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711/2015
Statsrådets förordning
om ändring av 4 och 10 § i statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva
investeringar
I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar
(238/2015) 4 § 1 mom. och 10 § som följer:
4§
Anläggning av våtmarker och översvämningsområden
Våtmarker och översvämningsområden som är föremål för investeringsersättning ska
anläggas på naturligt lämpliga platser på åkrar, åkerkanter, skogsmarker eller impediment
där över tio procent av våtmarkens eller översvämningsområdets ovanförliggande avrinningsområde utgörs av åker. Våtmarkerna och översvämningsområdena ska dessutom anläggas så att de så effektivt som möjligt binder de fasta partiklar och näringsämnen som
forslas från avrinningsområdet och att de skapar mångsidiga livsmiljöer.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
10 §
Investeringsersättning och miljöavtal
Investeringsersättning beviljas inte för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten som genomförs på ett område som omfattas av ett i 27 § 2 punkten i
statsrådets förordning om miljöersättning avsett miljöavtal. Investeringsersättning kan
dock beviljas för att med rovdjursstängsel ingärda ett objekt som ska skötas med betesdrift
och som omfattas av ett i den punkten eller i 39 § 7 och 8 punkten statsrådets förordning
om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 avsett avtal som
inte annars går att genomföra på grund av att stora rovdjur utgör ett betydande hot mot betesdjuren. Investeringsersättning beviljas inte för att ingärda ett objekt med rovdjursstängsel om objektet inte ingår i ett sådant avtal som nämns ovan.
————
Denna förordning träder i kraft den 16 juni 2015.
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