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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om stöd för icke produktiva investeringar

Utfärdad i Mariehamn den 30 november 2010

Med stöd av 9 och 26 §§ landskapslagen
(2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar föreskrivs:
1§
Tillämpningsområde
I detta beslut finns bestämmelser om stöd
för icke produktiva investeringar som avses i
landskapslagen (2007:63) om finansiering av
landsbygdsnäringar.
Detta beslut tillämpas på genomförandet
av det stöd för icke produktiva investeringar som avses i artikel 41 i rådets förordning
(EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU). Stödet ingår
i landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland för perioden 2007-2013, som har
godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission.
2§
Stödberättigade insatser
Stöd för icke produktiva investeringar kan
beviljas för följande insatser:
1) Upprättande av gärdesgårdar.
2) Återskapande av naturbetesmark.
3) Återskapande eller nyskapande av lövängar.
4) Anläggande av mångfunktionell våtmark.

3§
Allmänna förutsättningar
Stöd som avses i detta beslut kan beviljas
till en jordbrukare som är ansluten till miljöstödets basstöd eller som ingått ett femårigt
specialstödsavtal i enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (2009:10) om stöd för att
förbättra miljön och landsbygden.
En förutsättning för att stöd för icke produktiva investeringar ska beviljas är att den
areal som är föremål för den icke produktiva
investeringen är sammanlagt minst 0,30 hektar. Ett enskilt område måste dock vara minst
0,15 hektar stort och ett enskilt basskifte minst
0,05 hektar stort. När den totala arealen för
ett våtmarksprojekt beräknas beaktas förutom
vatten- och översvämningsområden dessutom
vallar samt det kantområde som behövs med
tanke på skötseln av våtmarken.
4§
Stöd för upprättande av gärdesgårdar
Stöd kan beviljas för indelning av sådana betesområden som ingår i ett avtal om specialstöd
för riktade insatser på naturbeten som avses
i landskapsregeringens beslut om stöd för att
förbättra miljön och landsbygden i mindre fållor i enlighet med behovet i åtgärdsplanen samt
för att skilja dessa beten från övriga betesområden och från gödslade betesvallar förutsatt att
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gärdesgårdarna upprättas senast före slutet av
det andra avtalsåret. Stöd kan också erhållas
för att inhägna och dela upp sådana områden
som avses i 5 och 6 §§ i detta beslut. Stödet
beviljas endast för inte flyttbara, permanenta
stängsel.
Projektet ska beskrivas i en projektplan ur
vilken framgår
1) vilken typ av gärdesgård som kommer att
uppföras och vilket material som kommer att
användas,
2) en tidsplan för genomförande av de olika
arbetsmomenten och
3) ett kostnadsförslag för projektet jämte
kostnadsspecificering och finansieringsplan.
Efter att projektet har avslutats ska området
betas och skötas under minst fem år på ett sådant sätt att ingen ny igenväxning sker.
5§
Stöd för återskapande av naturbetesmark
Stöd kan beviljas för återskapande av gamla
naturbetesmarker som vuxit igen med buskar
och träd, om där finns tecken på speciella biologiska värden som fortfarande är möjliga att
återskapa. Stödet kan även beviljas för återskapande av strandbeten som vuxit igen med vass.
Återskapandet ska med beaktande av områdets karaktär och förutsättningar göras etappvis enligt en av landskapsregeringen godkänd
restaureringsplan som ska göras av sökanden
och en rådgivare i samarbete. Planen ska omfatta följande:
1) En beskrivning av området. Ur beskrivningen ska framgå betestypen, när området
senast har använts som bete, vilket det dominerande trädslaget är och vilka de speciella biologiska värdena är som fortfarande är möjliga
att återskapa.
2) En specificering av de olika arbetsmomenten och en beskrivning av dem.
3) En tidsplan för genomförande av de olika
arbetsmomenten.
4) Ett kostnadsförslag för projektet jämte
kostnadsspecificering och finansieringsplan.
Om projektet omfattar områden av olika karaktär eller olika betestyper ska uppgifterna
ovan anges separat för varje enskilt område.
Området får inte bearbetas, gödslas eller behandlas med kemiska bekämpningsmedel. Om
trädbeståndet gallras ska kvistar och ris brännas eller köras bort från området. Området ska
ingärdas med permanent stängsel.
Efter att projektet har avslutats ska området
betas och skötas under minst fem år på ett sådant sätt att ingen ny igenväxning sker.
Stöd kan inte beviljas för sådana områden
som erhållit miljöstödets basstöd under pro-

gramperioden 2000 – 2006 eller kompensationsbidrag under programperioden 2007 – 2013.
6§
Stöd för återskapande eller
nyskapande av löväng
Stöd kan beviljas för återskapande av en löväng på ett område på vilket det finns rudiment
som visar att området varit en löväng. Stöd kan
också beviljas för nyskapande av en löväng på
ett område på vilket det är lämpligt att anlägga
en ny löväng.
Både återskapandet och nyskapandet bör ske
i etapper i enlighet med en av landskapsregeringen godkänd plan som görs upp av odlaren och
en rådgivare i samarbete. Planen ska omfatta
följande:
1) En specificering av de olika arbetsmomenten och en beskrivning av dem.
2) En tidsplan för genomförande av de olika
arbetsmomenten.
3) Ett kostnadsförslag för projektet jämte
kostnadsspecificering och finansieringsplan.
Vid återskapandet ska träden nyhamlas och
på nyskapade lövängar ska ett visst antal träd
hamlas. Djur kan beta på området i projektets
senare skede. Området ska då stängslas in med
permanent stängsel och avskiljas från gödslade
vallar på åkermark. Tillskottsutfodring får ske
endast under högst två veckor i början och
under högst två veckor i slutet av betesperioden. Området får inte bearbetas, gödslas eller
behandlas med kemiska bekämpningsmedel.
Efter att projektet har slutförts ska området
skötas under minst fem år på ett sådant sätt att
ingen ny igenväxning sker.
7§
Anläggande av mångfunktionell våtmark
Stöd kan beviljas för anläggande av våtmark
eller våtmarksliknande översvämningsområde
i avrinningsområden för sådana diken som
mynnar ut i känsliga vattenområden. Våtmarken eller översvämningsområdet ska anläggas
på platser som faller sig naturligt för sådana.
Om det anses nödvändigt i en översiktsplan,
kan stöd också beviljas för anläggande av en
våtmark på någon annan plats som är lämplig i naturhänseende och ändamålsenlig från
miljövårdssynpunkt. Våtmarker ska i första
hand anläggas genom uppdämning på naturligt lämpliga platser på åker, på åkerkanter
eller annan mark.
Anläggandet ska genomföras i enlighet med
en av landskapsregeringen godkänd plan. Planen ska upprättas av en sakkunnig person och
i den ska ingå
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1) en allmän presentation av projektet och
projektmålen,
2) specificerade uppgifter om sättet och tidpunkten för genomförandet av projektet,
3) uppgifter om dem som deltar i projektets
genomförande, om dem som ansvarar för genomförandet och finansieringen samt om eventuella avtalsarrangemang,
4) kostnadsförslag för projektet jämte kostnadsspecificering och finansieringsplan,
5) lägeskarta över projektet,
6) karta över planområdet,
7) en utredning om åkerns andel av avrinningsområdet,
8) en utredning om förhållandet mellan våtmarkens areal och arealen för det ovanförliggande avrinningsområdet,
9) en utredning om åtgärderna för anläggande av våtmark,
10) en utredning om ledning och uppdämning
av vatten,
11) en utredning om vallar, djupa partier, uddar, holmar och vegetationszoner på våtmarksområdet,
12) en utredning om dimensioneringen av
våtmarken,
13) en översiktlig utredning om vilka skötselåtgärder som vidtas efter att våtmarken
anlagts,
14) en utredning om vilka verkningar projektet har på dräneringssituationen i fråga om
åkrar som odlas utanför våtmarksområdet eller
på annan markanvändning,
15) en utredning om ägarförhållandena på
våtmarksområdet och
16) de myndighetstillstånd som krävs för att
genomföra projektet.
Stödet beviljas för sådana objekt där åkrarna
utgör mera än 20 procent av dikets eller platsens ovanförliggande avrinningsområde och
där våtmarkens areal, inklusive översvämningsområdena utgör minst 0,5 procent av det
ovanförliggande avrinningsområdets areal. Till
våtmarkens areal räknas även skyddsområden
som är tillräckligt stora med avseende på skötseln. Våtmarker som anläggs samtidigt eller
som redan tidigare har anlagts eller naturliga
våtmarker som redan finns i det ovanförliggande avrinningsområdet kan räknas med till
ovan nämnda 0,5 procents minimiareal. Stöd
kan beviljas också för sådana objekt där åkrarna utgör mindre än 20 procent av dikets eller
platsens ovanförliggande avrinningsområde eller där våtmarkens areal, inklusive översvämningsområdena inte utgör minst 0,5 procent av
det ovanförliggande avrinningsområdets areal
om det anses särskilt motiverat av miljöhänseende.
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Åkerjord vars bördighetsklass för fosfor är
god, hög eller mycket hög ska avlägsnas åtminstone på det område som varaktigt kommer att vara täckt av vatten. Våtmarker och
översvämningsområden ska anläggas så att de
så effektivt som möjligt binder de fasta partikar
och de näringsämnen som forslas från avrinningsområdet. Våtmarkerna bör anläggas så
att det i dem finns ett djupare vattenområde
där de fasta partiklarna sedimenteras. Detta
område ska kunna tömmas. Projekt som ska
förbättra dikesfårornas naturtillstånd kan genomföras genom att återskapa översvämningsområden, anlägga flera små våtmarker eller
bygga bottentrösklar. I projekt som förbättrar
fårornas naturtillstånd ska man se till att fårorna skyddas mot erosion, plantera växtlighet,
göra bäckar slingrigare eller förbättra dikesfårornas mångformighet. Projektet får inte leda
till skadliga effekter utanför åtgärdsområdet.
När anläggningsprojektet är slutfört, dock
senast det år som följer efter året då projektet
slutförts, ska ett sådant avtal om skötseln av
området ingås som avses i 56a § Ålands landskapsregerings beslut om stöd för att förbättra
miljön och landsbygden.
8§
Besittning av investeringsobjektet
Ett objekt för vilket stöd betalas ska vara i
sökandens besittning under hela den tid som investeringsprojektet genomförs och under minst
fem år efter det.
9§
Tiden för genomförandet av projektet
Projektet får inte påbörjas förrän landskapsregeringen har fattat beslut om beviljande av
stöd.
Projektet ska vara avslutat inom två år efter
det att landskapsregeringen fattade beslutet
om beviljande av stöd. Av särskilda skäl kan
landskapsregeringen förlänga tiden för genomförande av projektet.
10 §
Ansökan om beviljande av stöd
Ansökan om beviljande av stöd ska göras på
landskapsregeringens blanketter och lämnas
till landskapsregeringen enligt landskapsregeringens anvisningar innan projektet påbörjas.
Om området är arrenderat ska till ansökan
bifogas ett arrendeavtal som omfattar minst
den tid som projektet genomförs och den tid
efter det som området enligt 5, 6 och 7 §§ ska
skötas. Arrendegivarens samtycke till projektet ska framgå.
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Om ansökan omfattar ett projekt som avses
i 4 § ska till ansökan bifogas en projektplan
och en karta på vilken gärdesgårdarnas placering har markerats. Om ansökan omfattar
ett projekt som avses i 5, 6 och 7 §§ ska den
plan som nämns i respektive paragraf bifogas
till ansökan. Om ansökan omfattar ett projekt
som avses 5 och 6 §§ ska till ansökan bifogas
en karta på vilken området som är föremål för
projektet är markerat.
Landskapsregeringen bedömer de kostnader
som angetts i ansökan och fastställer genom
sitt beslut maximibeloppet av stödet för det
enskilda projektet.
11 §
Stödbelopp
Det maximala stödet som kan beviljas är
följande:
1) Stöd för upprättande av
gärdesgårdar, el-tråd
2) Stöd för upprättande av
gärdesgårdar, fårnät
3) Stöd för återskapande
av naturbetesmark
4) Stöd för återskapande
och nyskapande av löväng
5) Anläggande av mångfunktionell våtmark

420 e/ha ingärdat område
572 e/ha ingärdat område
624 e/ha
2 549 e/ha
11 250 e/ha

12 §
Kostnader och inkomstbortfall som ersätts
Kostnader som uppstår vid genomförande av
projektet kan godkännas förutsatt att den åtgärd som genomförs eller förnödenhet som anskaffas är motiverad för att målen för projektet
ska uppnås. Skäliga planeringskostnader enligt ersättningsnivån i bilagan till detta beslut
kan inkluderas i projektens totala kostnader.
Om användningen av området ger ekonomisk
vinst i form av skörd eller annat utnyttjande,
med undantag av vinst från skogsbruket, ska
denna vinst beaktas som en faktor som minskar
stödet.
Användning av eget virke och jordmaterial
som tagits från sökandes fastighet kan godkännas som ersättningsgill kostnad. Den kostnad
som ersätts ska grunda sig på en sådan bedömning av virkets eller jordmaterialets mängd,
kvalitet och pris som gjorts av expert som i sitt
yrke behandlar dessa frågor.
Som kostnader som kan ersättas kan godkännas arbete som stödtagaren utför och kostnader
som föranleds av användningen av egna maskiner eller anordningar enligt ersättningsni-

våerna i bilagan till detta beslut. Över arbetet
ska föras arbetsdagbok.
Vid anläggande av våtmark kan som inkomstbortfall beaktas värdet av utebliven skörd och
bortfall av arealstöd för våtmarksområdet i
enlighet med områdets tidigare användning.
13 §
Kostnader som inte är stödberättigade
Till stödberättigade kostnader hör inte
1) arrende av det område som är föremål för
projektet,
2) mervärdesskatt som inte kvarstår som en
slutlig utgift för sökanden,
3) kostnader för åtgärder som vidtagits innan
projektet inleds med undantag av kostnader i
anslutning till planering av projektet eller
4) kostnader för åtgärder för vilka det redan
betalas annat stöd i enlighet med ett av Europeiska gemenskapen finansierat eller nationellt
stödsystem.
14 §
Ansökan om utbetalning
Ansökan om utbetalning av stöd ska göras på
landskapsregeringens blanketter och lämnas
till landskapsregeringen enligt landskapsregeringens anvisningar. Stödet beviljas på basen av de redovisade verkliga kostnaderna. Vid
uträckning av kostnader för eget arbete och för
användning av egna maskiner och redskap ska
ersättningsnivåerna i bilagan till detta beslut
användas.
Ett villkor för utbetalning av stöd är att den
åtgärd som ligger till grund för den kostnad som
ersätts har genomförts och att den kostnaden
har betalts. De kostnader som ersätts ska ha betalts av stödtagaren. De kostnader som ersätts
ska vara slutliga, skäliga och kunna verifieras.
En kostnad är slutlig om stödtagaren inte har
fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller
återbäring för eller på grundval av den. Alla
betalningar som investeringen eller åtgärden
föranleder ska ha företagits innan ansökan om
utbetalning av den sista stödposten görs.
Ett villkor för utbetalning av stöd är att det
finns en specificerad faktura över de kostnader
som ersätts och ett verifikat över att fakturan
har betalts eller, om betalningen inte grundar sig på faktura, ett specificerat kvitto. Som
betalningsverifikat godkänns ett bankkontoutdrag, ett specificerat kassakvitto från en affär
eller någon annan tillförlitlig utredning. Den
anskaffning som gjorts ska framgå i detalj av
betalningshandlingarna.
Till ansökan om utbetalning ska fogas
1) en kopia av en specificerad faktura och en
kopia av ett kvitto på att den har betalts och
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2) en timjournal för det egna arbetets del.
Utbetalningen görs i maximalt tre rater.
15 §
Överföring av den rätt till stöd som följer av
beslutet för icke produktiva investeringar
Den rätt till stöd som följer av beslut om
stöd kan överföras om förutsättningarna för
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beviljande av stödet uppfylls och den som investeringen överförs till uppfyller de villkor som
gäller mottagare av stödet.
16 §
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2011.
_________

Mariehamn den 30 november 2010
TORBJÖRN ELIASSON
minister
Leila Lindström
programansvarig
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Bilaga
Ersättningsnivå för planeringskostnader
upprättande av plan
områden på högst 1 hektar
projekt på högst 2 hektar
projekt på mera än 2 hektar

ersättning (euro/plan)
högst 420 euro
högst 10 % av investeringsstödets storlek
högst 8 % av investeringsstödets storlek

Ersättningsnivåer för eget arbete och för användning av egna maskiner
och redskap
arbete
person
traktor
släpvagn
frontlastare
schaktblad
griplastare, vagn
kompaktlastare
traktorgrävare, gårdsmodell
grävmaskin, rundsvängande
motorsåg

ersättning (euro/timme) exkl. moms
      12,00
      13,00
       7,00
       3,00
       3,00
      10,00
      12,00
      20,00
      30,00
       2,00

Nr 90, utgiven från tryckeriet den 30 december 2010.
Mariehamns Tryckeri 2010

