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Syftet med och rättslig grund för 
avtalen om skötsel av jordbruksnatur 
och landskap



Avtal om skötsel av jordbruksnatur och 
landskap 2023–2027

• Genom avtalsenlig skötsel främjas jordbruksnaturens mångfald samt 
iståndsättandet och/eller bevarandet av landskapet.¹

• Avtalsområdet ska skötas och iståndsättas enligt en separat plan.¹
• Genom skötselåtgärderna ska mer värdefulla natur- eller landskapsvärden än 

normalt inom avtalsområdet bevaras eller främjas -> skötseln inriktas på att 
bevara och öka växt- och djurarterna samt på områden som är viktiga med 
tanke på odlingslandskapet.

• Avtalet innefattar en årlig skötselersättning samt efter behov en separat 
ersättning för inhägnande och/eller röjning.¹

¹ CAP-plan s. 723



Miljöavtal

• Ett avtal ska ingås och ändras så att det är ändamålsenligt med tanke på 
målen som satts upp i CAP-strategiplanen samt på hållbar användning av 
naturresurserna och miljöns tillstånd.¹

Finlands slutliga CAP-strategiplan (20.7.2022)

¹ SRF om miljöersättning XX/XX 34 §

https://mmm.fi/documents/1410837/12210688/Suomen+viimeistelty+CAP-suunnitelma+2023-2027.pdf/667bf7ab-8af6-0afa-8c8e-ef5022178292/Suomen+viimeistelty+CAP-suunnitelma+2023-2027.pdf?t=1658396108940


• CAP strategiplan

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 
(Planförordning)

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 (Horisontell 
förordning)

• Lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (på remiss i juli)

• Lagen om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden (på remiss i juli) 

• Lagen om verkställighet av Europeiska unionens jordbruksstöd och 
nationella stöd till jordbruket (på remiss i juli).

Rättslig grund



Rättslig grund
• SRF om miljöersättning (på remiss i september)

• SRF om villkorligheten av god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
(på remiss i september)

• SRF om villkorligheten av föreskrivna verksamhetskrav samt övervakningen 
av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden följs (på remiss i september)

• SRF om allmänna förutsättningar för beviljande av arealbaserade stöd (på 
remiss i september)

• SRF om från jordbruksproduktionen frikopplat direkt stöd som utbetalas 
2023 (på remiss i september)

• SRF om verkställighet av arealstöd (på remiss i september)



Avtal som är i kraft efter övergången 
till den nya finansieringsperioden



• avtal, där en del av avtalsperioden återstår, betalas till slut med den nya 
finansieringsperiodens finansiering. ¹

• Den som ansöker om stöd kan 

1. anpassa, dvs. hålla de skiften som hör till det gamla avtalet i kraft fram till 
utgången av den ursprungliga avtalsperioden. Då gäller även för dessa 
skiften från och med 2023 de nya avtalsvillkoren och basnivåerna.²

2. frångå avtalet utan återkrav. Då kan ett nytt femårigt skötselavtal enligt den 
nya perioden ansökas.²

• Om man väljer anpassningen, kan man inte söka en årlig skötselersättning för 
inhägnande och/eller röjning

• Skiftena ska nämnas i den nya skötselplanen eller den gamla skötselplanen 
uppdateras.

Avtal som är i kraft efter övergången till den 
nya finansieringsperioden

¹ CAP-plan s. 733
² EU 1305/2013 artikel 43



Avtalssökandens krav



Avtalssökanden

• Avtalssökanden är en jordbrukare eller en registrerad förening ¹

• Om sökanden har haft gällande periodens avtal, kan han söka nya
periodens avtal också. 

• Avtalssökanden ska vara minst 18 år gammal.

• Den fysiska person som är sökande eller sökandens make ska vara minst 18 
år den 31 december det år som föregår antingen stödåret eller det år då 
förbindelse- eller avtalsperioden började. ¹

• Det finns ingen övre åldersgräns.

¹ Lagen om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden 
xx/xx 5 §



Avtalssökanden

• Uppfyller definitionen av en jordbrukare. ¹ 
• fysisk eller juridisk person eller grupp fysiska eller juridiska personer, oavsett 

gruppens eller dess medlemmars rättsliga ställning enligt nationell rätt, vars 
jordbruksföretag ligger inom det territoriella tillämpningsområdet för fördragen 
enligt artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen jämförd med artiklarna 349 och 
355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och som
bedriver sådan jordbruksverksamhet som fastställs av medlemsstaterna i 
överensstämmelse med artikel 4.2 i denna förordning ²

¹ Lagen om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden xx/xx 2 §

²Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 artikel 3.1



Jordbruksverksamhet

• Krav som ställs på jordbruksverksamhet:

• Produktion av jordbruksprodukter; odla växter i primärproduktion med 
fält- eller trädgårdsodlingsmetoder och hålla produktionsdjur.

• Jordbruksmark som används för annat än produktion av 
jordbruksprodukter ska slås varje år eller hållas öppen genom betesgång 
eller på annat motsvarande sätt. 

• Att hålla öppet innebär

• att buskar och träd inte ges tillfälle att växa på den, något som händer 
utan årlig slåtter eller motsvarande åtgärder som människan eller 
produktionsdjur kan vidta. 

Lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 5 §



De allmänna förutsättningarna i 
miljöavtalen



• Avtalsperioden och -året börjar 1.5 det år ansökan om avtal lämnas. 
Avtalsperioden och -året slutar 30.4.¹

• Avtalet löper på 5 år och förutsätter inte att miljöförbindelsen åtas.²

• Betalning ska ansökas årligen så att avtalet hålls i kraft (exkl. situationer 
med force majeure) ³

De allmänna förutsättningarna i miljöavtalen

¹ SRF om miljöersättning XX/XX 32 §
¹ Lagen om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden xx/xx 5 §
³ SRF om miljöersättning XX/XX 33 §



• Den areal som avses i ansökan om miljöavtal ska vara minst 0,30 hektar.

• Avtalsområdet ska förvaltas av den som ingår miljöavtalet under hela 
avtalsperioden. 

->arrendeavtal i kraft hela avtalsperioden.

->förvaltningen av avtalsområden ska kunna visa vid behov.

• Den som ansöker om stöd åtar sig att vidta skiftesspecifika åtgärder på områden 
utanför åkern.

De allmänna förutsättningarna i miljöavtalen

Lagen om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden xx/xx 5 §



De allmänna förutsättningarna i miljöavtalen

• Åtgärderna i miljöavtalet överstiger kraven på villkorlighet. ¹

• stödtagaren ska iaktta kraven på villkorlighet.² 

• Dessutom ska stödsökanden iaktta de krav på jordbruksverksamhet som 
satts upp i 5 § i lagen om direkta jordbruksstöd ³ 
• Krav på att hålla jordbruksmark öppen

¹ Lagen om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden xx/xx 4 §

²Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 Artiklarna 12–13
³ Lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 5 §



Anmälan av avtalsskiften



Areal som godkänns för avtal om 
skötsel av jordbruksnatur och 
landskap



Arealer som godkänns för avtalet

• Skötsel genom betesgång eller slåtter 
• vårdbiotoper 

• naturbeten 

• åkerkantzoner med stor biologisk mångfald eller stort landskapsvärde, kantzoner
mellan åker och väg eller åker och vattendrag eller åkerholmar 

• vid främjandet av hotade arter som lever i jordbruksmiljö,

• objekt i jordbruksmiljö som utgör fornminnen samt 

• vård av kulturarv på landsbygden som hör samman med långvarig markanvändning. 

• Kantzoner vid platser där det finns en hotad art, fornlämning eller ett 
kulturmiljöobjekt och som är tillräckligt stora med tanke på målen för vården kan 
inkluderas i avtalsområdet.

SRF om miljöersättning xx/xx 41 §



Arealer som godkänns för avtalet

• Naturtyper som tas upp i naturdirektivet och för vilka betesgång och/eller 
slåtter samt röjning är till fördel. 

• Område som i regel ska vara täckt av växter 

• Natura 2000-område eller annat område som är ändamålsenligt för 
naturvården. 

• På ett strandområde används medelvattenståndet som gräns för 
avtalsområdet vid vattendraget.

Cap-plan s. 724



Till avtalet godkänns inte

SRF om miljöersättning xx/xx 41 §

• Objekt där det saknas tydliga förutsättningar att genom skötselåtgärderna 
framgångsrikt främja artrikedomen i jordbruksmiljön eller landskapet 

• Objekt som i första hand används för skogsbruk, t.ex.:
• skogar eller andra trädbevuxna arealer där syftet är att producera virke

• Skogar med ensidigt artbestånd och ensidig åldersstruktur 

• Skogar där fältskiktet huvudsakligen täcks av risvegetation

• Barrskogar utan klart tecken på beteshistoria

• Kantzoner och skogsholmar, vilkas värden gällande mångfald eller 
landskapsvärden inte kan främjas genom röjning eller slåtter.



Till avtalet godkänns inte

• odlade gräsmattor 

• områden som används som trädgård eller park 

• vidsträckta sammanhängande kala berg 

• områden som kan skötas enbart genom röjning eller inhägnande 

• bevarande, underhåll eller restaurering av lador 

• ett område där de förkommer många rovdjur, om ett rovdjursstängsel inte kan 
föras upp eller andra arrangemang göras. 

• ett område där restaureringsåtgärder som finansierats ur någon annan 
finansieringskälla pågår 

• ett område som sköts med stöd ur någon annan finansieringskälla

SRF om miljöersättning xx/xx 41 §



Vårdbiotoper

• Vårdbiotop:
• klippängar, torrängar, ängar, strandängar, lövängar, hagmarker, skogsbeten 

eller hedar som uppvisar tydliga tecken på tidigare betesdrift eller användning 
av området till produktion av foder för boskap. 

• Värdefulla vårdbiotoper:

• Område som i inventeringen av vårdbiotoper 2019–2022 fastställts som 
nationellt, regionalt eller lokalt värdefulla vårdbiotoper eller som NTM-
centralen i fråga om värdet bedömt vara motsvarande.

SRF om miljöersättning xx/xx 42 §



Vårdbiotoper

• Hed:
• ett område i skärgården och vid kustregionen där växtligheten domineras av 

risväxter och lavar, men är trädlösa eller i det närmaste trädlösa. 

• Klippäng: 
• En äng där bergsytor är täckta av ett torrt markskikt och som till följd av 

betesgång eller slåtter formats till ett litet område utan träd eller endast 
kantas av träd.

SRF om miljöersättning xx/xx 42 §



Vårdbiotoper

• Skogsbete 
• trädbeståndet utgörs av löv- eller barrträd av olika ålder och det finns fler murkna 

träd och hålträd än i ekonomiskogar i allmänhet, 

• ljusa gläntor där det växer ängsväxter, 

• mer örter och gräs än det vanligtvis finns i motsvarande skogstyp, eller

• Forststyrelsens åtgärds- eller arbetsobjektplan för området innehåller åtgärder för 
att göra ett likåldrigt lövträdsdominerat trädbestånd mångsidigare

-> planen uppfyller skötselplanen 

• gammal björkskog som uppkommit genom svedjebruk och för vilken björkdominans 
samt sådana stenhögar som hänför sig till svedjebruk är typiska  

• skog som tagits ur bruk för betesgång, när de har en lång historia av betesdrift och 
kan restaureras till skogsbeten som uppfyller förutsättningarna.

SRF om miljöersättning xx/xx 42 §



Naturbete

• Betesmark som inte utgör åker och som används för att producera foder för 
boskap 

-> och inte kan klassificeras som vårdbiotop 

• Området har natur- eller landskapsvärden som skiljer sig från den övriga 
omgivningen och som kan främjas genom betesgång

• Ligger i en landskapshelhet i jordbruksmiljö.

• Kantzoner och skogsholmar

SRF om miljöersättning xx/xx 42 §



Naturbete

• Kantzonerna ska ligga i jordbruksmiljö i ett område 
• mellan åker och skog (högst 20 meter bred), 

• mellan åker och väg eller (av särskilda skäl högst 40 meter bred)

• mellan åker och vattendrag (av särskilda skäl högst 40 meter bred)

• Skogsholmar får vara högst en hektar stora.

SRF om miljöersättning 43 §



Vad betalas och för vad



Avtal om skötsel av jordbruksnatur och 
landskap

SRF om miljöersättning xx/xx 60 §

Avtal om skötsel av jordbruksnaturens 
mångfald och landskapet
Objekt i värdeklass 1 (vårdbiotop som 
klassificerats som nationellt eller regionalt 
värdefull)

610 €/ha/år

Objekt i värdeklass 2 (övriga avtalsområden) 460 €/ha/år

Röjning 450 €/ha/år

Inhägnande 1 500 €/ha/år

Rovdjursstängsel 2 400 €/ha/år



Ettåriga åtgärder

• Av de som tas upp i skötselplanen 

• För iståndsättningsröjning och inhägnande utgår betalning för ett och 
samma jordbruksskifte endast en gång under avtalsperioden.²

• För åtgärder med att föra upp ett stängsel för avvisande av stora rovdjur 
i lämpliga situationer utgår betalning endast året då stängslet förs upp.²

² SRF om miljöersättning XX/XX 60 §



Dubbel finansiering

Ett miljöavtal kan inte innefatta åtgärder för vilkas genomförande redan 
utbetalas annat stöd genom Europeiska unionen eller ett nationellt 
stödsystem eller som jordbrukaren ålagts att genomföra enligt någon annan 
lagstiftning.¹

För ett skifte som iståndsatts med annan offentlig finansiering kan inte 
ersättning betalas för inhägnande eller röjning enligt miljöavtalet för 
jordbruksnatur och landskap²

¹ SRF om miljöersättning SRF XX/XX 34 §
²Cap-plan s. 724



Dubbel finansiering

• Samtidigt kan betalas 

• Ettåriga åtgärder med 
annan finansiering pågår 
fortfarande 1.5.¹ 

¹Cap-plan s. 724
¹SRF om miljöersättning 41 §

Betalas->

Sökt

MoMa-

avtalet

ersättning

Iståndsättni

ng

röjning 

(MoMa)

Inhägna

nde

(MoMa)

Rovdjursstän

gsel

(MoMa)

Iståndsättning

röjning (MoMa)

JA - JA JA

Inhägnande (MoMa) JA JA - NEJ

Rovdjursstängsel

(MoMa)

JA JA NEJ -

röjning pågår
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(annan finansiering)

NEJ NEJ NEJ NEJ
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(annan finansiering)

NEJ NEJ NEJ NEJ



Dubbel finansiering

• När åtgärder för iståndsättning 
eller inhägnande som genomförs 
med annan finansiering har 
slutförts 1.5 kan ett avtal ingås att 
träda i kraft 1.5.
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avtalet
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Dubbel finansiering

• Under avtalsperioden kan 
åtgärder som finansieras med 
annan finansiering genomföras, 
om det i skötselplanen inte anges 
att de ska genomföras med 
avtalsfinansiering.
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Iståndsättning

röjning 
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Inhägnande
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Rovdjursstängs

el
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under 
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JA JA JA JA

Röjning 

under 

avtalsperioden

(annan 

finansiering)

JA JA JA JA



Inverkan av andra stöd

• Ersättningen för naturolägenheter (LHK) och basinkomststödet 
(basinkomststöd samt inkomststöd och omfördelningsinkomststöd för unga 
jordbrukare) är förknippade med ett krav på aktiv jordbrukare¹ som ska ha 
uppfyllts vid ansökan om årlig utbetalning av de ovan nämnda stöden
• FO-nummer

• Momsskyldighet

• LHK -ersättningsberättigande (från 2014), om skiftet uppfyller det krav på 
permanent gräsmark som ställs för direkta stöd, kan LHK betalas²

• Direkta stöd betalas enligt växtkoden. 
I samband med terrängbesiktningen försäkrar man sig om att kravet på 
permanent gräsmark uppfylls.

¹SRF om direkta stöd xx/xx 3§
²SRF om ersättning för naturolägenheter 
xx/xx 3§



Inverkan av andra stöd

• Kravet på basinkomststöd Stödberättigande för permanent gräsmark:

• i områden, där mer än 50 % av skiftets areal upptas av gräsväxter eller
andra vallfoderväxter, kan skiftet också ha: ¹

andra växter som lämpar sig som betesväxter och foder för produktionsdjur 
än gräs- och vallfoderväxter, av vilka spridda lövbuskar och lövträdsplantor 
kan finnas enskilt eller i små grupper ¹ lövträdsplantor får ingå 
i arealen på 50 %.

ett skifte får ha högst 50 träd per hektar, om de finns spridda över 
jordbruksskiftet.²

Stenblock och stora stenar ska dock tas bort (de som syns på flygfotografier)

¹SRF om allmänna förutsättningar för beviljande av vissa arealbaserade stöd xx/xx 10 §
²SRF om allmänna förutsättningar för beviljande av vissa arealbaserade stöd xx/xx 13 §



Inverkan av andra stöd

• Definition av träd: ¹
• Minst fyra meter högt 

• med en eller två stammar, 

• flerårigt, 

• en vintergrön eller lövfällande förvedad växt eller 

• trädliknande buske med krona, stammen och grenarna växer lodrätt eller 
snett uppåt och 

• de förvedade stammarna växer i tjocklek och längd.

¹SRF om allmänna förutsättningar för beviljande av vissa arealbaserade stöd xx/xx 3 §



Inverkan av andra stöd

• Följande betraktas inte som jordbruksmark dvs permanent gräsmark:

• skogsmark, tvinmark, impediment och annan skogsbruksmark,

• områden där det växer skogsmarksväxter,

• plantskolor för skogsträd, andra odlingar av träd för skogsbruksändamål,

• kärr, byggda våtmarker, områden för torvproduktion,

• berg, parkområden, rekreationsområden eller gårdsplaner,

• rastgårdar, vägar, vattendrag,

• skogsbeten, kantzoner och skogsholmar,

SRF om allmänna förutsättningar för beviljande av vissa arealbaserade stöd xx/xx 4 §



Skötselplan



Innehållet i skötselplanen
• bedömning av konsekvenserna av projektet för miljön eller 

landskapet 

• målen för skötseln av avtalsområdet 

• allmän beskrivning av och målen för det planerade projektet, utifrån 
dessa kan en bedömning göras av områdets natur- och 
landskapsvärden eller betydelse i jordbrukets vattenskydd

• för vart och ett skifte eller för skötselhelhet anläggnings- och 
skötselåtgärder samt andra åtgärder och årliga tidsplaner för dessa 

• avverkning av träd och andra skogsåtgärder, i planen måste hela 
området och dess trädbestånd tas i beaktande

• i betet ett mellanår som skötseln kräver
SRF om miljöersättning xx/xx 35 §



Innehållet i skötselplanen

• Redogörelse för hur åtgärderna bidrar till uppnåendet av målen för 
hela avtalet 

• Utredning av dubbel finansiering -> En utredning av åtgärder för vilkas 
genomförande redan utbetalas stöd genom Europeiska unionen eller 
ett nationellt stödsystem.

• Kraven och begränsningarna gällande skötseln enligt avtalets basnivå 
ska nämnas i planen, om skiftet finns inom det aktuella området.

• Också Forststyrelsens åtgärds- eller arbetsobjektplan kan godkännas 
som skötselplan.

• Neuvo2030-finansiering kan sökas för att göra upp skötselplanen.
SRF om miljöersättning xx/xx 35 §



Innehållet i skötselplanen

• Skötselplanen ska innehålla en anteckning om eventuella planerade 
stängsel och iståndsättningsröjningar¹

-> om det har antecknats i planen, kan åtgärden anmälas för skiftet det år man 
ämnar genomföra åtgärden och samtidigt ansöka om betalning genom Vipu-
tjänsten 

• Åtgärden rovdjursstängsel kan under avtalsperioden inkluderas i 
skötselplanen (NTM godkänner)¹, 

-> anmäls för det aktuella skiftet genom Vipu det år man ämnar genomföra 
åtgärden.

• Skötselplanen ska innehålla ett omnämnande av traditionella 
konstruktioner för boskapsuppfödning som finns inom avtalsområdet, 
underhåll och iståndsättning av konstruktionerna samt områdets 
betesgång (vård av kulturarv)²¹SRF om miljöersättning 45 §

²SRF om miljöersättning 47 §



Krav och skötselåtgärder på basnivå



Krav på avtalets basnivå

¹SRF om villkorlighet xx/xx 12§
Cap-plan s. 725

• De skyddade trädgrupper och enstaka träd som tas upp i 29 § (1096/1996) ska 
bevaras, om de växer inom ett basskifte på jordbruksmark, på renen av ett 
basskifte eller på ett område mellan basskiften som gränsar mot varandra inom 
ett område på högst 0,2 hektar.¹



Krav på avtalets basnivå

• Inom avtalsskiften som utgör jordbruksmark ska på basnivå bevaras 
landskapsdrag enligt GAEC 8. 

• Inom avtalsskiften som finns på Naturaområden och som är permanent 
gräsmark ska på basnivå iakttas GAEC 9-kravet, enligt vilket permanent 
gräsmark inom Natura 2000-områden ska bevaras och inte får plöjas.

• SMR 3 och 4, om ett skifte som ingår i avtalet finns inom ett sådant 
område. 

SRF om miljöersättning xx/xx 41 §



Krav på avtalets basnivå

• Inom avtalsområdet krävs iakttagande av följande som tas upp i 
naturvårdslagen (1096/1996)¹:

• Skyddsbeslut²
• 9 § I ett område som ingår i ett av statsrådet godkänt naturskyddsprogram är det förbjudet 

att vidta åtgärder som äventyrar skyddets syften (åtgärdsbegränsning).

• 13 § Fridlysningsstadganden nationalparker och naturreservat är verksamhet som förändrar 
naturen förbjuden. +förbud.

• 15 § Tillståndskrävande undantag från fridlysningsbestämmelserna. 

• 17 § Fridlysningsbestämmelser för övriga naturskyddsområden

• 24 § Inrättandet av naturskyddsområden på markägarens ansökan eller utan dennes ansökan

• 25 § Tidsbegränsad fridlysning av ett område

¹ SRF om miljöersättning XX/XX 48 §
² Naturvårdslagen 1096/1996



Krav på avtalets basnivå

• Skyddsbeslut gällande fåglar:
• 29 § Skyddade naturtyper: Områden som hör till följande naturtyper och befinner sig i 

naturtillstånd eller i ett därmed jämförbart tillstånd får inte ändras så att detta äventyrar 
naturtypens karakteristiska drag..

• 30 § Ikraftträdande av förbudet i 29 §

• 47 § Skydd av platser där arter förekommer: Det är förbjudet att förstöra eller försämra 
förekomstplatser som är viktiga för att en art som kräver särskilt skydd ska kunna fortleva.

• Beslut:
• 64 a § De naturvärden som utgör grunden för skydd av ett område som hör till nätverket 

Natura 2000 får inte betydligt försämras.

• 65 b § Anmälningsskyldighet, om en åtgärd kan ha sådana följdverkningar som förbjuds i 64 a 
§

• 65 c § Förbud mot en åtgärd som avses i föregående paragraf.

Naturvårdslagen 1096/1996



Mål för skötseln

• Mer värdefulla natur- eller landskapsvärden än normalt inom 
avtalsområdet bevaras eller främjas genom att inrikta skötseln på att 
bevara och öka växt- och djurarterna samt på områden eller objekt som är 
viktiga med tanke på odlingslandskapet.
• Åtgärderna ska grunda sig på förutsättningarna i den lokala naturen, och vid 

genomförandet ska uppmärksamhet fästas vid de regionala särdragen, 
landskapet och kulturtraditionen.

• I fråga om vårdbiotoper eller hotade arter ska skötseln planeras och 
förverkligas så, att den gagnar jordbruksnaturens mångfald inom området. 

• Vid andra typer av objekt kan landskapsvård vara ett primärt mål.  

SRF om miljöersättning xx/xx 44 §



Skötselåtgärder
• Årligt bete 

• Årligt slåtter i enlighet med skötselplanen, 

• Insamling av slåtteravfall (ska samlas in, om inget annat förutsätts i 
planen), 

• Underhållsröjning av träd och buskar

• Insamling av röjningsavfall (ska samlas in, om inget annat förutsätts i 
planen) 

• Avlägsnande av främmande växtarter 

• Beskärning av lövträd och andra liknande åtgärder.

• Gödsling eller kemisk bekämpning av slyskog genom stubbehandling eller 
kemisk bekämpning av jättelokor möjligt från fall till fall (NTM).  

SRF om miljöersättning xx/xx 44 §



Förbjudna åtgärder

• Avtalsområdet får inte ¹

• ändras 

• gödslas 

• behandlas med växtskyddsmedel 

• sådan avverkning av träd genomföras på området som inte ingår i de 
röjningar som avses i skötselplanen för att främja naturens mångfald 
och förbättra landskapet

• dikningar eller beskogning genomföras

¹SRF om miljöersättning xx/xx 44 §



Allmänt om skötselåtgärderna

• Över skötselåtgärderna ska en uppdaterad skötseldagbok föras eller 
uppgifterna antecknas för vart och ett skifte. ¹

• Skötselåtgärderna ska för varje skifte inledas under det första avtalsåret ¹
-> senast året efter att åtgärden för inhägnande och röjning avslutats, om inte 
den godkända planen kräver något annat.

-> Om iståndsättningsröjningen eller inhägnandet avslutas först efter 
vegetationsperioden utbetalas inget stöd ur avtalet för det aktuella året.²

¹SRF om miljöersättning xx/xx 44 §
²SRF om miljöersättning xx/xx 58 §



Genomförande av bete

• Får inte orsaka skadlig övergödning av vegetationen eller markerosion¹

• En vårdbiotop eller ett område som iståndsätts som en vårdbiotop ska 
åtskiljas med ett stängsel från resten av betesvallen.¹
• Kan dock vara möjligt för gammal näringsfattig gräsmark, om NTM-centralen 

tillåter det.

• Mellanår -> stödet dras in för det aktuella skiftet²

• Kan inte användas enbart som nattbetesmark eller rastgård på vintern.¹

• Inget tilläggsfoder -> press på bete ¹

• Djur kan ges mineralämnen och vitaminer, får inte orsaka övergödning 
(placeringar, täckning)¹

¹SRF om miljöersättning xx/xx 46 §
²SRF om miljöersättning xx/xx 58 §



Terrängbesiktningar



Terrängbesiktningar

• Terrängbesiktningen är en del av handläggningen av avtalsansökan -> NTM-
centralens avtalshandläggare gör ett administrativt granskningsbesök, dvs. 
en terrängbesiktning. ¹ 

• Arealerna av skiften som inkluderas i ansökan om avtal mäts upp, och en 
bedömning av stödberättigandet görs.¹
• skiften som ingår i avtalet och onödiga åtgärder som ingår i skötselplanen kan 

raderas. ²

• platsbundna fotografier tas

• den godtagbara areal som ingår i avtalet kan också avgränsas eller utvidgas. ²

• När drönare används och fotografier som innehåller geodata tas får 
individers rättigheter eller integritetsskydd inte äventyras -> en myndighet 
som verkar under tjänsteansvar har rätt att använda drönare.³

¹Lagen om verkställighet av vissa av Europeiska unionens stöd och vissa nationella jordbruksstöd 20 §
²SRF om miljöersättning xxx/xxx 40 §
¹Lagen om verkställighet av vissa av Europeiska unionens stöd och vissa nationella jordbruksstöd 24 §



Terrängbesiktningar

• Stödsökanden får ett meddelande om att en granskning ska genomföras 
högst 14 dygn innan den görs.¹

• För alla miljöavtal som ansöks och alla skiften i dessa
• Bortsett från arealer som inte kan godkännas för avtalet utifrån 

ansökningsdokumenten och flygfotografierna.²

• Under kommande år gäller detta också arealer som läggs till ²

• Ett granskningsbesök görs senast före den första betalningen för det andra 
avtalsåret.¹

¹ Lagen om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden 
xx/xx 5 §
² SRF om miljöersättning XX/XX 37 §



Ändring av avtalsarealen



• Stödsökanden kan minska arealen av avtalet, om besittningen av arealen överförs 
till någon annan eller stannar kvar i egen besittning ¹
• Om den stödberättigade arealen till följd av överföringen blir mindre än minimiarelen

(0,30 ha), upphävs avtalet.²

• Stödsökanden kan överföra avtalet eller en del av detta till någon annan för den 
återstående tiden av den ursprungliga avtalsperioden²
• Datum för inlämnande av ansökan, överföring av besittningen av hela gården, byte av 

gårdens produktionsinriktning ² eller dylik annan orsak till ändring.

• överföring eller delning till delaktig i samma eller någon annan gård

• villkoren ska iakttas under hela den återstående tiden

• Arealen kan utvidgas enligt maximibeloppet som fastställs inom ramen för 
anslaget¹
• Tilläggsarealen ska med tanke på uppfyllandet av avtalet vara ändamålsenlig

Utvidgning/minskning och överföring av 
avtalsareal

¹ SRF om miljöersättning 37 §
¹ Lagen om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden xx/xx 
12 §



• Under avtalets giltighetstid kan åtgärderna ändras t.ex. i en situation där djuren 
lämnar gården och skötseln av avtalsarealen inte längre kan fortsättas genom 
betesgång. 

-> ändringen kan göras på ansökan av stödsökanden eller på initiativ av NTM-centralen 
innan följande avtalsåren börjar. ¹

-> ändring söks på det sätt som avses i 3 kap. i verkställighetslagen²

-> om planenlig betesgång inte är möjlig i den ovan nämnda situationen eller om den 
skadar avtalsområdets naturvärde, ska stödsökanden kontakta NTM-centralen om 
ersättande skötsel av objektet eller avslutande av avtalet ¹

Ändring av åtgärderna i avtalet

¹SRF om miljöersättning xx/xx  38 §
¹Lagen om verkställighet av vissa av Europeiska unionens stöd och vissa nationella 
jordbruksstöd 3 kap.



• Förvaltningen kan ändra avtalsarealen under avtalsperioden utifrån 
• tillsyn, 

• uppdatering av åkerskiftesregistret och 

• ersättningsmottagarens ansökan 

• och avtalsarealen och -villkoren utifrån terrängbesiktningarna.

• Ett miljöavtal kan upphävas, om stödsökanden har 
• dolt en omständighet som i väsentlig grad påverkar ingåendet av ett avtal eller 

• gett en väsentligt felaktig uppgift om denna eller 

• om hen eller en senare gårdsägare, till vilken avtalet överförts, väsentligt bryter mot 
avtalsvillkoren.

• om den areal som avses i avtalet inte uppfyller förutsättningarna för beviljande av 
ersättning.

Ändring av arealen i avtalet och upphävande av 
avtalet

Lagen om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden 
xx/xx 13 §



• Om den i avtalet godkända arealen vid en överföring minskar så att den blir 
mindre än minimiarealen

• Om stödsökanden tar bort areal ur avtalet så att arealen blir mindre än 
minimiarealen 

• I situationer med force majeure eller exceptionella förhållanden¹

• Som force majeure kunde betraktas t.ex. rovdjursskador som i väsentlig grad 
påverkar hur en förbindelse eller ett miljöavtal kan uppfyllas och som är 
överraskande och oförutsedda.

Uppsägning av avtalet

¹ Lagen om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden 
xx/xx 13 §



Tack!




