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- du får ersättning för skötsel av åkrar
för tranor, gäss och svanar
Som jordbrukare lever du i ständig växelverkan
med naturen. Du kan minska fåglarnas skadegördelse på dina åkrar genom att locka flockarna att
äta på särskilt utvalda områden. Med hjälp av växtlighet, utfodring och närbelägna vattendrag leder
du fåglarna bort från andra åkrar.
Ett avtal om skötsel av åkrar för tranor, gäss och
svanar underlättar samexistensen mellan åkerbruk
och fågelliv på områden där stora fågelflockar
regelbundet äter och vilar under flytten. Samtidigt
ökar du den naturliga mångfalden.

Områden som godkänns för avtal
Du kan ingå avtal om objekt
• där det finns betydande massförekomst av
tranor, gäss eller svanar
• där dessa fåglar konstaterats orsaka skördeskador
• i vars närhet det finns andra viktiga livsmiljöer
för fåglarna, såsom dricksplatser, vattendrag eller
en våtmark
Avtalsområdet kan bestå av ett eller flera basskiften
som utgör en helhet. Dimensionera totalarealen så
den är tillräckligt stor i förhållande till antalet fåglar. Minimiarealen för ett avtal är fem hektar.

Framställ i skötselplanen bland annat:
• bevis över att fåglarna orsakat skördeskada på
skiftet, eller på att området tidigare beviljats motsvarande stöd av miljöministeriet eller lägg fram
andra grunder för att fåglar samlas på området
• en beskrivning av de växtbestånd som ger fröskörd som är lämplig för fåglar som du vill odla
på området, och beskriv hur du vill ordna fåglarnas utfodring.

Anläggning av avtalsområdet
• Mitt på avtalsområdet eller på ett annat ställe

•
•

•
•

som gör det lättare får fåglarna att landa anläggs
ett område eller remsor med vallgräs. Omkring
det sås korn och ytterst sås ett havrebestånd,
som är det sädesslag som fåglarna gillar minst.
Gödsla och sköt bestånden så att det har förutsättningar att producera skörd.
Om basskiftet gränsar till ett vattendrag, lämna
på den skifteskant som vetter mot vattendraget
en i genomsnitt minst tre meter bred skyddsremsa. Skyddszonen ska vara täckt av flerårig vall,
gräs- eller ängsväxter.
Gödsla enligt de gödslingsbegränsningar som
avses i minimikraven för gödsling enligt miljöförbindelsen.
Se särskilt till att bekämpa flyghavre och andra
motsvarande besvärliga ogräs som sprids med
fåglar.

Skötsel av avtalsområdet

Ansök om avtal

• Skörda eller slå på hösten de anlagda bestånden

Ansök om avtal genom att lämna in blankett 521 och behövliga bilagor till NTM-centralen i samband med den samlade ansökan. Blanketten fås från adressen www.
suomi.fi/etjanster .
Avtal kan sökas av aktiva jordbrukare.

•

•
•
•

för att underlätta fåglarnas ätande.
Slå vallbeståndet varje år senast 30.8. När slåttertidpunkten väljs och slåttern genomförs ska
du beakta de vilda arternas levnadsförhållanden,
så att fåglarnas häckning och däggdjurens ungar
inte äventyras. Slåtteravfallet får föras bort och
utnyttjas ekonomiskt.
Du kan ta skörd av vallen vid normal skördetid.
Tröska kornet innan du skördar andra bestånd
och led en del av säden ner på marken.
Den skifteskant där det växer havre kan tröskas
vid normal tröskningstid.

Anteckna de åtgärder du utför i de skiftesvisa
anteckningarna.

Ta kontakt
NTM-centralerna ger råd om ansökningen
av miljöavtal.
www.ntm-centralen.fi
Rådgivarna hjälper dig att hitta rätt åtgärder för miljöersättningen för just din gård.
www.mavi.fi/radgivarregister

Ytterligare information på webben
www.mavi.fi/miljo
Landsbygd.fi

