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Vem och för vad kan finansiering sökas

 Det är möjligt att ansöka om statligt stöd för genomföring 
av grundtorrläggningsprojekt från gårdsbrukets 
utvecklingsfond

 Sökanden kan vara en vattenrättslig sammanslutning eller 
också kan nyttotagarna i ett dikningsprojekt tillsammans 
ansöka om stöd

 En förutsättning för att stöd ska kunna beviljas är bl.a. att
– minst två fastighetsägare får nytta av projektet

– främst odlingsmark får nytta av projektet

– det har gjorts upp en godtagbar plan för 
grundtorrläggningsprojektet, innehållande bl.a. 
kostnadsuppskattning och –fördelning

– Kostnaderna är skäliga i förhållande till nyttan
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Stödets storlek (1/2)
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 Högst 40 % 

 Av särskilda skäl kan tilläggsstöd på högst 20 % fås, om

- konstruktionslösningar som krävs är speciellt dyra, 
eller

- en betydande del av projektets kostnader föranleds
av sådana slam- eller översvämningsskador som
orsakats av åtgärder i avrinningsområdet ovanför
projektområdet

Stödets storlek (2/2)
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 Prövningsbaserade miljöskyddsåtgärder högst 100 %

– Sedimenteringsbassäng, våtmark, bottendamm, 
erosionsskydd, lekplats för fisk

– På sura sulfatjordar: kalkning (på den del som
överstiger 10 ton/ha), kartering av sura sulfatjordar

Finansieringsansökan

 Stödet söks från den lokala NTM-centralen

 Blankett hittas på sidan miljo.fi (Förstasidan > Vatten >Utnyttjande av 
vattenresurser > Torrläggning av jord och dikning > Finansiering av grundtorrläggningsprojekt)

- Bilagor
 Projektplan inklusive kostnadsberäkning och kostnadsfördelning,

 beslut från dikningsförrättningen eller nödvändiga myndighetstillstånd
(tillstånd enligt vattenlagen beviljat av regionförvaltningsverket),

 Avtal för dikningssammanslutningen som grundats för projektet, inbördes 
avtal för delägararbetet samt anmälan om sysslomän,

 finansieringsplan för projektet,

 övriga uppgifter som NTM-centralen anser vara nödvändiga.

 Stöd kan sökas kontinuerligt (ingen speciell 
ansökningstidpunkt)
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Tidtabell och utbetalning

 Sökanden bör ge sin förbindelse till finansieringsbeslutet

 Tid för utförandet av arbetet är 3 år (förlängning är möjlig)

 Stödet betalas ut i högst tre rater 

 Slutgranskning bör göras före utbetalningen av sista raten
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