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Bestämmelserna om icke-produktiva investeringar

• De gällande bestämmelserna ändras bara lite

• Lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling 
ersätter den gällande lagen om vissa programbaserade 
ersättningar till jordbrukare (1360/2014)

• Liksom tidigare kommer det genom förordning av statsrådet
att föreskrivas närmare om förutsättningar för att bevilja
ersättning för icke-produktiva investeringar, om
finansieringen, om ersättningsbeloppet och om övriga
ersättningsvillkor. Den nya förordningen kommer att ersätta
den gällande förordningen av statsrådet om ersättning för 
icke-produktiva investeringar (238/2015).



Bestämmelserna om icke-produktiva investeringar

• Huvudpunkterna i propositionen (RP 165/2022) med förslag
till lag om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling: 
✓Ersättning för icke-produktiva investeringar kan beviljas jordbrukare samt

registrerade föreningar eller i 12 kap. i vattenlagen avsedda vattenrättsliga
sammanslutningar för våtmarksinvesteringar. 

✓Våtmarksinvesteringens areal ska vara minst 0,3 hektar. Föremålet för 
ersättningen ska vara i ersättningssökandens besittning under hela 
investeringsprojektet.

✓Ett villkor för ersättningen är att ett lagenligt miljöavtal om skötsel av 
investeringsobjektet ingås.

✓I fråga om våtmarksinvesteringar ska det företas ett administrativt 
kontrollbesök som avses i 20 § 5 mom. i verkställighetslagen, om detta inte 
är uppenbart onödigt.

✓De bestämmelser om användning av ersättningen för att anskaffa varor och 
tjänster och om upplåtande på entreprenad som finns i lagstiftningen om 
offentlig upphandling ska följas. 



Bestämmelserna om icke-produktiva investeringar

• Preliminära huvudpunkter som planeras ingå i statsrådsförordningen
under den kommande programperioden: 
✓Definitionen av icke-produktiva investeringar ändras lite, nu inte bara våtmarker utan

också fåror i två nivåer och torvåkrar (mullhalten, alltså andelen organiskt material,            
>= 40 %)

✓I framtiden kan investeringsersättning beviljas också för att omvandla odlade torvåkrar till
våtmarker eller till myrartade områden, utöver investeringsobjekten i 3 § i den nuvarande
förordningen. 

✓Projekt berättigar inte till ersättning, om den huvudsakliga avsikten är att
1) behandla vattendragsbelastning som kommer från andra områden än åkerområden,

2) bygga en bevattningsbassäng eller skapa en sjö eller en damm, eller 

3) genomföra ett grundtorrläggningsprojekt där ingen fåra som återställts i naturenligt skick 
förekommer.



Bestämmelserna om icke-produktiva investeringar
• Preliminära huvudpunkter som planeras ingå i statsrådsförordningen

under den kommande programperioden: 
✓De nuvarande kraven i 4 § (Anläggning av våtmarker och översvämningsområden) 

kvarstår. Nya tillägg:
1) På avrinningsområdet ovanför en våtmark som främjar den biologiska mångfalden, ovanför en fåra i två nivåer och

ovanför en våtmark som anläggs på torvåker för att bekämpa klimatförändringen får åkern utgöra mindre än 10 %.

2) Ett våtmarksprojekt får kombineras också med att fosfor sedimenteras med hjälp av olika kemiska ämnen.

3) I ett våtmarksprojekt som gäller torvåker ska objektets vattenhushållning ändras så, att grundvattenytan varaktigt
stiger till en nivå som effektivt förebygger att torven bryts ned.

4) När ett våtmarksprojekt har färdigställts är den areal som omfattas av investeringsersättningen inte längre sådan
jordbruksmark som avses i 2 § i lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling.

✓Kravet i 5 § (Arealen av en planerad våtmark) fördubblas. Arealen inklusive
översvämningsområdena ska utgöra minst en procent av det ovanförliggande 
avrinningsområdets areal. Undantag från arealkraven anges i 6 §.

✓Texterna om vårdbiotoper och naturbeten slopas i förordningen.

✓Kraven på planer för investeringsprojekt kvarstår, tillägg: krav på torvåkrar i våtmarker
(bland annat torvskiktets tjocklek).



Bestämmelserna om icke-produktiva investeringar
• Preliminära huvudpunkter som planeras ingå i statsrådsförordningen

under den kommande programperioden : 
✓Innehållet i de kostnader som kan ersättas kvarstår i övrigt, men preliminärt kommer

våtmarksplanerna att utgå ur de ersättningsgilla kostnaderna senast år 2024, eftersom
de i fortsättningen är kostnader som ersätts via det som börjar kallas ersättning för 
jordbruksrådgivningstjänster.

✓Ersättningens karaktär av maximibelopp förenklas, i framtiden är ersättningen för 
våtmarker över 0,5 ha 12 000 €/ha; för våtmarker som är 0,3–0,5 ha är den 4 100 € per 
objekt. Investeringsersättning för att förbättra en fåras naturtillstånd och för fåror i två
nivåer betalas enligt de godkända faktiska kostnaderna, högst 21 euro per meter.

✓Kostnadseffektiviteten börjar bedömas i samband med att projektets betydelse bedöms. 
Projekttiden och kravet på miljöförbindelse kvarstår.

✓Kraven i samband med utbetalning av ersättning är desamma som tidigare, 
engångsersättningen slopas.



Den kommande finansieringsperioden
• Helheten är ungefär likadan som förr, allt större betoning på

vattenskydd och andra miljöeffekter

• Under de kommande åren har det preliminärt reserverats
3 miljoner € per år i finansiering för icke-produktiva
investeringar

• Rådgivningens möjligheter breddas och planerna görs i 
framtiden upp inom ramen för jordbruksrådgivnings-
tjänsterna. Tillgången till råd som gäller våtmarker utgör ett 
frågetecken.

• Vill någon ställa frågor?
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