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Miljöavtal


Skötsel av våtmarker



Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet



Åkrar för tranor, gäss- och svanar – kan inte sökas 2017!



Uppfödning av lantraser – kan inte sökas 2017!



Avtal om odling av ursprungsväxter

Miljöavtal








Stödtagare kan vara en aktiv jordbrukare, en förening eller en
vattenrättslig sammanslutning (avtal om skötsel av våtmark)
Det finns inte någon övre åldersgräns
Att ingå ett miljöavtal förutsätter inte en miljöförbindelse, men
gården måste iaktta förbindelsens grundnivå och minimivillkor.
Avtalstid 5 år
Minimiavtalsareal 0,3 ha
Det minsta skifte som avtal kan ingås för är 0,05 ha.
Avtalsperioden och -året inleds antingen 1.5 eller 1.5 följande år
efter att området iståndsatts
– För lantraser alltid 1.5 det år avtal söks

Skötsel av våtmarker


Avtal om skötsel av våtmark kan ingås för följande områden:
– Våtmark som har anlagts med stöd för icke-produktiva
investeringar
– Befintlig våtmark som har anlagts med annan finansiering och
som uppfyller villkoren för icke-produktiva investeringar
– Översvämningsäng eller mindre våtmark som omfattats av ett
gammalt avtal om främjande av naturens mångfald
− Område som har omfattats av ett gammalt avtal om skötsel av
våtmark, sedimenteringsbassäng eller mångfunktionell
våtmark

Avtal om skötsel av jordbruksnaturens
mångfald och landskapet
 Avtal kan ingås för följande områden:
−
−
−
−
−

Vårdbiotoper
Naturbeten
Åkerholmar (högst 1 ha)
Fornminnen i jordbruksmiljön
Åkerkantzoner med stor biologisk mångfald eller stort
landskapsvärde samt kantzoner mellan åker och väg eller
åker och vattendrag
- i genomsnitt 20 m bred, högst 40 m

Miljöavtal
Ett miljöavtal förutsätter bl.a.:
 En plan för skötseln av området och en plankarta
 Arrendeavtal som täcker hela avtalsperioden
 Skötseldagbok (om det funnits ett avtal på området tidigare)
 Eventuellt ett avtal om betesgång

Uppfödning av lantraser




Målet är att öka antalet djur av lantras och på så sätt bevara ett så
mångsidigt genetiskt arv som möjligt
Avtal har 2015 och 2016 ingåtts för:
Öst-, nord- och västfinsk boskap
Finska hästar
Får av finsk lantras, ålandsfår och kajanalandsfår
Finska lantrasgetter
Hönor och tuppar av lantras
– Avtalsdjuren ska användas för fortplantning av rasen:
 Nötkreatur och hästar 2 ggr/5 år
 Får och getter 3 ggr/5 år
 Höns årligen

Uppfödning av lantraser
– Avtalsdjuren ska vara renrasiga och höra till ett tillförlitligt
kontroll- eller registreringssystem
– Det antal djur som avtalet gäller ska finnas i sökandens
besittning under hela avtalsperioden (annars sägs avtalet upp
och utbetalning återkrävs för hela avtalsperioden)
– Om ett avtalsdjur dör eller utmönstras eller inte kan få
avkomma
 ska bytas ut mot ett annat djur som uppfyller avtalsvillkoren
 anmälan om utbyte till NTM-centralen inom 15 arbetsdagar,
t.ex. via e-post

Betalning för miljöavtal och
ersättningsnivåer



Betalning på grundval av miljöavtal ska sökas årligen hos
kommunen, senast 15.6 i samband med den samlade
stödansökan
Stödnivåer:
– Skötsel av våtmarker: 450€/ha/år
– Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet
450€/ha/år men för nationellt eller regionalt värdefulla
vårdbiotoper 600€/ha/år

Betalning för miljöavtal och
ersättningsnivåer


Stödnivåer, lantraser:
− Öst-, nord- och västfinsk boskap
− Finska hästar
− Får av finsk lantras, ålandsfår
och kajanalandsfår
− Finska lantrasgetter
− Höns och tuppar av lantras

530€/de
300€/de
300€/de
300€/de
300€/gård

Avtal om odling av ursprungsväxter






För kostnader som uppstår av upprätthållande av lantsorter eller
hotade gamla handelssorter av vall- och foderväxter, stråsäd,
rotfrukter, utsädespotatis, olje- och fiberväxter samt grönsaker.
Jordbrukaren ska på gårdsbruksenheten lagra och förvara en
sådan mängd såningsdugligt utsäde av ursprungsväxten som
motsvarar åtminstone två års utsädesbehov.
Stödtagare kan vara en jordbrukare som odlar en sort som
godkänts som ursprungsort i Finlands nationella sortlista.

Jämnstor ersättning för upprätthållande under fem år
400 €/växtsort/år

Icke-produktiva investeringar
-för iståndsättning av områden
-kan genomföras före man söker ett 5-årigt skötselavtal för
området (miljöavtal)

 Anläggning av våtmark
 Inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper
och naturbeten

Icke-produktiva investeringar
Våtmarker
 Stödtagare: aktiva jordbrukare, r.f., vattenrättsliga
sammanslutningar
 av det ovanförliggande avrinningsområdets areal ska mer än 10 %
vara åker och arealen av våtmarken med översvämningsområden
inräknade åtminstone 0,5 %
 våtmarksprojektets areal kan vara mindre än minimiarealerna, om
det är fråga om:
–lokal kraftig belastning från jordbruk
–ett objekt som ingår i en översiktsplan
–projektet effektivt främjar vattenskyddet eller mångfalden inom
jordbruket
–återställande av en vattenfåras naturtillstånd genom restaurering

Icke-produktiva investeringar
Våtmarker



Ersättningsnivåer:
- den högsta stödnivån för stödberättigad
areal är 11 669 €/ha.
- 0,3-0,5 hektar, i stöd betalas högst
3 225 €/objekt.

Icke-produktiva investeringar
Våtmarker



Godtagbara kostnader

Traktorarbete inklusive förare

43 €/h

Manuellt arbete

19 €/h

Arbetsdebitering för traktorgrävmaskin
eller lätt schaktmaskin

274 €/ha / 50 €/h

Lastning, körning och utbredning av
jordmaterial

140 €/ha / 55 €/h

Arbetsdebitering för grävmaskin på band 720 €/ha / 60 €/h

Grävning och jordförflyttning får
alternativt uppskattas utifrån massornas
mängd genom användning av
kostnaden

1–3 €/m3

Som kostnad kan dessutom beaktas
planteringskostnaderna för busk- och
trädgrupper eller fleråriga vattenväxter
som planterats på avtalsområdet.
Uppgörande av en plan
- områden på högst 1 ha

900 €/plan

- projekt på högst 2 ha

10 % av investeringsersättningens
storlek

- projekt på mer än 2 ha

8 % av investeringsersättningens storlek

Som kostnad kan dessutom beaktas
kostnaderna för behövligt material
såsom stenmaterial, grus, filterduk och
annat material som behövs vid
uppdämning samt förflyttning av de
maskiner som behövs

Icke-produktiva investeringar
Inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten




Stödtagare kan vara en aktiv jordbrukare eller r.f.
På objekten ska finnas livsmiljöer för en mångsidig flora och
fauna, ett till långvarig markanvändning anknutet kulturarv på
landsbygden eller landskapsvärden

Icke-produktiva investeringar
Inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten



Ersättningsnivåer:
- objekt på högst 3 ha
- objekt större än 3 ha,
men högst 10 ha
- objekt större än 10 ha

1 862 €/ha
1 108 €/ha
754 €/ha

Traktorarbete inklusive förare

43 €/h

Manuellt arbete

19 €/h

Röjning
Kostnader per hektar

Icke-produktiva
investeringar

Röjning vid restaurering det år då objektet börjar vårdas

600 €/ha

Röjning vid skötsel under andra år, per vårdomgång

98 €/ha

Bärgning/hopsamling av gallrings-/röjningsavfall

211 €/ha

Bränning av gallrings-/röjningsavfall

226 €/ha

Transport av röjningsrester

140 €/ha

Timtaxor:

Inledande röjning och stängsling
av vårdbiotoper och naturbeten



Godtagbara kostnader

Röjning (röjning eller slåtter som utförs med röjsåg)

22,5 €/h

Hopsamling av gallrings-/röjningsavfall för hand och bränning av
19 €/h
det
Maskinell hopsamling

46 €/h

Körning av röjningsavfall med traktorsläpvagn

57 €/h

Kostnaderna för röjning och bortförsel av slåtteravfall kan
godkännas som kostnader bara i fråga om den del av objektet
som inte ger försäljningsdugligt virke. Röjning avser här
avlägsnande av sly.

Stängselmaterial (arbete ingår inte)
- elstängsel för nötkreatur

1,5 €/m

- elstängselaggregat

220–480 €/aggregat

- krävande objekt (t.ex. steniga, bergiga eller våta/sanka objekt)

+20 % på stängselkostnaderna

- fårnät för får

3 €/m

- gärdsgård av slanor

17–25 €/m

Gärdsgård av slanor kan godkännas bara i fråga om objekt som
är viktiga i landskapshänseende.

Icke-produktiva investeringar


Allmänt
– Ansökningarna lämnas in senast 15.6.2017 till NTM-centralen
– Tid att genomföra investeringen 2 år men av särskilda skäl
kan NTM-centralen bevilja förlängning med 2 år

– Förutsätter att ett 5-årigt skötselavtal ingås efter investeringen
– Områdena ska vara i stödtagarens besittning under tiden för
investeringen och skötselavtalet (arrendeavtal på mer än 7 år)

Icke-produktiva investeringar




Ersättningen betalas för eget arbete och de faktiska kostnaderna
som uppvisas enligt betalningsverifikat och timjournal

I undantagsfall kan ersättningen beviljas i form av
engångsersättning till projekt på högst 100 000 € slutresultatet
granskas och projektet får betalningen på en gång, om
investeringen genomförts helt i enlighet med godkänd plan

Kontaktuppgifter
Vasa:
Peter Björkmark (våtmarker, lantraser)
0295 028 541
peter.bjorkmark@ntm-centralen.fi
Barbro Lundström (jordbruksnaturens mångfald och landskap,
vårdbiotoper, naturbeten)
0295 028 589
barbro.lundstrom@ntm-centralen.fi
Karleby:
Lars Björkgård (alla avtal)
0295 028 540
lars.bjorkgard@ntm-centralen.fi
25

