Ympäristösopimukset
Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito
kosteikon hoito

Pohjois-Savon ELY-keskus

13.4.2021, perustuu hakuoppaaseen 2021, mahdollisista muutoksista säädösten voimaantulleessa Ruokavirasto tiedottaa sivustollaan.

Ympäristösopimukset 2021

•

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus (Moma) ja kosteikon
hoitosopimus
•

•

Jatkovuosi 2021 (vuonna 2020 voimassa olleet 2015 ja 2016 alkaneet sopimukset).
• Hae jatkovuotta Vipu –palvelussa tai lomakkeella 101B.
• Uusi päättymispäivä 30.4.2022 näkyy jo Vipu –palvelussa teknisistä syistä.
• Hakija vakuuttaa, että sopimuksiin liittyvien vuokralohkojen vuokrasopimukset ovat voimassa.
• Hakija sitoutuu sopimusehtoihin (sopimuksen alkuperäinen hakuvuosi).
• Toteutetaan hoitosuunnitelmassa yksilöityjä vuosittaisia ja määrävälein toteutettavia toimenpiteitä.
• Yksittäisestä lohkosta ei voi luopua ilman takaisin perintää, ainoastaan alueen siirtyessä toisen henkilön
hallintaa tai ylivoimaisen esteen takia (ilmoitus ELY-keskukseen 15 työpäivän kuluessa).
Uudet sopimukset
• Uusia alueita tai uusia ei-tuotannollisen investoinnin kohteita tai vanhat erityistukialueita tai jatkovuosi viime
vuonna jäänyt hakematta/hylätty.
• Neuvo 2020 neuvontakorvaus maatiloille, kohteen kartoitukseen (ei suunnitelman laatimiseen).
• Haku 15.6.2021 mennessä, lomakkeet 253 ja 262, sopimus 5-vuotinen 1.5.2021 alkava, 450 €/ha/v.
• Liitteenä: suunnitelma+kartta, vuokrasopimus koko sopimuskaudelta, laidunnussopimus, hoitopäiväkirja.
• Hakijana aktiiviviljelijä, ry ja vesioikeudellinen yhteisö (kosteikot).
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Ympäristösopimukset 2021

•
•

•

•
•

Uudet sopimuslohkot tulee perustaa Vipu –palvelussa tai kuntaan jätettävällä lomakkeella 102C.
Edellyttää tuen hakemista ja lohkojen ilmoittamista päätukihaussa Vipu –palvelussa tai lomakkeilla 101B +
102A + 102B.
• Kasvikoodit Moma: ympäristösopimusala, pysyvä nurmi; ympäristösopimusala, muu ala; ympäristösopimusala
metsämaa. Kasvikoodit Kosteikko: ympäristösopimusala, muu ala.
• Jos peruslohko on korvauskelpoinen tai vain LKH –kelpoinen (saa muitakin tukia) ja ilmoitat pysyvää nurmea
kasvulohkolle, tarkista pysyvän nurmen täyttyminen ja tee tarvittaessa peruslohko. Pysyvän nurmen
kasvulohkolla voi kasvaa enintään 50 puuta/ha, tiheysvaatimus ei voi ylittyä missään lohkon osassa. Puut
tulee sijaita hajanaisesti, puuryhmät eivät mahdollisia. Jos peruslohkolla on puuryhmiä, jotka eivät täytä
pysyvän nurmen määritelmää, raja ne erilliseksi peruslohkoksi. Puiksi katsotaan yli 2 m korkuiset puuvartiset
kasvit, yli 0,50 n korkuiset tuotantoeläinten ravinnoksi soveltumattomat puuvartisetkasvit. Lohkolla voi olla
tuotantoeläinten ravinnoksi sopivia, korkeintaan 2 m korkuisia yksittäisiä tai pienempiä ryhmiä kasvavia
lehtipensaita tai lehtipuiden taimia. Tulikelpoisen lohkon pinta-alasta vähintään 50 % on oltava heinä- tai
nurmikasveja. Ruohikot eivät täytä edellä mainittua ehtoa.
Sopimuksen siirto tai sen osan siirto.
• Hae siirtoa lomakkeella 160 ELY-keskuksesta hyvissä ajoin ennen päätukihaun päättymistä 15.6.2021.
Siirtokäsittely ELY-keskuksessa → jonka jälkeen vasta lohkot näkyvissä vastaanottajalla Vipu –palvelussa
päätukihakua varten. Hae myös ympäristökorvauksen maksua ja mahdollista jatkovuotta päätukihaussa.
Sopimuksesta luopuminen sopimuskaudella. Ilmoita sopimuksen päättymisestä ELY-keskukseen, lomake 474.
Sopimuksen maksatusta on haettava vuosittain päätukihaussa.
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