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Landsbygdens landskap är värda att bevara. Förutom
att de tilltalar vårt öga erbjuder det livsrum för många
slags fåglar, växter och däggdjur. Ett välskött landskap
skapar trivsel för alla som bor området.
Genom att ingå miljöförbindelse kan du få ersättning för åtgärder som syftar till att bibehålla landskapets mångfald.

Områden som godkänns för avtal
Du kan ingå avtal om
• vårdbiotoper
• naturbeten
• åkerkantzoner med stor biologisk mångfald eller
stort landskapsvärde
• kantzoner mellan åker och väg eller åker och
vattendrag eller åkerholmar
Med vårdbiotop menas back- och torrängar,
lövängar, hagmarker,skogsbeten eller hedar som
uppvisar tydliga tecken på betesdrift eller användning till produktion av foder för boskap.

Med naturbeten avses betesmark som inte utgör
åker och som används för att producera foder för
boskap, och inte som kan klassas som vårdbiotop
eller som vårdbiotop som ska iståndsättas.
En kantzon ligger mellan åker och skog, åker och
väg eller åker och vattendrag.
Skötselavtal kan inte sökas för
• odlade gräsmattor
• trädgårdar
• parker
• vidsträckta sammanhängande kala berg
• objekt vilkas artsammansättning eller landskap
inte kan förbättras resultatrikt med hjälp av skötselåtgärder
• objekt som i första hand används för skogsbruk.

Objektets skötsel

Ansök om avtal

Utarbeta en skötselplan för objektet som du lämnar
in som bilaga till ansökan. Du kan vårda landskapet
t.ex. genom röjning, slåtter eller betesgång. Den
slagna växtligheten forslas bort, om inte planen förutsätter något annat. Du kan avlägsna främmande
arter och hamla lövträd på området. Du kan också
till exempel svedjebränna området.
Det område som används som bete avgränsas
med stängsel från annan betesvall. Betesgången får
inte leda till erosion eller övergödning av vegetationen.
Förutom att du vårdar landskapet kan du också restaurera gamla konstruktioner på området,
såsom traditionella stengärdsgårdar och grindar.
Bevarande, underhåll eller restaurering av lador
kan ändå inte ingå i skötselplanen. Använd i första
hand ursprungliga material och arbetsmetoder när
du iståndsätter konstruktionerna.
Om det finns hotade eller skyddade arter på området ska du försäkra dig om att skötselåtgärderna
är lämpliga för ditt objekt. Detta gäller också om
ditt avtalsområde ingår i Natura 2000.

Ansök om avtal genom att lämna in blankett 253 och behövliga bilagor till NTM-centralen i samband med den samlade ansökan. Blanketten fås från adressen www.
suomi.fi/etjanster.
För inledande röjning och stängsling av
en vårdbiotop eller ett naturbete kan du
söka ersättning för icke-produktiva investeringar. Ersättning ska sökas senast 15.6.
hos NTM-centralen.
Aktiva jordbrukare och registrerade
föreningar kan ansöka om avtal om skötsel av jordbrukslandskapets mångfald och
landskapet.

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

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

