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Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om användningen av fosfor i jordbruk och
trädgårdsodling samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande.
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. (ÖSL) framför följande gällande jord- och skogsbruksministeriets utkast till
förordning om fosforanvändning. Ytterligare stöder vi utlåtande som inkommit från ProAgria Keskustenliitto.
Begränsningen av fosforanvändningen inom jordbruket drabbar till största delen områden med höga fosforhalter i marken
och djurtäta områden. Förordningen kommer att leda till att de djurgårdar som har relativt höga fosforvärden på sina
marker, inte vettigt kan använda egen stallgödsel på sina åkrar, för att de lagliga spridningsmängderna är obefintliga eller
för små för i bruk varande spridningsutrustning. Detta leder i sin tur till en ökning av inköpt handelsgödsel, vilket ökar
kostnadstrycket för jordbruket.
En annan grupp som drabbas är gårdar med ekologisk produktion som har åkrar med höga fosforvärden. Denna grupp
jordbrukare kommer överhuvudtaget inte att kunna gödsla sina åkrar med naturgödsel, vilket försämrar kvaliteten på
ekoprodukterna och lönsamheten inom den ekologisk produktionen.
Kravet på skördenivån för att få använda fosforkorrigering höjs med denna förordning med 25%. Att höja kravet på skördenivå
för till exempel spannmål från 4000 kg/ha till 5000 kg/ha är ingen liten höjning och äventyrar möjligheten att
fortsättningsvis producera höga skördar med en god kvalitet.
Speciellt oroas ÖSL av slopandet av stallgödselundantaget. Ifall detta slopande godkänns kommer det att innebära avsevärda
begränsningar i användningen av stallgödsel, vilket i sin tur har effekter på både djurhållningen och åkeranvändningen. Att
med fossila bränslen transportera stallgödsel långa sträckor är inte heller försvarbart.
Skrivningen i 5 paragraf punkt 3 är otydlig vad gäller kväve. Syftar men till totalkväve eller lösligt kväve i meningen ”förhållandet
mellan kväve och fosfor är minst 10(g/g) i den fraktion som uppkommer vid avskiljning av naturgödsel eller rötrester”?
Alla ovanstående punkter står i direkt strid med regeringsprogrammet där det fastställs att kostnaderna för jordbruket genom
myndighetsbestämmelser inte får öka under denna regeringsperiod utan att jordbrukarna kompenseras för sagda
kostnadsökningar. Ifall förordningen godkänns i sin nuvarande form kommer den att väsentligt påverka djurhållningen på
många jordbruksföretag och därmed också försörjningsberedskapen, både vad gäller inhemska näringsämnen till
växtodlingen och livsmedelsförsörjningsberedskapen.
Förslaget i sin nuvarande form kommer att ha ödesdigra konsekvenser för det finländska jordbrukets självförsörjning. De
finländska jordbrukarna borde uppmuntras att i allt större utsträckning använda gårdens egna resurser, inte öka på
beroendet av importerade gödselmedel. I tider när det världspolitiska läget är osäkert är det skäl för Finland att stärka sitt
jordbruk, inte försvaga det.
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