
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper åren 2020–2025 Utgiven i Helsingfors den 14 december 2020

953/2020

Statsrådets förordning
om stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper åren 2020–2025

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av naturvårdslagen (1096/1996):

1 §

Tillämpningsområde och syfte

Denna förordning tillämpas på stöd som beviljas för iståndsättning och vård av vård-
biotoper.

Syftet är att genom iståndsättnings- och vårdåtgärder främja den ekologiska statusen för
växtlighet, flora och fauna som kännetecknar vårdbiotoper samt att trygga och förbättra
vårdbiotopernas landskapsmässiga värden.

2 §

Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning

När stöd enligt denna förordning beviljas för ekonomisk verksamhet tillämpas kapitel I
och II samt artikel 14 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden för-
klaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Eu-
ropeiska unionens funktionssätt (EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn),
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd för-
klaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den all-
männa gruppundantagsförordningen) eller kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimis-förordningen).

Stöd kan beviljas endast sådana små och medelstora företag som uppfyller kraven enligt
EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn eller den allmänna gruppundantags-
förordningen.

3 §

Definition av vårdbiotop

I denna förordning avses med vårdbiotop naturtyper som formats av slåtter- och betes-
hävd vid traditionell boskapsskötsel och inom vilka det har utvecklats en mångfald av ka-
rakteristiska arter samt livsmiljöer inom vilka motsvarande arter har utvecklat på något an-
nat sätt.
1



953/2020  
4 §

Stödets form

Stödets form är iståndsättning av vårdbiotoper och åtgärder för vård av dem.

5 §

Krav på innehållet i stödansökan

Utöver vad som föreskrivs i 6 e § i naturvårdslagen ska stödansökan innehålla följande
uppgifter:

1) sökandens namn och i fråga om ett företag dess storlek,
2) projektets eller verksamhetens startdatum och planerade varaktighet,
3) platsen för genomförandet av projektet eller verksamheten och områdets areal samt

en karta över området,
4) en beskrivning av områdets natur,
5) en plan för iståndsättning och vård av vårdbiotopen, i vilken de specificerade vård-

åtgärderna och andra åtgärderna och tidtabellen för genomförandet av dem beskrivs,
6) en bedömning av hur åtgärderna främjar uppnåendet av målen för skyddet av den

biologiska mångfalden,
7) andra aktörer som eventuellt deltar i genomförandet av iståndsättningen eller vår-

den, ansvaret för genomförandet och finansieringen samt eventuella avtalsarrangemang i
samband med stödet,

8) andra väsentliga omständigheter som anknyter till genomförandet av åtgärder för
iståndsättning och vård av vårdbiotopen.

Om stöd söks för arrendemark, ska ansökan innehålla markägarens skriftliga samtycke
till att åtgärderna genomförs och en utredning om att arrendeavtalet inte hindrar genom-
förandet av åtgärderna och att arrendeavtalet är i kraft under hela den tid som projektet ge-
nomförs.

Om den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas på stödet, ska ansökan upp-
fylla innehållskraven enligt artikel 6.2 i förordningen.

Om avsikten är att stöd ska beviljas med markägarens samtycke, ska närings-, trafik-
och miljöcentralen säkerställa att den har de uppgifter som avses i denna paragraf.

6 §

Förutsättningar och begränsningar för beviljande av stöd

Beviljandet av stöd grundar sig på en helhetsbedömning och en bedömning av den för-
väntade förbättringen av vårdbiotopens ekologiska status i fråga om de åtgärder som anges
i planen för iståndsättning och vård. En förutsättning är dessutom att vårdbiotopens natur-
värden har utretts i tillräcklig utsträckning och att markägaren har gett sitt skriftliga sam-
tycke till åtgärderna.

Stöd beviljas inte om det inte har visats att området har värdefulla egenskaper som är
karakteristiska för vårdbiotoper eller om området inte kan iståndsättas till en vårdbiotop
med sådana egenskaper. Stöd beviljas inte heller för samma åtgärder som har anvisats på
området i ett gällande miljöavtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landska-
pet enligt statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015) eller om det för en åtgärd
har beviljats ersättning enligt statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva in-
vesteringar (238/2015) eller något annat stöd enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik
för iståndsättning eller vård av området eller något annat stöd som hänför sig till samma
åtgärder.

Om EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn tillämpas på stödet får nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen inte bevilja stöd till sådana företag i svårigheter som av-
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ses i artikel 2.14 i förordningen. Om den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas
på stödet får stöd inte beviljas företag som avses i artikel 2.18 i förordningen.

Stöd får inte beviljas och beviljat stöd får inte betalas ut om den som ansöker om stöd
inte har iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämp-
ning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

7 §

Beräkningsgrund och stödbelopp

Värdet av iståndsättnings- och vårdåtgärder bestäms enligt det mervärdesskattepliktiga
försäljningspriset på anknytande varor och tjänster för närings-, trafik- och miljöcentraler-
na.

Ett positivt stödbeslut ska innehålla uppgift om stödets högsta belopp i euro. Vid til-
lämpning av EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn ska de siffror som an-
vänds vid beräkningen av stödet uppges på det sätt som föreskrivs i artikel 7.1–7.4 och 7.6
i förordningen. Om den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas på stödet be-
stäms stödets högsta belopp enligt artikel 25 eller artikel 36 i förordningen.

8 §

Anmälnings- och bevaringsskyldighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska på begäran lämna sådan information som avses
i artikel 12 i EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn till jord- och skogs-
bruksministeriet när det gäller stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i tio år bevara sådan dokumentation som avses
i artikel 13 i EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn och som hänför sig till
stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper.

Vid tillämpningen av den allmänna gruppundantagsförordningen eller de minimis-för-
ordningen iakttas de anmälnings- och rapporteringsvillkor som anges i förordningarna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska göra ett sammandrag över hur åtgärderna enligt
stödbeslutet har genomförts och hur målen har nåtts.

9 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2020 och gäller till och med den
31 december 2025.

Helsingfors den 10 december 2020

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd Johanna Korpi
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