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Godtagbara maximikostnader i avtal
——————————————
7. Avtal om skötsel av vårdbiotoper, avtal om främjande av naturens och landskapets
mångfald
Traktorarbete inklusive förare
Manuellt arbete
Slåtter och bärgning av växtligheten
Slåtter med traktordriven slåttermaskin
- åkrar
- vårdbiotoper och andra avtalsområdensom inte är åker
Slåtter med liten slåttermaskin
Slåtter med röjsåg
Kostnaden för liten slåttermaskin eller röjsåg godkänns vid slåtter,
om det inte är möjligt att använda den förmånligare metoden på objektet,
Bärgning av slåtteravfall (balning,
vändning och transport)
Röjning
Kostnader per hektar:
Röjning vid restaurering det år
då objektet börjar vårdas
- kan efter det av motiverade skäl godkännas vart femte år
Röjning vid skötsel under andra år,
per vårdomgång
Bärgning/hopsamling av gallrings-/röjningsavfall
Bränning av gallrings-/röjningsavfall
Transport av röjningsrester
Timtaxor:
Röjning (röjning eller slåtter
som utförs med röjsåg)
Hopsamling av gallrings-/röjningsavfall för hand
och bränning av det
Maskinell hopsamling
Körning av röjningsavfall med traktorsläpvagn

41 €/h
16 €/h
45 €/ha
90 €/ha
295 €/ha
21,2 €/h

198 €/ha

421 €/ha
98 €/ha
211 €/ha
226 €/ha
130 €/ha

21,2 €/h
16 €/h
38,9 €/h
40 €/h

Kostnaderna för röjning och bortförsel av slåtteravfall kan godkännas
som kostnader bara i fråga om den del av objektet som inte ger
försäljningsdugligt virke.
Som kostnadsbas kan godkännas en hektar- eller timbaserad kostnad
enligt vårdobjektets storlek och kravet på vården.
Inhägnande
- Nötkreatur: elstängsel (2 trådar,
stolpar mm., inte arbetet)
1,50 €/m
- Elstängselaggregat
220― 480 €/aggregat
- Krävande objekt (t.ex. steniga,bergiga
eller våta/sanka objekt)
+ 20 % på stängselkostnaderna
- Får: fårnät
3 €/m
- Gärdsgård
17―25 €/m
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Gärdsgård kan godkännas bara i fråga om objekt som är viktiga
i landskapshänseende.
I särskilda fall kan som kostnadsbas av välgrundade skäl godkännas
kostnader för taggtrådsstängsel, om någon annan typ av stängsel inte
är lämpligt för området.
Granskning och reparation
av stängslet
20 % av byggnadskostnaderna/år
Transport av djur
Egen bil/traktor och transportvagn (arbetstid
4 h x 2 pers., lastning, lossning, transport)
130 €/gång
Djurtransportbil (lastning, lossning osv.
utgångstaxa)
200 €/gång
Utöver det ovan nämnda: km-ersättningar
- egen bil/traktor och transportvagn
0,54 €/km
- djurtransportbil
1―1,5 €/km
Vid transport som sker vattenledes kan en högre kostnad godkännas
Extra kostnad för uppsikt över djur
75 €/ha
- en högre extra kostnad kan av motiverat skäl
godkännas för objekt som ligger långt från
gårdsbruksenhetens driftcentrum eller
i svårframkomlig terräng eller på
en ö eller holme.
Extra kostnad för vattning av djur
50 €/ha
- en högre extra kostnad kan av motiverat skäl
godkännas för objekt som ligger långt från
gårdsbruksenhetens driftcentrum eller
i svårframkomlig terräng eller på
en ö eller holme.
Utsädeskostnader för växtblandningar för ängar
prästkrage, klintarter, vitblära, gulmåra
och gulsporre (200―400 g/ha)
60―120 €/ha
+ ven eller fårsvingel (5―10 kg/ha)
6 €/kg
Fodrets värde, när fodret bärgas eller djur går på bete på området.
Beaktas inte om fodret inte ger någon nytta, dvs. om det gäller hyrda
avtalsområden, hyrda djur eller fodret inte säljs.
- Övergödd äng (Södra eller Mellersta Finland)
160―300 €/ha/år
- Äng med låg avkastning
(Mellersta eller Norra Finland)
80―160 €/ha/år
- Torr äng
15―50 €/ha/år
- Strandäng
100―200 €/ha/år
- Skogsbete med god avkastning (400–600 fe/ha/år) 60―90 €/ha/år
- Skogsbete med låg avkastning (0-200 fe/ha/år)
0―10 €/ha/år
Från fodrets värde avdras inkomstbortfall
på grund av sämre tillväxt hos djur på objekt
med vårdbiotoper och biologisk mångfald under
betesperioden för nötkreatur
40 €/ha
Som kostnadsbas godkänns skäliga rese-, måltids- och redskapskostnader samt andra motsvarande kostnader vid ordnande av talkoarbete.
——————————————
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Betalning av specialstöd på basis av växter/växtkoder som uppges i ansökan om arealstöd
Specialstöd kan betalas till jordbrukaren, förutsatt att följande växter/växtkoder uppges avtalsspecifikt i ansökan om arealstöd:
Skyddszon (5 år och 10 år)
Skyddszonsvall
Specialstödsavtal, permanent betesmark
Specialstödsavtal, annan areal
Våtmark (5 år och 10 år)
Specialstödsavtal, åker
Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark
Specialstödsavtal, annan areal
Specialstödsavtal, skogsmark
Reglerbar dränering, reglerbar underbevattning, återanvändning av avrinningsvatten (5
år)
Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd
Gröngödslingsvall
Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall
Träda som anknyter till odling
Areal som tillfälligt inte odlas
Trädgårdsland
Icke odlad åker som sköts
Skyddsremsa
Naturens och landskapets mångfald (5 år och 10 år)
Ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd (endast
avtalsenliga växter)
Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall (endast avtalsenliga växter)
Naturbete och naturäng
Naturbete och naturäng, trädbevuxen
Skogsbete
Hagmark, öppen
Hagmark, trädbevuxen
Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark
Areal som omfattas av avtal om specialstöd, annan areal
Areal som omfattas av avtal om specialstöd, åker
Areal som omfattas av avtal om specialstöd, skogsmark
Skyddsremsa
Vårdbiotop (5 år)
Naturbete och naturäng
Naturbete och naturäng, trädbevuxen
Skogsbete
Hagmark, öppen
Hagmark, trädbevuxen
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Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark
Areal som omfattas av avtal om specialstöd, annan areal
Areal som omfattas av avtal om specialstöd, skogsmark
Ekologisk produktion, Ekologisk husdjursproduktion (5 år)
Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd
Gröngödslingsvall
Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall
Trädgårdsland
Icke odlad åker som sköts
Skyddsremsa
Åkerodling på grundvattenområden (5 år)
Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd
Gröngödslingsvall
Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall
Mångfaldsobjekt
Trädgårdsland
Icke odlad åker som sköts
Skyddsremsa
Odling av ursprungssorter (5 år)
Vete, råg, korn och havre, ett- och fleråriga utsädesvallar samt vallar för produktion av rödklöverfrö samt ärt och bondböna
Effektiviserad minskning av näringsbelastningen (5 år)
Fleråriga hö-, ensilage- och färskfodervallar samt betes- och utsädesvallar
Permanent hö-, ensilage- och färskfodervall
Rörflen
Kontrollerad utsädesproduktion av fleråriga vallväxter
Placering av flytgödsel i åker (5 år)
Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd
Gröngödslingsvall
Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall
Mångfaldsobjekt
Trädgårdsland
Flerårig grönträda, träda som anknyter till odling, svartträda och stubbträda antingen vid anläggningen av växtbeståndet eller på hösten i samband med sådden av grödan
Areal som tillfälligt inte odlas och ettårig grönträda i samband med sådden av grödan på hösten
Långvarig vallodling på torvåkrar (10 år)
Fleråriga hö-, ensilage- och färskfodervallar samt betes- och utsädesvallar
Permanent hö-, ensilage- och färskfodervall
Rörflen
Kontrollerad utsädesproduktion av fleråriga vallväxter
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