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Våtmarker minskar jordbrukets belastning på vattendragen
och kompletterar de vattenskyddsåtgärder som genomförs på
åkrarna. Lokalt kan en våtmark förbättra vattnets tillstånd
betydligt, då den hindrar näringsämnen och fasta partiklar att
föras ut i vattendragen. I våtmarkerna trivs fåglar, vilt, fiskar,
kräftor och många andra djur. En våtmark är också en vacker
miljö som gör landskapet mångsidigare.
Du kan få ersättning för skötsel av våtmark genom
att ingå ett femårigt miljöavtal.

Områden som godkänns för avtal
Du kan ansöka om avtal om skötsel av våtmark
• för en våtmark, ett översvämningsområde eller
en areal som upptas av en fåra som återställts i
naturenligt skick och där skötselåtgärder utförs,
samt för kantområden som är tillräckliga med
hänsyn till skötseln. Du kan anmäla och sköta kantzoner enligt deras bredd, antingen som
skyddsremsor eller skyddszoner inom miljöförbindelsen eller som areal som ingår i avtalsområdet. En ansökan kan omfatta flera våtmarker och
flera olika typer av våtmarker
• för objekt som anlagts med stöd/ersättning för
icke-produktiva investeringar

• för objekt som har omfattats av avtal om våt•
•

mark eller sedimenteringsbassäng eller avtal om
specialstöd för skötsel av mångfuktionell våtmark
under tidigare programperioder
för en liten våtmark eller översvämningsäng som
omfattats av ett avtal om specialstöd för främjande av naturens mångfald och landskapet under
tidigare programperioder
för objekt som har anlagts med annan finansiering och uppfyller villkoren för ersättning för
icke-produktiva investeringar i fråga om ersättningsdugliga våtmarksobjekt.

Avtal om skötsel av våtmark kan inte sökas för
• skötsel av bevattningsbassänger utan vattenskydds- eller mångfaldsvärden
• skötsel av ett sådant område som du tänker förvandla till en sjö eller tjärn
• objekt där belastningen från avrinningsvattnet
kan anses härröra från annat än jordbruk.

Skötsel av våtmark

Ansök om avtal

Utarbeta en plan för skötsel av våtmarken som du
lämnar in som bilaga till ansökan. Anteckna varje
år alla skötselåtgärder som utförs inom åtgärden i
en skötseldagbok eller i de skiftesvisa anteckningarna.
Djur får gå på bete på avtalsområdet, om det inte
är till förfång för den biologiska mångfalden eller
vattenvården eller orsakar erosion.

Ansök om avtal genom att lämna in blankett 262 och behövliga bilagor till NTM-centralen i samband med den samlade ansökan. Blanketten fås från adressen www.
suomi.fi/etjanster.
Du kan ansöka om ersättning för
icke-produktiva investeringar för anläggning av en våtmark. Ersättning ska sökas
senast 15.6. hos NTM-centralen.
Avtal om skötsel av våtmark och ersättning för icke-produktiva investeringar kan
sökas av aktiva jordbrukare, registrerade
föreningar och vattenrättsliga sammanslutningar.

Du kan sköta en våtmark exempelvis så här
• avlägsna slam vid behov
• avlägsna eller tillsätt eventuella kemiska fällningsmedel
• sköt om dammar och vattenfåror (granska dammar och dammvallar och håll dem i skick)
• slå bort vegetationen i våtmarkens eller fårans
kantområden och forsla bort växtmassan
• följ med vattenståndet
Du kan sköta en fåra som återställts till
naturliknande tillstånd exempelvis så här
• se över konstruktioner som bromsar upp vattenströmningen, såsom bottentrösklar och erosionsskydd
• bevara vegetationen på fårans kantområden
• håll översvämningsplatåer öppna
Från översvämningsområden avlägsnas vid behov
växtlighet eller jordpartiklar som sedimenterats i
dem.

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

