Jordbrukarbrev 2014

Sluthälsning
projektet!

från

RaHa-

Vattenvård inom jordbruk och hållbart jordbruk har
främjats i RaHa-projektet under fyra vegetationsperioder sedan slutet av 2009. Projektet avslutas i höst.

Goda erfarenheter från jordbrukares åkrar
Vi har fått goda erfarenheter av odlingsmetoder och
jordförbättringsmedel som ökar det gröna växttäcket
på jordbrukares åkrar. Botten- och fånggrödor kunde
odlas på så gott som alla vårsådda åkerlotter. Vattenkvalitet har mätts automatisk på våren och på hösten.
Den insamlade informationen hjälper oss att rikta
åtgärder som minskar näringsurlakningar och erosion
till riskområden.

Vattenvårdarbete inom jordbruket fortsätter
Erfarenheterna av RaHa-projektet torde utnyttjas
även i fortsättningen. Målet är att utveckla observationsförsöksverksamheten till en bestående verksamhetsmodell för försök med och presentation av hållbarare odlingsmetoder. Vi hör gärna era tankar och tar
emot goda idéer!

Tack!
Tack till alla samarbetspartner som har deltagit i utvecklingen av hållbarare jordbruk. Ett speciellt tack till
alla de jordbrukare med vilka vi har haft möjlighet att
samarbeta.

Vi tror att projektet har ökat den allmänna miljömedvetenheten och fört medel för hållbar matproduktion
och medel för en god status för vattnen närmare varandra. Följande steg skulle därmed vara att utvidga
användningen av dessa metoder i åkerbruket. Förhoppningsvis blir det allt vanligare att odla till exempel
botten- och fånggrödor på åkrarna i Nyland.

Resultat och material på webbplatsen
Observationsförsökens resultat, materialen som producerats i projektet och presentationerna under de
olika mötena och evenemangen finns även i fortsättningen på adressen

www.miljo.fi/raha
Vi har lagt till nya publikationer på webbplatsen under
sommaren och hösten. Besök webbplatsen och bekanta dig med dem!

Nytt miljöersättningssystem
Enligt nuvarande information har gröngödslingsvallar,
botten- och fånggrödor samt organiska jordförbättringsmedel tagits väl i beaktande i det kommande
miljöersättningssystemet. Förhoppningsvis tar så
många som möjligt denna möjlighet tillvara och åkrarna i Nyland blir ännu grönare i framtiden.
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