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Leena Aarikka

Ansökan om fortsättningsår
• Ansök i Viputjänsten eller med pappersblankett 101 B om att ett miljöavtal
som löper ut 30.4.2020 ska förlängas med ett år. (blanketter: suomi.fi eller
Livsmedelsverkets webbsida)
• Om du ansöker om ett fortsättningsår för ett avtal om uppfödning av
lantraser, åtar du dig att följa avtalsvillkoren fram till den förlängda
avtalstidens slut. Under den förlängda avtalstiden behöver du inte
följa villkoret som gäller fortplantning av rasen, om villkoret har
uppfyllts senast 30.4.2020.
• Om du inte ansöker om andra stöd i den samlade stödansökan, söks
fortsättningsåret till avtal om uppfödning av lantraser med
pappersblankett 218M

Till vad förbinder man sig till vid ansökan om fortsättning
• Till att följa villkoren i avtalet
• Till att genomföra de i skötselplanen specificerade åtgärder som ska genomföras
årligen och eventuellt med bestämda intervaller
• I samband med ansökan om förlängning intygar du också att arrendeavtalen för
sådana arrendeskiften som eventuellt ingår i avtalen är i kraft fram till den förlängda
avtalsperiodens utgång  Muntliga avtal räcker (räknas vara i kraft i två år)
• KOM IHÅG EVENTUELLA ÖVERFÖRINGAR AV STÖDRÄTTER
• I avtal om uppfödande av lantraser kan förlängningsåret utnyttjas till att fullfölja
kravet på fortplantning. Om kravet uppfyllts redan tidigare räcker det. Kravet på
fortplantning kontrolleras vid avtalets utgång av NTM-centralen.

Förändringar i djurantalet i avtalet för uppfödning av lantraser
• Kom ihåg att ersätta utmönstrade avtalsdjur

• Vid ersättandet av djur bifoga ALLTID rasrenhetsintyg för djuret
• Renrasighetsintygen är:

• Öst-, väst- och nordfinsk boskap: Uppdaterat stamboksintyg utfärdat av Faba (inte härstamningsbevis)
• Finska lantrasfår och kajanalandsfår: ProAgrias Weblammas tillämpningens rapport förteckning över lamningar
för perioden 1.5.2015-30.4.2020
• Ålandsfår: Föreningen Ålandsfåret rf:s rapport förteckning över lamningar för perioden 1.5.2015-30.4.2020
• Finska lantrasgetter: ProAgrias Webvuohi tillämpningens rapport förteckning över killiningar för perioden
1.5.2015- 30.4.2020
• Finska hästar: Lista på avkommor ur Heppajärjestelmä, som upprätthålls av Hippos. Listan ska innehålla
avkommorna födelseårsvis

• Gör anmälan om utmönstring eller försäljning av ett avtalsdjur till nötkreaturs-, får-, geteller hästregistret
• Ändringar som gäller ersättande av avtalsdjur ska anmälas separat också till
NTM-centralen inom 15 arbetsdagar med en fritt formulerad skriftlig anmälan.
Anmälan rörande minskning av antalet avtalsdjur ska göras till NTM-centralen
inom 10 arbetsdagar

Nya avtal år 2020
• Nya avtal röande skötsel av Naturens mångfald och Avtal om skötsel
av våtmark kan ingås inom ramen för anslagen i statsbudgeten om:
• du har genomfört en Icke produktiv investering på området

• den föregående programperiodens specialstödsavtal om Skötsel av mångfunktionell våtmark har avslutats år 2018, 2019 eller avslutas 30.4.2020
• den föregående programperiodens specialstödsavtal om Skötsel av naturens
och landskapets mångfald har avslutats år 2018, 2019 eller avslutas
30.4.2020.

Nya avtal år 2020
• Områden som ingått i tidigare specialmiljöstödsavtal ska uppfylla
villkoren för den pågående programperioden
• Ansöka med blanketter 253 och 262
• Till ansökan om nya avtal ska bifogas:
• En skiftsevis skötselplan för hela avtalsperioden
• Arrendeavtal som täcker hela avtalsperioden

Grund-, förgröningstödet och kompensationsbidraget
på avtalsområden

• Grund- och förgröningsstöd kan också betalas för områden ytter om

åkermark förutsätter stödrätter och att villkoren för permanent vall
uppfylls
• Även möjlighet till kompensationsersättning  skiftet i fråga ska ha varit
anmält år 2014 som permanent bete eller som bete/naturbete eller -äng
• På ett skifte som anmäls som permanent vall får det växa högst 50 träd/ha.

•

Träden ska växa utspritt  trädgrupper inte ett alternativ

• Som träd räknas:

• Över 2 m höga trädartade växter
• Över 0,50 m höga växter som inte duger som föda åt produktionsdjur (ex. enar)

Grund-, förgröningstödet och kompensationsbidraget
på avtalsområden

• På skiftet får finnas:

• Högst 2 m höga enstaka eller i små grupper växande buskar eller lövträd som
lämpar sig som föda åt produktionsdjur

• Minst 50 % av skiftets stöddugliga areal ska bestå av gräs- och
vallväxter

• Obs! Vass uppfyller INTE ovanstående villkor

• För att områden ytter om åkermark ska vara berättigade till
kompensationsbidraget ska villkoren för permanent vall uppfyllas

Permanet vall och kompensationsbidraget på avtalsområden
• Trots att området
är gräsbevuxet,
växer det för tätt
med träd för att
villkoren ska
uppfyllas

Permanet vall och kompensationsbidraget på avtalsområden

• Trädgrupper på
området som inte
uppfyller villkoren ska
avgränsas till ett eget
basskifte

Permanet vall och kompensationsbidraget på avtalsområden
• Strandbete på vilket
vassen i bakgrunden
inte uppfyller villkoren
för permanent bete

Kontaktuppgifter
Om du ännu undrar över något ta kontakt:
• Avtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet och skötsel av våtmarker
Kati Pakarinen
tfn 0295 022 639
Elisa Nurmio
tfn 0295 022 630
Leena Aarikka
tfn 0295 022 539
• Avtal om uppfödning av lantraser:
Hanna–Leena Järvinen
tfn 0295 022 577
Elisa Nurmio
tfn 0295 022 630
• På svenska
Anna Myréen
tfn 0295 022 618
e-post: förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi

