Luonnonmukaisen tuotannon korvaukset
Harmaalla merkityt osuudet ovat kansallisten säädösten tarkentavia määrittelyjä ja muita tarkentavia
huomioita, joita ei tulla kuvaamaan komissiolle toimitettavaan CAP-suunnitelmaan. Esitetyt korvaustasot
perustuvat alustaviin korvaustasolaskelmiin.
Toimenpiteen nimi

Sitoumus luonnonmukaisesta tuotannosta
Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Ympäristö-, ilmasto- ja muut hoitositoumukset (art. 65)
Alueellinen kattavuus
Manner-Suomi
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa
Edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja ekosysteemipalveluja sekä säilytetään elinympäristöjä
ja maisemia.
Edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kestävää energiaa.
Parannetaan tapaa, jolla EU:n maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä koskeviin uusiin yhteiskunnan
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, ravitseva ja kestävän kehityksen mukainen ravinto, elintarvikejäte
sekä eläinten hyvinvointi.
Tulosindikaattorit
R.14 Hiilen sitominen maaperään ja biomassaan
R.18 Maaperän kehittäminen
R20 Veden laadun suojeleminen
R22a Environmental performance in the livestock sector
R27 Luontotyyppien ja lajien säilyttäminen
R39 Luonnonmukainen tuotanto
Tuensaaja
Aktiiviviljelijä.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
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Toimenpiteellä edistetään luonnonmukaista kasvintuotantoa ja kotieläintuotantoa sekä luonnonmukaiseen
tuotantotapaan siirtymistä. Sitoumus voi kattaa sekä tilan kasvintuotannon että kotieläintuotannon. Sitoumus
voidaan tehdä myös vain luonnonmukaisesta avomaan vihannesten viljelyssä olevasta alasta. Sitoumus on
viisivuotinen. Sitoumuskauden päätyttyä sitoumusta voidaan jatkaa vuosi kerrallaan.
Tuensaajan on noudatettava parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 848/2018 ja täydentävissä
säädöksissä määriteltyjä luonnonmukaista kasvintuotantoa ja kotieläintuotantoa koskevia tuotantoehtoja
Ruokaviraston laatimien luomutuotannon ohjeiden mukaisesti.
Tuensaajan on pääsääntöisesti viljeltävä myyntikasveja sitoumuskauden aikana keskimäärin vähintään 30
prosentilla siirtymävaiheen ohittaneesta sitoumusalasta. Myyntikasvivaatimus ei koske siirtymävaiheessa
olevia lohkoja.
Jos sitoumus on tehty vain avomaan vihannesten viljelyssä olevasta alasta, tilan on
myyntikasvivaatimuksen sijaan osoitettava sitoumusalan avomaan vihannesten viljelyä sisältävä
viljelykierto.
Ensimmäisen luomusitoumuksen tekevän tuensaajan on täytettävä ehto neljäntenä sitoumusvuonna.
Kasvinviljelytilalla voidaan poiketa vaatimuksesta, jos vähintään 50 %:lla tilan peltoalasta viljellään
rehua luomukotieläintilan rehuksi. Yhteistyöstä edellytetään kirjallista sopimusta. Sopimuksessa on
perusteltava kotieläintilan tarve yhteistyön mukaiselle rehumäärälle.
Vaatimus ei koske luonnonmukaista kotieläintuotantoa harjoittavaa tilaa, jossa vähintään 50 %:lla
tilan peltoalasta viljellään rehua oman tilan eläinten rehuksi.
[Kotieläintilan, jolla on luonnonmukaiseen tuotantoon siirrettyjä tuotantoeläimiä vähintään viisi
eläinyksikköä, on kasvatettava tuotantoeläimiä luonnonmukaisella tavalla. Jos tuotantoeläimiä on vähintään
viisi eläinyksikköä, eikä niitä ole siirretty luonnonmukaiseen tuotantotapaan, on tuotantoeläimet siirrettävä
luonnonmukaiseen tuotantotapaan viimeistään kolmannen sitoumusvuoden jälkeen.]
Huom. Lausunnoissa voi esittää vaihtoehtoisia tapoja rajata, että luomukorvaus ei välillisesti
ohjautuisi tavanomaisen kotieläintuotannon tueksi rehukasveille maksettavan luonnonmukaisen
tuotannon korvauksen kautta sellaisilla luomutiloilla, joilla kasvatetaan kotieläimiä tavanomaisesti.
Tuensaajan on sitoumusaikana suoritettava yhden päivän pituinen, luonnonmukaisen tuotannon harjoittamista
koskeva koulutus tai hyödynnettävä Neuvo-järjestelmän mukaista luomuneuvontaa.
Jos sitoumusta jatketaan yksivuotisena sitoumuskauden jälkeen, ei yhden päivän pituista koulutusta
tarvitse toistaa.
Perustason kuvaus
SMR 1 Vesipuitedirektiivi
SMR 2 Nitraattidirektiivi
SMR 12 ja SMR 13 Torjunta-ainedirektiivi ja kasvinsuojeluasetus
GAEC 8 Viljelykierto
Maatalousmaan säilyttäminen viljelyyn soveltuvassa kunnossa (art. 4(1)(a))
Fosforin käytön rajoitukset kansallisessa lainsäädännössä
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Tukikelpoisuusedellytykset
Luonnonmukaista tuotantoa koskevan sitoumuksen voi antaa aktiiviviljelijä, joka on ilmoittautunut
luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään ja jonka tilalla on luomuviljelyssä koko sitoumuskauden
ajan katkeamattomasti vähintään 5 ha peltoa tai, jos kyseessä on puutarhakasvien viljely, vähintään 1 ha
puutarhakasvien viljelyssä olevaa peltoa.
Viljelijän on suoritettava vähintään viiden päivän pituinen luonnonmukaisen viljelyn peruskurssi ennen
sitoumuksen antoa tai hänellä on oltava muu vastaava koulutus luonnonmukaisen viljelyn harjoittamisesta.
Tuotantoeläinten siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon edellyttää, että tuensaaja on suorittanut vähintään
kahden päivän pituisen luonnonmukaisen kotieläintuotannon koulutuksen tai muun vastaavan koulutuksen.
Jos sitoumuksen antoa edeltää aiempi sitoumus luonnonmukaisesta tuotannosta, viiden päivän pituista
koulutusta ei edellytetä.
Korvauksen maksaminen edellyttää lisäksi, että tilalle on tehty ensimmäinen tuotantoa koskeva tarkastus
hyväksytysti.
Sitoumus voidaan tehdä peltoalasta, joka on korvauskelpoista maatalousmaata.
Sitoumusalan on oltava tuensaajan hallinnassa. Kaikki sitoumuksen kohteena olevat peltolohkot on
siirrettävä luonnonmukaiseen tuotantoon. Sitoumuksen ulkopuolelle voidaan jättää lohkot, joilla ei
voida noudattaa viljelykiertoa, joilla myyntikasvien tuottaminen on vaikeaa tai jotka poistetaan
maatalouskäytöstä sitoumuksen aikana.
Luonnonmukaista kotieläintuotantoa harjoittavalle tilalle ei makseta luonnonmukaisen
kotieläintuotannon korvausta, jos tuotantoeläimiä on alle 5 eläinyksikköä. Eläinyksiköitä laskettaessa
huomioon otetaan lypsylehmät, emolehmät, muut naudat, lampaat ja vuohet, emakot, lihasiat, karjut,
kanat ja kukot, broilerit, kalkkunat, hanhet, ankat ja kyseisen siipikarjan emolinnut. Eläinten on oltava
hakijan hallinnassa.
Myyntikasvit määritellään säädöksessä VnA 237/2015 liite 2.
Sitoumukseen sisältyviä lohkoja voidaan vaihtaa viljelijöiden kesken, jos molemmilla tiloilla on
luomusitoumus.
Tuensaaja, joka on tehnyt sitoumuksen luonnonmukaisesta tuotannosta, voi tehdä samoista
peltolohkoista ympäristökorvausten mukaisen ympäristösitoumuksen.
Kaksinkertaisen maksamisen estämiseksi luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutunut ei voi valita
ympäristösitoumuksesta toimenpiteitä, joiden vaatimukset kokonaan tai osittain sisältyvät luonnonmukaisen
tuotannon tuotantoehtoihin tai luonnonmukaisen korvauksen muihin sitoumusehtoihin. Korvausta ei makseta
lohkoille, joilla ei ohjelmakauden 2021-2027 ympäristösitoumuksen tai ympäristösopimusten, ekojärjestelmän
tai ehdollisuuden vaatimusten takia voi noudattaa viljelykiertoa, eikä lohkoilla siten ole mahdollista tuottaa
myyntikasvivaatimuksen mukaisia kasveja sitoumuksen aikana.
Korvaustasot/laskentametodit
Korvaus euroa/hehtaari luonnonmukaisessa tuotannossa ja luonnonmukaisessa avomaavihannesten
tuotannossa. Korvaus eläinyksikköä/hehtaari luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa.
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Huom. On epävarmaa salliiko Euroopan parlamentin ja neuvoston CAP-suunnitelma-asetus
luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvauksen maksamisen eläinyksikköjen perusteella vai tuleeko
maksun olla hehtaariperusteinen. Lausunnoissa voi siksi myös ottaa kantaa kotieläintuotannon
korvauksen hehtaariperusteisen korvauksen eläintiheysvaatimuksen asettamiseen välille 0,5–1 ey/ha.

Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Suunnitellut
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus
luonnonmukainen
noin 160
tuotanto €/ha
luonnonmukainen
noin 600
avomaavihannestuotanto
€/ha
luonnonmukainen
noin 122
kotieläintuotanto €/ey
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
Tavoitteena on, että luonnonmukaisen tuotannon korvausten sitoumusala olisi 20 % korvauskelpoisesta
maatalousmaan alasta vuonna 2027.
O15 luonnonmukainen
tuotanto, ha
O15 luonnonmukainen
avomaavihannestuotanto,
ha
O15 luonnonmukainen
kotieläintuotanto, ey
kaikki hehtaarit yhteensä

v. 2027
440 000
2 200
78 000
442 200

Tuotosindikaattori

O.15: Number of ha with support for organic farming (The total number of units, hectares or
Livestock Units (LU) with support for organic farming specified in the CAP Strategic Plans for which
a payment was made in the Financial Year concerned. Unit of measurement ha.
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Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus vuosina 2023-2027
2023-2027
suunniteltu tuotos * yksikkömäärä
luonnonmukainen tuotanto milj. €
luonnonmukainen avomaavihannestuotanto milj. €
luonnonmukainen kotieläintuotanto milj. €
yhteensä milj. €

318,78
5,46
44,16
368,4

Toimenpiteen kokonaisrahoitus on keskimäärin 73,7 miljoonaa euroa vuodessa.
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