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Det går att ingå nya avtal år 2021
• Nya avtal om skötsel av våtmark och avtal om skötsel
av jordbruksnaturens mångfald och landskapet kan
sökas.
• Nya avtal och områden.

• Om det på området har genomförts en Icke produktiv
investering (förutsätter en ansökan om skötselavtal).
• Specialmiljöavtalet från förra perioden
har gått ut.
• Om fortsättning av miljöavtal inte söktes våren 2020.
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Nya avtal år 2021
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• Avtalsperioden börjar 1.5.2021.

• Avtal kan ingås med aktiv jordbrukare och registrerade föreningar.
• Avtal sökas hos NTM-centralen med blanketter 253 och 262
(livmedelsverket.fi/blanketter).

• Om avtal söks för nya skiften ska de skapas i Vipu-tjänsten eller genom att
lämna in blankett 102C till landsbygdsmyndigheten.
• Förutsätter att utbetalning av stödet söks i Vipu-tjänsten eller med
blankett 101B (102A och 102B).
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Nya avtal år 2021
• Till ansökan om nytt avtal ska följande bilagor bifogas:
• En skötselplan omfattande hela avtalsperioden.
• Arrendeavtal som gäller för hela avtalsperioden.

• Mallar till skötselavtal och kontaktuppgifter till planerare
kan fås av NTM-centralen.
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Icke produktiva investeringar
Våtmark
1/2
Ersättning kan beviljas för:

• Att skapa våtmarker, kedjor av små våtmarker eller
översvämningsområden och –platåer.
• Restaurering av våtmarksliknande fåror enligt
principen för vattenbyggande.
• Sökande ; aktiv odlare, föreningar, vattenrättsliga
sammanslutningar.
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Icke produktiva investeringar
Våtmark
2/2
• Ersättningen storlek:
• Ersättningsnivån är högst 11 669 €/ha.
• Om området är 0,3 – 0,5 ha betalas ersättning maximalt 3 225 €/objekt.

• Ansökan görs med blankett 195 (livsmedelsverket.fi/blanketter)
eller i Hyrrä-tjänsten i juni månad.

• Den exakt ansökningstiden är ännu inte fastslagen.
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Ansökan om fortsättning för avtal rörande
Vårdbiotop, våtmark, fågelåkrar
1/2
• Om avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och
landskapet, avtal om skötsel av våtmark och avtal om åker för tranor,
gäss eller svanar går ut 30.4.2021 ska fortsättningsår sökas, om man vill
fortsätta med avtalet.

• Söks via Vipu-tjänsten eller genom att lämna in blankett 101B.
• Rör avtal som påbörjats år 2015 och 2016.
• Man kan inte avstå enskilda skiften i avtalet utan att det leder till återkrav,
enbart om besittningen av skiftet har ändrat är det möjligt ex. då
arrendetiden inte förlängts.
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Ansökan om fortsättning för avtal rörande
Vårdbiotop, våtmark, fågelåkrar
2/2
• Om avtal överförs till annan person ska detta göras i god tid innan
huvudstödansökans sista dag. Anmäls till NTM-centralen med blankett 160.
• År 2020 flera fall där överföringen glömts bort
• Anmäl om överförande till: kati.pakarinen@ely-keskus.fi eller elisa.nurmio@ely-keskus.fi

• Obs! Av tekniska orsaker har avtalen redan förlängts i Vipu-tjänsten till
år 2022 → kom ändå ihåg att söka om utbetalning!
• Om man inte fortsätter med avtalet ska skiftena i avtalet passiveras.
•

8

Dock inte om skiftet är berättigat till kompensationsersättning och grund- och
förgröningsstöd betalas för skiftet.
→ anmäl då skiftet som naturbete äng eller öppen hagmark.
→ förutsätter att man idkar jordbruksverksamhet på området.

Till vad förbinder man sej vid ansökan
om fortsättning av avtal
• Till att följa avtalets villkor ända till den förlängda avtalstidens slut.

• Till att genomföra de årliga åtgärderna som står i skötselplanen också
eventuella åtgärder som genomförs intervallvis.
• Ex. om röjning enligt avtalet utförs vartannat år ska detta fortsättas med.

• I samband med ansökan intygar sökanden att eventuella arrendeavtal
för avtalsskiften är i kraft ända till avtalsperiodens slut.
→ ett muntligt avtal räcker (anses vara i kraft i två år).
• Om skiftet har anmälts som permanent vall.
→ kom ihåg att överföra eventuella stödrätter.
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Fortsättning av avtal rörande
uppfödning av lantraser
• Alla avtal om uppfödning av lantraser upphör
30.4.2021. och man kan söka fortsättning av dem,
oberoende av om fortplantning sker eller inte.
•

I VIPU-tjänsten eller med blankett 101B.

• Fortsättningsåret kan ännu användas till att uppfylla
kravet för fortplantning. Kravet är inte ett villkor om
djuren redan fortplantat sej. Kravet kontrolleras av
NTM-centralen antingen efter den femåriga
avtalsperiodens slut, eller vid fortsättningsårets slut.
• Om stöd söks enbart för avtal rörande uppfödande av
lantraser söks utbetalning och fortsättning av avtal
med blanket 218M.
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Grund- och förgröningsstöd samt
kompensationsersättning för avtalsområden

1/2

• För områden som inte är åker är det möjligt att få grund- och förgröningsstöd
→ förutsätter stödrätter och att området uppfyller kraven för permanent vall.
• Skiftet kan också vara berättigat till kompensationsersättning → förutsätter
att skiftet anmälts år 2014 som permanent bete eller naturbete äng.

• På området får finnas max. 50 träd/ha.
•

Träden ska växa utspritt → grupper av träd godkänns inte.

• Till träd räknas:
•
•
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Över två meter höga växter med trädartad stam.
Över 0,5 meter höga växter med trädartad stam som inte duger till djurfoder (ex. enar).

Grund- och förgröningsstöd samt
kompensationsersättning för avtalsområden

2/2

• På skifte får alltså växa:
• Till djurfoder lämpliga högst två meter höga lövträd och/eller buskar som växer
enskilt eller i små grupper.

• Minst 50% av skiftets yta ska vara täckt med vall- eller ängsväxter.
• Obs! vass uppfyller inte kravet.

• För kompensationsbidragets del gäller villkoren för permanent vall
(områden som inte är åker).
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Permanent vall och kompensationsersättning
på avtalsområden
På området växer träden för
tätt för att uppfylla kravet, trots
att undervegetationen gör det.
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På skiftet finns områden
med grupper av träd som
inte uppfyller villkoren för
permanent vall.
Området bör avgränsas
som ett eget basskifte.
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Anna Myreen

Den bortre delen av
strandbetet, på vilken
vassen inte betats,
uppfyller inte kraven för
permanent bete.
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Kontaktuppgifter:
•

Avtal om vård av landskapet och våtmarker:
Kati Pakarinen
tfn 0295 022 639
Elisa Nurmio
tfn 0295 022 630
Leena Aarikka
tfn 0295 022 539

•

Avtal för ursprungsraser
Hanna-Leena Järvinen tfn 0295 022 577
Elisa Nurmio
tfn 0295 022 630

•

Åkrar för tranor-, gäss och svanar:
Mika Korkki
tfn 0295 022 590

•

Icke produktiva investeringar:
Leena Aarikka
tfn 0295 022 539
e-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

•
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På svenska: Anna Myréen

tfn 0295 022 618

