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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen
edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 9 a §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (329/2007) 9 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 262/2010, ja
lisätään 3 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
3§
Perus- ja kasvulohkot
— — — — — — — — — — — — —
Lohkoja, joista ei haeta tukea ja jotka ovat
kooltaan alle 0,05 hehtaaria, ei tarvitse ilmoittaa vuosittaisessa tukihakemuksessa.
Tuen hakijan on kuitenkin tukihakemuksessa
ilmoitettava, jos hänellä on tällaisia lohkoja
hallinnassaan.
9a§
Maatalousmaan käyttö muuhun kuin
maataloustoimintaan
Ennen kylvöä, sadonkorjuun jälkeen ja talvikaudella maatalousmaalla ovat sallittuja
pellon viljelykuntoa parantavat kunnostustoimenpiteet tai muut vastaavat toimenpiteet,
yhdyskuntatekniset työt, matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvä toiminta sekä muu vastaava toiminta. Kasvukauden aikana ennen

sadonkorjuuta ala voi lyhytaikaisesti olla
muussa kuin maatalouskäytössä, jos toiminta
ei vahingoita satoa. Maatalousmaalla, jota
käytetään muuhun kuin maataloustoimintaan,
on noudatettava yhteisen maatalouspolitiikan
suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005,
(EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007
muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o
1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 73/2009 5 ja 6 artiklassa
tarkoitettuja täydentäviä ehtoja. Käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan ei saa vaarantaa alan maatalouskäyttöä seuraavana kasvukautena.
Jos maatalousmaa siirretään kokonaan pois
maatalouskäytöstä, siitä on ilmoitettava tukihakemuksessa Maaseutuviraston määräämällä tavalla. Maatalouskäytöstä poistettua
maa-alaa ei saa käyttää maataloustoimintaan
ilmoitusvuonna eikä sitä seuraavana neljänä
vuonna. Maatalouskäytöstä poistettu maa-ala
voidaan edellisestä poiketen palauttaa maata-
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louskäyttöön, jos alalla sijaitsevat rakennukset tai rakennelmat puretaan tai kyseessä on
muu kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
hyväksymä hakijasta riippumaton poikkeustilanne.

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2011.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011
Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
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