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Icke-produktiva investeringar



• Skötsel av våtmarker

- Ikraftvarande avtal kan ansöka om 1-års förlängning.

-Nya avtal kan sökas!

• Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet

- Ikraftvarande avtal kan ansöka om 1-års förlängning.

- Nya avtal kan sökas!

• Avtal om odling av ursprungsväxter

- Nya avtal kan sökas!

• Åkrar för tranor, gäss- och svanar

- Ikraftvarande avtal kan ansöka om 1-års förlängning.

• Uppfödning av lantraser 

- Ikraftvarande avtal kan ansöka om 1-års förlängning.



Avtalstid 5 år 
Avtalsåret gäller 1.5-30.4.

• Stödtagare kan vara en aktiv jordbrukare, 
en förening ( eller en vattenrättslig 
sammanslutning vid avtal om skötsel av våtmark)
• Att ingå ett miljöavtal förutsätter inte en 

miljöförbindelse, men gården måste iaktta 
förbindelsens grundnivå och minimivillkor.

• Minimiavtalsareal 0,3 ha
• Det minsta skifte som avtal kan ingås för är 0,05 ha. 



Icke-produktiva investeringar

-för iståndsättning av områden
-kan genomföras före man söker ett 5-årigt 
skötselavtal för området (miljöavtal)

• 2021 kan endast stöd för icke-produktiva investeringar sökas för
Anläggning av våtmark

• Går att söka investeringsstöd genom Livsmiljöprogrammet Helmi



Skötsel av våtmarker

• Våtmark som har anlagts med stöd för icke-
produktiva investeringar 

• Befintlig våtmark som har anlagts med 
annan finansiering och som uppfyller 
villkoren för icke-produktiva investeringar

• Översvämningsäng eller mindre våtmark 
som omfattats av ett gammalt avtal om 
främjande av naturens mångfald

−Område som har omfattats av ett gammalt 
avtal om skötsel av våtmark, 
sedimenteringsbassäng eller 
mångfunktionell våtmark.

Avtal om skötsel av våtmark kan ingås för följande områden:

• En areal som upptas av en fåra 
som återställts i naturenligt 
skick och där skötselåtgärder 
vidtas samt kantområden som 
är tillräckliga med hänsyn till 
skötseln

• Ett miljöavtal kan också ingås i 
fråga om anläggande och skötsel 
av små våtmarker, 
bottendammar och 
översvämningsområden. 



Avtal om skötsel av jordbruksnaturens 
mångfald och landskapet

▪Avtal kan ingås för följande områden:

−Vårdbiotoper

−Naturbeten

−Åkerholmar (högst 1 ha)

−Fornminnen i jordbruksmiljön

−Åkerkantzoner med stor biologisk mångfald eller stort 
landskapsvärde samt kantzoner mellan åker och väg eller åker 
och vattendrag 

- i genomsnitt 20 m bred, högst 40 m



Ansökan för nya avtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet

Lämna in före 15.6

blankett 253 + som bilaga:

•skötselplan (aktiv jordbrukare, rf)

•arrende- eller annat avtal (aktiv jordbrukare, rf)

•kopia av mötesprotokollet (rf)

•skifteskarta, om skiftet aldrig har ingått i ett avtal (aktiv jordbrukare, rf,)

•plankarta (aktiv jordbrukare, rf)

•skötseldagboken för det föregående avtalet (aktiv jordbrukare, rf)

•krävs också att skiftena anmäls i huvudstödsansökan.

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/lomakkeet/sv/253sv.pdf


Uppfödning av lantraser

Avtal har 2015 och 2016 ingåtts för:

• Öst-, nord- och västfinsk boskap
• Finska hästar
• Får av finsk lantras, ålandsfår och 

kajanalandsfår
• Finska lantrasgetter 
• Hönor och tuppar av lantras

Målet är att öka antalet djur av lantras och på så 
sätt bevara ett så mångsidigt genetiskt arv som 
möjligt.



Uppfödning av lantraser

• För avtal som avslutas  och inte ansöker om 1-års förlängning ska ge in utredning 
om fortplantning av rasen som lämnas in till NTM-centralen 

• Utredning skall innehålla hur de djur som avtalet omfattar har använts till 
fortplantning av rasen (betäckning, fölning, kalvning, lamning eller ruvning). 

• Blankett 254 till NTM-centralen (senast 1.6.2021), alternativt blankett 254 där 
bara stödsökandens uppgifter har fyllts i och registerförarens utredning om/intyg 
över avtalsdjurens produktion av avkomma.

❑ Ikraftvarande avtal kan ansöka om 1-års förlängning.
❑ Inga nya avtal 2021



Avtal om odling av ursprungsväxter

• För kostnader som uppstår av upprätthållande av lantsorter eller hotade gamla
handelssorter av vall- och foderväxter, stråsäd, rotfrukter, utsädespotatis, olje- och
fiberväxter samt grönsaker. 

• Jordbrukaren ska på gårdsbruksenheten lagra och förvara en sådan mängd
såningsdugligt utsäde av ursprungsväxten som motsvarar åtminstone två års
utsädesbehov. 

• Skall vara av en sort som godkänts som ursprungsort i Finlands nationella sortlista.

➢ Nya avtal kan sökas 2021



Vasa:
Dennis Jakobsson (våtmarker, lantraser)
0295 016 499
Dennis.jakobsson@ntm-centralen.fi

Barbro Lundström (jordbruksnaturens mångfald och 
landskap, vårdbiotoper, naturbeten)
0295 028 589
barbro.lundstrom@ntm-centralen.fi

Karleby:
Lars Björkgård (avtal, förbindelser, ekokontroll)
0295 028 540
lars.bjorkgard@ntm-centralen.fi

Kontaktuppgifter


