

tong-, jord- eller annan bassäng, i metes- eller kräft-

I 33 LF (1996:38) om register för vattenbruket
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I

I 34LF (1995:44) om yrkesfiske

damm eller i annan motsvarande odlingsanläggning, 
eller

3) det bedrivs kläckning av rom.
I 1 mom. avsedd anläggning i vilken det endast 

hålles eller odlas tropiska akvariefiskar eller kräftor 
eller kläcks rom av dessa anses inte vara vattenbruks-
anläggningar.
3 §. Uppgifter som skall antecknas i vattenbruksre-
gistret

I vattenbruksregistret skall antecknas följande upp-
gifter om vattenbruksanläggningar samt om varje sär-
skilt driftställe inom respektive anläggning:

1) anläggningens namn, hemkommun och adress 
samt telefon- och telefaxnummer,

2) namn, adress och telefonnummer för anlägg-
ningens ägare,

3) lokaliseringen av anläggningens driftsställen, de-
ras adress samt telefon- och telefaxnummer,

4) namn, adress och telefonnummer för personer 
som är ansvariga för anläggningens verksamhet,

5) odlade fisk- och kräftarter samt övriga vatten-
bruksprodukter specifiserade enligt art och driftställe, 
samt

6) mängden fisk och kräftor samt övriga vatten-
bruksprodukter som levererats under året enligt antal 
eller vikt.
4 §. Uppgifter som kan antecknas i vattenbruksregistret

I vattenbruksregistret kan antecknas uppgifter som 
är av betydelse för att förhindra spridning av fisk- och 
kräftsjukdomar, för vården av fiskevatten, för uppfyl-
lande av internationella åtaganden, för utveckling av 
vattenbruksarealen och för utarbetande av statistik.
5 §. Anmälningsskyldighet

Den som bedriver vattenbruk är skyldig att anmäla 
i 3 § avsedda uppgifter till [landskapsstyrelsen]. An-
mälan skall göras skriftligen på blanketter som erhålls 
från [landskapsstyrelsen] och inom tio dagar efter det 
att vattenbruket inletts, tidigare anmälda uppgifter 
ändrats eller vattenbruket upphört, dock så att i 3 § 
6 punkten nämnda uppgifter skall anmälas senast vid 
utgången av februari månad.
6 §. Vattenbruksregistrets offentlighet

På vattenbruksregistret tillämpas vad i landskapsla-
gen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet 
och i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 anges.

Se C 4, Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars of-
fentlighet.

7 §. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna förordning träder omedelbart i kraft.
Den som bedriver vattenbruk när denna förordning 

träder i kraft skall göra i 5 § avsedd anmälan senast 
den 30 juni 1996.

I 34 Landskapsförordning (1995:44) om 
yrkesfiske (1996/32)

1 §. Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser om vad 

som avses med yrkesmässigt fiske, egentliga yrkesfis-
kare och binäringsfiskare som är beroende av inkom-
ster från fiske för sin försörjning. (1996/32)

Förordningen är tillämplig inom allmänt vattenom-
råde i landskapet.
2 §. Yrkesmässigt fiske

Med yrkesmässigt fiske avses fiske som bedrivs 
med laxfälla, därmed jämförbar konstruktion, not, 
trål, ryssja med en höjd som överstiger 1,5 meter, lax-
rev med fler än 150 krokar, eller laxnät med en sam-
manlagd längd överstigande 525 meter.
3 §. (2009/60) Egentliga yrkesfiskare

Med egentliga yrkesfiskare avses personer vars in-
komster från fiske utgör minst 30 procent av det sam-
manlagda beloppet av personens förvärvsinkomster, 
om minst 5.000 euro är inkomster från fiske.

Till grund för bedömningen av om en person erhål-
ler minst de inkomster som anges i 1 mom. läggs den 
senast verkställda beskattningen samt bokslut från fis-
keriverksamhet från samma år.
4 §. (2009/60) Binäringsfiskare som är beroende av 
inkomster från fiske för sin försörjning

Med binäringsfiskare som är beroende av inkom-
ster från fiske för sin försörjning avses personer vars 
inkomster från fiske utgör högst 30 procent men minst 
15 procent av det sammanlagda beloppet av personens 
förvärvsinkomster, om minst 2.500 euro är inkomster 
från fiske.

Till grund för bedömningen av om en person erhål-
ler minst de inkomster som anges i 1 mom. läggs den 
senast verkställda beskattningen samt bokslut från fis-
keriverksamhet från samma år.
5 §. (1996/32) Inkomster från fiske

Med inkomster från fiske i denna förordning avses 
ersättning för första försäljningen av fisk samt för ar-
bete som fiskare ombord på ett fartyg med hemort i 
landskapet. Ersättning för första försäljningen av fisk 
som ingår i en näringssammanslutnings eller i ett ak-
tiebolags resultat skall fördelas mellan ägarna enligt 
de ägoandelar dessa har i sammanslutningen eller en-
ligt det röstetal dessa har i bolaget.

Med näringssammanslutning i 1 mom. avses part-
rederier, öppna bolag, kommanditbolag och sådana 
konsortier som två eller flera personer har bildat för 
att bedriva näringsverksamhet och som är avsedda att 
verka för delägarnas gemensamma räkning, om de 
inte skall betraktas som samfund.

Ikraftträdelsebestämmelse (2009/60):
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
Åtgärder som denna förordning förutsätter får vid-

tas innan den träder i kraft.
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