
Våtmarksinvesteringar
Ersättningen för icke-produktiva investeringar 
kan du använda till att återställa naturtillståndet 
i vattenfåror och till att anlägga våtmarker som 
ska skötas, kedjor av små våtmarker samt över-
svämningsområden och översvämningsplatåer av 
våtmarkstyp.

Kostnader som ersätts
• planering av investeringen
• avlägsnande av ytjord och växtlighet från våt-

marksområdet
• slutdeponering av avlägsnad jord
• byggande av dammar, bottentrösklar, vallar och 

andra nödvändiga konstruktioner
• utformning av våtmarkens botten, slänter och 

kantområden
• besåning av våtmarkens kantområden och över-

svämningsplatåer samt plantering av växtlighet.

Icke-produktiva  
investeringar är en start  
för landskapsvård
Att anlägga en våtmark eller röja en vårdbiotop kan vara 
inkörsporten till långsiktigt landskapsvårdsarbete. För att komma  
i gång kan du få ersättning för icke-produktiva investeringar.  
Med den finansieras kostnader för att etablera objektet.

Inledande röjning och stängsling av 
vårdbiotoper och naturbeten
Utgångspunkten är att objektet är restaurerings-
dugligt men kräver restaureringsåtgärder innan 
skötseln inleds. En vårdbiotop eller ett naturbe-
te som restaureras ska erbjuda en livsmiljö för 
en mångsidig flora och fauna eller representera 
landskapsvärden eller sedan gammalt höra till 
kulturarvet med tanke på markanvändningen på 
landsbygden. Efter restaureringen ska området 
kunna användas för bete. Ersättning beviljas inte 
för iståndsättning av objekt på åkermark.

Kostnader som ersätts är bland andra
• planering av investeringen
• röjning av träd och buskar
• avlägsnande av röjningsavfall och främmande 

växtarter
• stängsling
• iståndsättning av byggnader och konstruktioner 

som hänför sig till kreatursskötsel (men inte lad-
or)

• förande av skiftesvisa anteckningar
• uppförande av rovdjursstängsel (om du dessutom 

har ett avtal om skötsel av jordbruksnaturens 
mångfald och landskapet, och om det inte annars 
går att genomföra avtalet).
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Ansök om ersättning
Aktiva jordbrukare och registrerade fören-
ingar kan ansöka om ersättning för icke-pro-
duktiva investeringar. Dessutom kan vat-
tenrättsliga sammanslutningar ansöka om 
ersättning för icke-produktiva investeringar 
för att anlägga våtmarker och återställa 
naturtillståndet i vattenfåror. Om du redan 
får något annat EU-stöd eller nationellt stöd, 
kan du för samma åtgärder inte få ersätt-
ning för icke-produktiva investeringar.

Ansök om ersättning genom att lämna 
in blankett 195 (anläggning av våtmarker) 
eller 196 (inledande röjning och stängsling 
av vårdbiotoper och naturbeten) med till-
hörande bilagor till NTM-centralen senast 
15.6. Blanketten finns på adressen  
www.suomi.fi/etjanster.

Bilagor som behövs för ansökan
• en plan där det anges vilka åtgärder som 

kommer att genomföras på objektet samt 
en beskrivning av området och målen. I 
planen ska det ingå ett kostnadsförslag, 
på basis av vilket NTM-centralen räknar 
ut ersättningen för objektet (jordbrukare, 
rf, vattenrättsliga sammanslutningar).

• arrendeavtal (jordbrukare, rf, vattenrätts-
liga sammanslutningar). Området ska 
vara i ersättningssökandens besittning 
under hela den tid investeringen genom-
förs och under det femåriga miljöavtal 
som ska ingås efter genomförandet.

• en kopia av protokollet från det möte (rf 
och vattenrättsliga sammanslutningar) 
där det beslöts att ansökan om ersättning 
ska göras.

För skötseldagbok över de åtgärder som 
vidtas. Genomför investeringen inom två 
år från det att beslut om beviljande av 
ersättning har fattats. När du har genom-
fört investeringen är du skyldig att ingå ett 
femårigt miljöavtal om skötsel av objektet. 

Ta kontakt
NTM-centralerna ger råd som gäller ansö-
kan om miljöavtal.
www.ntm-centralen.fi

Rådgivarna hjälper dig vid valet av lämpliga 
miljöersättningsåtgärder. 
www.mavi.fi/radgivarregister 

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

Ersättningsbelopp

Åtgärd Ersättningens 
maximibelopp, €/ha

Anläggning av  
våtmark och  

återställande av 
naturtillståndet i 

vattenfåror*

11 669 

Inledande röjning och stängsling av  
vårdbiotoper

- objekt som är  
högst 3 ha 1 862

- objekt som är  
över 3 ha men  

högst 10 ha
1 108

- objekt som är  
över 10 ha 754

* Om den våtmark som ska anläggas eller den 
vattenfåra där naturtillståndet ska återställas 
omfattar 0,3–0,5 ha, betalas högst 3 225 € i 
ersättning per objekt.


