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Livsmiljöprogrammet
Helmi

• Största direkta orsaken till förlusten av biologisk
mångfald beror på att arternas livsmiljöer
försvinner och deras kvalitet försämras.

• Helmi-programmet skyddar och vårdar olika
livsmiljöer, bla. vårdbiotoper. Fortsätter fram till år
2030.

• Historisk satsning på naturskyddet. År 2020 
finansiering 42M€.

• Vårdbiotoper är livsmiljöer som formats och 
uppstått till följd av traditionell boskapsskötsel.

• Av vårdbiotopernas naturtyper är så gott som alla 
akut hotade.

• Målet med Helmi-programmet är att före utgången 
av år 2023 restaurera 15 000 hektar vårdbiotoper. 2



Varför skötsel av 
vårdbiotoper?

• Vårdbiotoperna hör till våra artrikaste livsmiljöer

och kan innehålla upp till 30 – 40 växtarter per 

kvadratmeter. 

• Av Finlands hotade arter har 24%, vårdbiotoper

som sin viktigaste livsmiljö.

• Skötsel av vårdbiotoper kan även vara en 

betydande inkomstkälla för jordbrukare.
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Livsmiljöprogrammet
Helmi
• Under det första Helmi-året påbörjades arbetet 

med naturinventeringar

• År 2020 inventerade NTM-centralen i Egentliga

Finland totalt 1200 ha vårdbiotoper (konsulter

samt egen arbetskraft)

• 2021 fortsätter inventeringarna med konsult (Salo, 

Satakunta) samt egna inventeringar (spec. 

Skärgården). Påbörjas även återställningsarbete.

• Materialet sparas i statens datasystem ULJAS.

• Information om inventeringarna kan vid behov fås

från NTM-centralen. I framtiden skall materialet

finnas tillgängligt som geografisk information.
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Stöd för återställning av 
vårdbiotoper

• Nytt stöd, förordningen i kraft 2020-2025

• Stöd för inledande röjning av vårdbiotoper

• Naturvärdena bör vara tillräckligt bra fastställda (vårdbiotopinventering 
eller expertutlåtande förutsätts, NTM-centralen eller Forststyrelsen)

• Stödet får ej vara överlappande vare sig med miljöavtalet eller Stödet 
för Icke-produktiva investeringar 

- vid vägande skäl möjligt, tex. Hotad art

- stödet får ej ersätta en tidigare försummad vård

• Den fortsatta vården i huvudsak med miljöavtal

• Stödet ges i form av varor eller en tjänst

• NTM-centralen utför arbetet med ”nyckeln i handen”-principen

• Alternativt kan sökande själv utföra iståndsättningsarbetet

• I första hand de värdefullaste områdena: Natura, skyddsområden, 
höga artvärden, vårdbiotop av nationellt- eller landskapsmässigt värde

• NTM-centralerna prioriserar objekten efter utförd inventering

• Iståndsättning: tex. anläggning av stängsel, införskaffning av 
stängselmaterial, röjning, vassfräsning mm. 5



Ansökan öppnar 2021
• NTM-centralen gör skötselplanen

• Kan användas som bilaga i ansökan
om miljöavtal – ersätter ej
skötselplanen

• På statens mark, Forststyrelsen

• Markägarens ansökan eller skriftliga
samtycke

• Stödet bör sökas innan arbetet inleds

• Fortlöpande ansökan, öppnar i år

• I år utförs skötsel på öppna objekt som
inte kräver stora röjningsinsatser.

• Ministeriet kommer att ge noggrannare
instruktioner om förordningens
tillämpning

• Behov av betesdjur och aktörer som
utför naturvård!
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I fortsättningen två
skillda stöd:
1)  Miljöavtal

• stöd för fortgående vård så som tidigare

• Myndighet: NTM-centralernas ansvarsområde N, landsbygdsnäringar

2) Helmi- stödet

• Även ”stöd genom naturskyddslagen” eller ”nationella stödet” 

iståndsättnings stöd för de objekt som i nuläge inte vårdas

• Fortsatt vård endast för objekt som inte är lämpade för miljöavtal

• Tex. små, värdefulla områden, avlägset belägna områden etc.

• utvärderas från fall till fall

• Myndighet: ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid NTM-

centralen, naturskyddet
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Betesdjur behövs!

• Koordinator Liina Salonen 

Liina.salonen@ely-keskus.fi

Tel. 0295 022174

• Facebook-sidor : Perinnemaisemien helmet

• www.laidunpankki.fi

• Naturbeteskött producenterna rf, nygrundad

förening www.luonnonlaidunlihantuottajat.fi

• Eriika Lundström

thelundstrom@gmail.com

tel. 040 717 8797
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Låt oss tillsammans
återställa pärlorna

bland våra livsmiljöer
charlotta.berlin@ely-keskus.fi

Tel. 0295 022029
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