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Ympäristösopimukset keväällä 2022
Ympäristösopimukset joiden sopimuskausi on kesken jatkuvat ennallaan.
Päättyvälle ympäristösopimukselle voit hakea jatkovuotta (2015, 2016 ja 2017)
Kosteikkojen hoito- ja/tai Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito- ympäristösopimukselle,
joka päättyy 30.4.2022 voi hakea jatkovuotta Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B.
Vanhoihin 30.4.2022 päättyviin Kurki-hanhi ja joutsenpeltoihin voi myös hakea jatkovuotta.
Jatkovuoden hakija sitoutuu voimassa oleviin ehtoihin. Hakija toteuttaa sopimuksessaan hoitosuunnitelmaan
liittyviä vuosittain yksilöityjä ja mahdollisesti määrävälein toteutettavia toimenpiteitä. Samalla tuenhakija
vakuuttaa, että sopimukseen mahdollisesti sisältyvien vuokralohkojen vuokrasopimukset ovat voimassa
jatketun sopimuskauden päättymiseen saakka.
Jatkovuotta hakevat eivät voi liittää sopimukseen kokonaan uusia lohkoja.

Uudet ympäristösopimukset
Ympäristösopimuksista ovat vuonna 2022 haettavissa myös kokonaan uudet maatalousluonnon
monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukset ja kosteikkojen hoitosopimukset sekä alkuperäiskasvien
kasvatus. Muistathan myös hakea hoitosopimusta, jos sinulla päättynyt hanke ei-tuotannollisesta
investoinnista kosteikkojen perustamisesta tai perinnebiotooppien hoidosta ja alkuraivauksesta. Näille
kohteille korvauksen ehdot edellyttävät ympäristösopimuksen tekemistä.
Haettaessa hoitosopimusta kohteelle jolla on aiemmin toteutettu ei-tuotannollinen investointi, on tärkeää, että
investointi on valmistunut ennen sopimuskauden alkua (1.5.). Kaikkien ei-tuotannollisten investointien
korvattavien töiden tulee olla tehtyinä ja kustannusten on pitänyt syntyä viimeistään 30.4.2022. Jos eituotannollisen investointihankkeen valmistuminen viivästyy toukokuulle, ympäristösopimus ei voi alkaa
1.5.2022. Tällöin sopimushaku ja alkamisaika tulevat siirtymään seuraavalle vuodelle.
Uuden sopimuksen hakeminen
Sopimusta haetaan (Lmk 253) Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito - ja
(Lmk 262) Kosteikkojen hoito -ympäristösopimus-lomakkeilla sekä Alkuperäiskasvien ylläpito (Lmk 214.)
Hakulomakkeet liitteineen toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2022. Sopimusten
hakulomakkeet löytyvät ruokavirasto.fi -sivuilta.
Hakemuksen liitteenä on oltava erillinen hoitosuunnitelma karttaliitteineen. Jos sopimukseen haettu kohde
on vuokrattu, vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään koko sopimuskauden. Jos hakijana on
yhdistys, hakemuksen liitteeksi tulee jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa sopimuksen hakemisesta on
päätetty. Yksityiskohtaiset ohjeet suunnitelman laatimisesta, liitteistä ja sopimuksen hakemisesta löytyvät
hakulomakkeesta.
Sopimuskauden aikana ympäristösopimuksen maksua on haettava vuosittain joko sähköisesti Vipupalvelussa tai lomakkeella 101B (ruokavirasto.fi) viimeistään vuotuisen tukihaun viimeisenä jättöpäivänä.
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Ympäristösopimukset vuodelta 2015,2016 ja 2017, jatkon haku vuodeksi eteenpäin : Vipussa
jatkovuosi on lisätty teknisistä syistä, mutta sinun tulee itse vielä hakea jatkovuotta, ennen kuin se
tulee voimaan.

Sopimuslohkot
näkyvät
klikkaamalla "näytä
lohkot"

Ei-tuotannolliset investoinnit kosteikkojen perustamisesta on haettavissa 15.6.2022 mennessä lomakkeella 195
tai Hyrrässä. Perinnebiotooppien alkuraivausta ja aitaamista tuetaan Ympäristöhallinnon kautta
Helmirahoituksella. Voit tutustua siihen Ely-keskuksen sivuilla.
Laiduneläimiä kannattaa katsella ProAgrian ylläpitämän laidunpankki linkin kautta.
Linkkejä:
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Ympäristösopimukset (ruokavirasto.fi)
Hoitosuunnitelma (ruokavirasto.fi)
Neuvojarekisteri (ruokavirasto.fi) (Asiasanoissa kannattaa käyttää hakusanoja ympäristö ja maisema)
Maatilojen neuvonta (ruokavirasto.fi)
Maaseutuohjelma (maaseutu.fi)
Laidunpankki (laidunpankki.fi)
CAP-27-uudistus (mmm.fi)
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