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Statsrådets förordning

139/2011

om ändring av 14 § i och bilagan till statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva
investeringar åren 2008—2013

Utfärdad i Helsingfors den 17 februari 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
ändras i statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008—2013

(185/2008) 14 § och bilagan, sådana de lyder, 14 § i förordningarna 167/2009 och 47/2010
samt bilagan i förordning 47/2010, som följer:

14 §

Ersättning för eget arbete

Användning av eget virke och jordmaterial
som tagits från sökandes fastighet kan god-
kännas som ersättningsgill kostnad, om stö-
det beviljas en fysisk person. Den kostnad
som ersätts ska grunda sig på en sådan be-
dömning 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 ma-
skiner eller anordningar. Över arbetet ska
föras arbetsdagbok.

Denna förordning träder i kraft den 23
februari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 februari 2011

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska



Bilaga

Godtagbara maximikostnader för stödet för icke-produktiva investeringar

1. Anläggning av mångfunktionell våtmark

Traktorarbete inklusive förare 41 ≠/h
Manuellt arbete 16 ≠/h
Arbetsdebitering för traktorgrävmaskin eller lätt schaktmaskin 233 ≠/ha/38,9 ≠/h
Lastning, körning och utbredning av jordmaterial 137 ≠/ha /126 ≠/h
Arbetsdebitering för grävmaskin på band 600 ≠/ha /53 ≠/h
Som kostnad kan dessutom beaktas planteringskostnaderna för busk-
och trädgrupper eller vattenväxter som planterats på avtalsområdet.
Inkomstbortfall
- stödregionerna A och B 122 ≠/ha
- stödregion C 107 ≠/ha
Uppgörande av en plan
- områden på högst 1 ha 420 ≠/plan
- projekt på högst 2 ha 10 % av investeringsstödets storlek
- projekt på mer än 2 ha 8 % av investeringsstödets storlek
Som kostnad kan dessutom beaktas kostnaderna för behövligt material såsom stenmaterial,
grus, filterduk och annat material som behövs vid uppdämning.

2. Inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper

Traktorarbete inklusive förare 41 ≠/h
Manuellt arbete 16 ≠/h
Slåtter och bärgning av växtligheten
Slåtter med traktordriven slåttermaskin 90 ≠/ha
Slåtter med liten slåttermaskin 295 ≠/ha
Slåtter med röjsåg 21,2 ≠/h
Kostnaden för liten slåttermaskin eller röjsåg godkänns vid slåtter, om det inte
är möjligt att använda en förmånligare metod på objektet.
Bärgning av slåtteravfall (balning, vändning och transport) 198 ≠/ha
Röjning
Kostnader per hektar:
Röjning vid restaurering det år då objektet börjar vårdas 421 ≠/ha
Röjning vid skötsel under andra år, per vårdomgång 98 ≠/ha
Bärgning/hopsamling av gallrings-/röjningsavfall 211 ≠/ha
Bränning av gallrings-/röjningsavfall 226 ≠/ha
Transport av röjningsrester 130 ≠/ha
Timtaxor:
Röjning (röjning eller slåtter som utförs med röjsåg) 21,2 ≠/h
Hopsamling av gallrings-/röjningsavfall för hand och bränning av det 16 ≠/h
Maskinell hopsamling 38,9 ≠/h
Körning av röjningsavfall med traktorsläpvagn 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.
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Stängsling
- Nötkreatur: elstängsel (2 trådar, stolpar mm., inte arbetet) 1,5 ≠/m
- Elstängselaggregat 220—480 ≠/aggregat
- Krävande objekt (t.ex. steniga, bergiga eller våta/sanka objekt) + 20 % stängselkostnaderna
- får: fårnät 3 ≠/m
- gärdsgård 17—25 ≠/m
Gärdsgård kan godkännas bara i fråga om objekt som är viktiga inlandskapshänseende.

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 stängsel 20 % av byggnings kostnaderna/år
Kostnader för iståndsättning av konstruktioner
- filttak och konstruktionen på underlaget under taktäckningen 25—34 ≠/m2
- målning 5—8 ≠/m2
Övriga kostnader som anknyter till iståndsättningen av konstruktioner
ersätts enligt skäliga kostnader.
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.
Uppgörande av en plan 320 ≠/plan
- krävande objekt 420 ≠/plan
Förande av skötseldagbok (4—8 h/år) 24,6 ≠/h

Som kostnadsbas godkänns skäliga rese-, måltids- och redskapskostnader
samt andra motsvarande kostnader vid ordnande av talkoarbete.
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