Österbottens svenska producentförbund r.f.
Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa
(06) 318 9200
e-post: fornamn.efternamn@slc.fi

Dnr VN/21436/2021
Yttrande om utkast till statsrådets förordning om användningen av fosfor i jordbruk
och trädgårdsodling samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande

GIVARE AV UTLÅTANDE
Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) fungerar som intressebevakningsorganisation för de österbottniska jord- och skogsbrukarna och har ca 6000
medlemmar fördelat på 33 lokalavdelningar. ÖSP tackar för möjligheten att ge utlåtande.

Österbotten har idag en stor husdjursproduktion som är viktig för landets självförsörjning.
Förordningen stadgar om att ta bort stallgödselundantaget kommer att få stora konsekvenser
för Österbotten och husdjursproduktionen. Stallgödselundantaget har fungerat mycket bra.
Jordbruk skall kunna använda sig av gårdens resurser på ett förnuftigt och ekonomiskt sätt,
vilket stallgödselundantaget gett möjlighet till. Att en husdjursgård tvingas avstå från gårdens
eget stallgödsel och i stället införskaffa kvävegödsel är dyrt för gården och vi ifrågasätter dess
miljömässiga nytta.

Vi yrkar på följande förändringar.
1 § Syfte och tillämpningsområde
Vid gödsling på åkermark utgår den tillåtna mängden från totala fosforn, emedan det på till
exempel växtunderlag vid grönområdes- och miljöbyggande anges tillåtna mängden enligt
löslig fosfor. Förordningen borde utgå från löslig fosfor även för matproduktion på
jordbruksmark.

4 § Användning av fosfor inom jordbruk och trädgårdsodling
Enligt tabell 1 föreslås den tillåtna mängden fosfor speciellt på frilandsgrönsaker skärps. Vi
anser att det inte finns anledning att ändra gränserna eftersom det för övriga grödor hålls i
det närmaste oförändrat.
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5 § Främjande av återvinningen av fosfor
Fosforgränsen för spridning av stallgödsel skärps betydligt enligt denna förordning, vilket
skapar högre kostnader för redan pressade husdjursproducenter. Stallgödselundantag som
funnits med i miljöersättningen har fungerat mycket bra, varför det inte finns någon orsak att
frångå det. Mängden fem kilogram fosfor per hektar blir en sådan liten mängd i stallgödsel
som får spridas att det inte blir ekonomiskt genomförbart. Det är stor risk att denna paragraf
leder till att husdjursbönder tvingas minska eller upphöra med produktionen.

7 § Justering på basis av skördenivån
ÖSP anser att skärpningen är omotiverad. Gränsen för spannmål skall bibehållas vid 4000 kg
per hektar och oljeväxter 1750 kg per hektar. Vi motiverar detta med att medelskörden för
spannmål och oljeväxter i Finlands är under dessa skördemängder. En högre skörd tar bort
mer näringsämnen från marken. Krav på minskad fosforgödsling leder till att
skördepotentialen blir lägre.
Skördekorrigeringar för potatis, sockerbeta och frilandsgrönsaker saknas. Även för dessa
grödor behöver det finnas möjlighet att höja fosforgivan när marken är i sådant skicka att den
levererar höga skördar och fosforn blir det näringsämne som hindrar att skördepotentialen
kan bibehållas.

9 § Förande av register inom jordbruk och trädgårdsodling
Vi frågar oss varför denna paragraf inte gäller vid fosforgödsling av grönområdes- och
miljöbyggande. Alla områden behöver behandlas lika. Även för dessa områden behöver
register föras.
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