Suomen Sikayrittäjät ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi fosforin käytöstä maa- ja
puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa

Suomen Sikayrittäjät ry kiittää lausuntopyynnöstä. Yhdistyksemme jäsenistö tuottaa noin 80 prosenttia
suomalaisesta sianlihasta. Suomen Sikayrittäjät pitää hyvänä, että ehdotetun asetuksen päätarkoituksena on edistää
ravinteiden järkevää kierrätystä. Sikatiloilla puitavien kasvien (viljat, öljykasvit ja palkokasvit) viljely on hyvää
laadullista ja määrällistä satoa tavoittelevaa rehun tuottamista eläimille, eli kansakunnan huoltovarmuuden sekä
ravinteiden tehokkaan kierrätyksen kannalta tärkeää viljelyä. Viljely perustuu varsinkin fosforin osalta sikojen lannan
fosforin kierrätykseen.
5 § edistää hyvin jo olemassa olevan fosforin erotustekniikan käyttöönottoa, tämä on tärkeä asia kotieläintiheillä
alueilla eli asetus ottaa hyvin huomioon tekniikan kehittymisen. Esitys tukee fosforin siirtoa kotieläinvaltaisten
alueiden ulkopuolelle, tämä mahdollistaa tila- ja aluetason ravinneylijäämien vähentämisen.
Lausunnossamme keskitymme vain niihin konkreettisiin järkevään fosforin kierrättämisen parantamiseen liittyviin
asetusluonnoksen säännöskohtiin, jotka olisi hyvä huomioida jatkovalmistelussa. Asetuksen tavoite on saada kaikki
fosforin käyttö Suomessa nykyisen ympäristökorvauksen tasoisen sääntelyn piiriin. Asetuksen tavoite ei ole
kiristää fosforin käyttöä nykyisestä ympäristökorvauksen säätelystä, tässä on epäloogisuutta.

7 § Satotasokorjaus
Ympäristökorvauksessa on mahdollista satokorjaus myös maan fosforiluokassa 6 (korkea), vaikka siinä ei muuten ole
mahdollista käyttää fosforia. Korkeaan satotasoon pyrkivillä kotieläintiloilla tämä mahdollisuus on tärkeä. Pohjoisen
maan pellot ovat keväällä kylmiä ja kylmän maan fosfori ei ole käyttökelpoista, joten hyvä sato vaatii annettua
alkufosforia. Emme näe mitään järkevää syytä muutokseen, eli toivomme saman mahdollisuuden fosforiasetukseen.
Ympäristölle on aina parempi saada fosfori järkevästi käytettyä sääntöjen mukaan kuin että osa fosforista häviää
sääntelyn ulkopuolelle.
Ympäristökorvauksen satotasokorjauksen satotasot ovat vanhentuneet ja varsin matalat tehokkaassa viljelyssä.
Esitämme satotasokorjauksiin kevätkylvetyille yhden ja syyskylvetyille kaksi porrasta lisää korkeammille satotasoille.
Korkea sato on tehokkain tapa kierrättää fosforia ja purkaa vanhaa maan fosforivarastoa.

13 § Siirtymäsäännökset
Esitämme poistettavaksi viimeisen momentin eli esitämme lantapoikkeuksen jatkamista toistaiseksi. Kotieläinlannan
fosforin käytölle pitää olla erilaisia pieniä porkkanoita varsinkin lantaa vastaanottaville kasvinviljelytiloille, jotta
lantaa saadaan leviämään suuremmalle pinta-alalle. Lantapoikkeus on monelle lannan vastaanottajalle merkittävä
asia. Ympäristölle on parempi saada fosfori järkevästi levitettyä laajemmalle pinta-alalle sääntöjen mukaan.

Suomen Sikayrittäjät ry toivoo, että lausunnossa esitetyt konkreettiset epäkohdat huomioidaan lain
jatkovalmistelussa.
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