
Ympäristösopimukset

Ei-tuotannolliset investoinnit

Luonnonmukainen tuotanto



Ympäristösopimukset

Ympäristösopimuksia joita voi hakea 2016:

 Kosteikon hoito (450 euroa/ha) - Lnro 262

 Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito –

arvokkaat perinnebiotoopit korkeammalla korvaustasolla (600 

euroa/ha) sekä muut perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet (450 

euroa/ha) – Lnro 253
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Ympäristösopimukset

Ympäristösopimuksia joita voi hakea 2016:

 Alkuperäisrotujen kasvattaminen – Lnro 218

-myös voimassa olevan sopimuksen eläinmäärän lisääminen

-naudat 530 euroa/ey, maatiaiskanat 300 euroa/tila

-hevoset, lampaat, vuohet 300 euroa/ey

 Alkuperäiskasvien ylläpito (400 euroa/vuosi) – Lnro 214

 Haetaan ELY-keskuksesta paperilomakkeella viimeistään

15.6.2016
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Ympäristösopimukset

Kosteikon hoito- ja Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 

maiseman hoitosopimushakemuksiin vaaditaan muun muassa:

 hoitopäiväkirja edellisen sopimuksen ajanjaksolta, 

 hoitosuunnitelma yksilöidyillä lohkokohtaisilla 

hoitotoimenpiteillä jokaiselle viidelle vuodelle

 suunnitelmakartta johon merkitään hoitotoimenpiteet

 vuokrasopimukset jotka kattavat koko sopimuskauden
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Ympäristösopimukset

 Uudet lohkot: Piirtäkää Vipuun (tai pyytäkää kuntaa) ajoissa että 

saatte peruslohkotunnukset sopimukseen haettaville lohkoille

 Ottakaa etukäteen yhteyttä ELY-keskukseen mikäli olette 

epävarmoja siitä mitä liitteitä vaaditaan

 Pakollisten liitteiden myöhästyminen vähentää tukea
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Ympäristösopimukset

 Hakemukset vuodelta 2015

-ennakkoa on maksettu osalle – maksetaan vielä huhtikuussa

-sopimuspäätöksiä ei ole vielä mahdollista tehdä

-ottakaa yhteyttä ELY-keskukseen varmistaaksenne että 

sopimus/yksittäiset lohkot hyväksytään
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Miljöavtal
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Ei-tuotannollisten investointien korvaus

 Voidaan hakea 2016:

-Kosteikon rakentaminen – Lnro 195

- enintään 11 669 €/ha. 

- 0,3-0,5 ha:n alueille korkeintaan 3 225 €/kohde

-Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus 

ja aitaaminen – Lnro 196

- enintään 3 ha tai sitä pienemmille kohteille: 1 862 €/ha 

- Yli 3 ha:n ja enintään 10 ha:n kohteille: 1 108 €/ha 

- Yli 10 ha:n kohteille : 754 €/ha 

 Haetaan ELY-keskuksesta paperilomakkeella viimeistään 15.6.2016
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Ei-tuotannollisten investointien korvaus

 Vuoden 2015 hakemukset

-Hakemukset ovat käyneet läpi valintamenettelyn ja koska 

budjetoidut varat eivät riitä kaikille, Mavi tekee hakemusten 

valtakunnallisen priorisoinnin (hakemukset verrataan toisiin 

koko maassa)

-Tukipäätökset tehdään sen jälkeen

-Kielteisen päätöksen saaneet voivat hakea 

uudelleen 15.6.2016
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Luonnonmukainen tuotanto: kasvintuotanto 160 €/ha, 

eläintuotanto 294 €/ha jos vähintään 0,3 ey/ha, avomaan vihannek-

set  600 €/ha

 Ainoastaan kasvintuotannon ennakko maksettiin syksyllä 2015

 Luomusitoumusten päätökset tehdään keväällä

 Viimeisten tietojen mukaan kasvintuotannon 2. erä ja koko 

kotieläintuotannon korvaus maksetaan kesäkuussa

 Seuraamukset luomuvalvonnassa voivat vaikuttaa 

luomukorvaukseen (markkinointikielto tai huomautus samasta 

asiasta)
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Uudet luomutilat

 Hakevat luomusitoumusta lomakkeella 215 viimeistään 

15.6.2016

 Ilmoittautuvat luomuvalvontaan viimeistään 2.5.2016 – HUOM! 

PÄIVÄMÄÄRÄ!

-Luomuvalvontalomake 1 ja liitelomake 1a, 1b, 1c, 1d, 1e –

tuotantosuunnasta riippuen – sekä liitteet

- Ensimmäinen luomutarkastus viimeistään 15.6.
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Vuonna 2015 luomusitoumusta hakeneet tilat

 Muistakaa tukihakemuksessa hakea luonnonmukaisen tuotannon 

korvauksen maksatusta viimeistään 15.6. – tukihakemukseen tulee 

oma kohta luonnonmukaiselle tuotannolle (ennen se kuului 

ympäristötukeen) eli nyt on riski että se unohtuu!

-jos ei laiteta rastia ruutuun, korvausta ei saa!

 Lisäalat – jotka eivät ole sisältyneet kenenkään luomusitoumukseen 

– voidaan liittää nykyiseen luomusitoumukseen jos ne ovat enintään 

5 ha (tai 1 ha) tai jos ylittävät 5 ha (1 ha) tila voi tehdä uuden 

luomusitoumuksen - lomakkeella 215 viimeistään 15.6.2016.

 Alaa, joka on sisältynyt viime vuonna jonkun luomusitoumukseen, 

voidaan liittää luomusitoumukseen ilman rajoituksia 
12



Vuonna 2015 luomusitoumusta hakeneet tilat

 Luomusitoumusta voi muuttaa kasvintuotannon sitoumuksesta 

kotieläinsitoumukseksi ja päinvastoin – lomakkeella 215 

viimeistään 15.6.

 Eläinlajin lisäys tai muutos kotieläinsitoumukseen tehdään myös 

lomakkeella 215 viimeistään 15.6.

 Eläimet ilmoitetaan luomuvalvontaan kuitenkin viimeistään 

2.5.2016 

-liitelomake 1d

-ensimmäinen luomutarkastus 15.6 mennessä
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Muistakaa!

 Kaikki kasvulohkot viljellään luonnonmukaisesti ja ilmoitetaan 

olevan siirtymävaiheena tai luonnonmukaisena (koskee myös 

luonnonlaitumia, perinnebiotooppeja, tilapäisesti viljelemättömiä 

aloja jne.)

-poikkeuksena tavanomainen kasvihuonetuotanto, avomaan 

luomuvihannekset osalla tilaa ja uudet luomutilat

ensimmäisenä vuonna 
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Luomuvalvonnan ajankohtaista

 Luomutarkastuksia tehdään vuoden ympäri

 Vaaditaan lupa nupoutukselle

-haetaan kerran ja lupa on voimassa toistaiseksi

 Perustelut tärkeitä lupahakemuksiin koskien 

tavanomaisesti tuotetun lisäysaineiston käyttöä
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Yhteystiedot

Luomusitoumus, alkuperäisrodut, kosteikot (ympäristösopimukset ja ei-

tuotannolliset)

Peter Björkmark (Vaasa) Lars Björkgård (Kokkola)

0295 028 541 0295 028 540

peter.bjorkmark@ely-keskus.fi lars.bjorkgard@ely-keskus.fi

Perinnebiotoopit, luonnonlaitumet (ympäristösopimukset ja ei-tuotannolliset)

Barbro Lundström (Vaasa) Lars Björkgård (Kokkola)

0295 028 589 0295 028 540

barbro.lundstrom@ntm-centralen.fi lars.bjorkgard@ely-keskus.fi
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Yhteystiedot

Luomuvalvonta

Frank Norrén (Vaasa)

0295 028 601

frank.norren@ely-keskus.fi

Lars Björkgård (Kokkola)

0295 028 540

lars.bjorkgard@ely-keskus.fi
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