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Erityistukisopimuksen yleiset
ehdot
- Hakijalla
j
on oltava voimassa oleva
ympäristötukisitoumus

- Hakijalla on oltava vähintään kolme hehtaaria

ympäristötukikelpoista peltoa koko
sopimuskauden ajan (puutarhatilat 0,5
0 5 ha)

- Hakijan oltava 18
18--6565-vuotias (ei koske
julkisoikeudellisia yhteisöjä)

Suojavyöhyke
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• Tuki max. 450€
450€/ha/v
• Suojavyöhyke
S j
öh k on perustettava viljelyksessä
ilj l k
ä
•
•
•
•

olevalle ympäristötukikelpoiselle pellolle
Leveys vähintään keskimäärin 15 m
Sopimuksen minimi ala 0,30 ha (voi koostua
useammasta lohkosta)
Monivuotisen kasvillisuuden peittämä
Perustetaan mieluiten suojaviljaan tai
muodostetaan vanhasta nurmesta tai
viherkesannosta
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Suojavyöhyke
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• Hoidetaan niittämällä tai laiduntamalla
• Sopimuslohkoilla ei käytetä lannoitteita eikä
•

•

kasvinsuojeluaineita
Sopimukseen voidaan liittää suojavyöhykkeen ja
rannan väliin jäävällä luonnontilaisella rantarantaalueella tehtävät hoitotoimenpiteet (tällöin
alueesta on muodostettava oma peruslohko)
Tehdyistä toimenpiteistä on pidettävä
hoitopäiväkirjaa

Suojavyöhyke

3/3

• Hakemuslomake ((Lnro
Lnro 211) kaikkine liitteineen kahtena
kappaleena 30.4.2010 mennessä ElyEly-keskuksen
maaseutu ja energiaenergia-yksikköön (ent. maaseutuosasto)

• Sopimus on 55- tai 1010-vuotinen
• Sopimuksen alkamisajankohta on 1.5 tai 1.10 (1.5 vain
jos alueella jo on nurmipeite ja se sijaitsee
yleissuunnittelualueella tai kysymyksessä on 31
31.5
5
päättyvän sopimuksen jatko)

• Tuki voidaan maksaa vuosittain aikaisintaan 31.8 (1.10
alkavat aikaisintaan 31.8.2011)
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Missä suojavyöhyke on
tarpeellinen?
• Jäykästi viettävät rantapellot
• Sortumaherkät rantapellot
• Pellon vettä keräävät notkelmat
• Kaltevat, pitkärinteiset rantapellot
• Toistuvasti tulvan alle jäävät tai vettyvät
alueet
• Noroutuvat kohdat rantapelloilla
• Tärkeät pohjavesialueet

Suojavyöhykkeen hoito
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• Niitto
¤ Vähintään kerran kasvukauden aikana 1.8
alkaen (jos niittojäte käytetään eläinten
ruokintaan niitto normaaliin heinäntekoaikaan)
¤ Niittojäte korjattava pois
¤ Niittojätteen saa hyödyntää

4

Suojavyöhykkeen hoito
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• Laidunnus
– Ei saa aiheutua vesistönsuojelullista haittaa
– Suojavyöhykelaidun aidataan erilleen
lannoitetuista laidunnurmista
– Eläimille ei toimiteta lisärehua
suojavyöhykelaitumelle (pois lukien
kivennäiset)
– Eläinmäärä suhteutetaan laitumen kasvukyvyn
mukaan

Liitteet
• Lohkokartat
• Suunnitelma
S
it l
laskelmineen
l k l i
• Vuokrasopimukset (oltava
(oltava voimassa

koko sopimuskauden!)
sopimuskauden!)
• Jatkosopimusten osalta hoitopäiväkirjan
kopio edelliseltä sopimuskaudelta
• Sijaintikartta (1:20000 = peruskartta)
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Suunnitelmiin perustuvien erityistukisopimusten
enimmäiskustannukset
• lähtökohta = viljelijän hakemus
• huomioon kustannukset, tulonmenetykset, alueelta
•
•
•
•
•
•

saatava hyöty ja transaktiokustannus
kustannusten oltava perusteltuja tavoitteiden kannalta
edullisin toteutustapa
ei korvata lainsäädännön edellyttämiä toimia tai jos
saatu korvausta muualta
ei metsätalouden kustannuksia eikä alueen vuokraa
ei metsätalouden tulonmenetyksiä eikä metsätalouden
hyötyjä
ei tulonmenetyksiä eläimen heikommasta kasvusta

Suunnitelma

• Suunnitelmasta käytävä ilmi
–
–
–
–
–
–
–
–

Sopimuksen alkamisajankohta
Sopimuksen
S
i k
pituus
it
(5 tai
t i 10 vuotta)
tt )
Sopimus pinta-ala
Sopimus lohkot pinta-aloineen
Kohteen kuvaus (miksi sopimusta haetaan)
Sopimuksen tavoitteet
Niittojätteen käyttö!
Perustamistoimenpiteet (kylvöajankohta,
(kylvöajankohta siemen
tiedot)
– Hoitotoimenpiteet (niitto, laidunnus, mahdolliset muut
toimenpiteet)
– Suojavyöhykkeen pituus rannan mukaisesti
– Valokuvat aina hyviä
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Kustannuslaskelma
Kustannuslaskelma suojavyöhykehakemukseen

Sopimukseen haettu pintapinta-ala: 4,18ha
Sopimuskausi 5 vuotta

€/ha/v
Perustaminen:
Muokkaus joustopiikkiäkeellä 3h á 12€
12€/h = 36
36€
€/ha
Kylvö 3
3,2
2 h á 12€
12€/h = 38,40
38 40€
38,40€
40€/ha
Siemenkustannus 25kg/ha á 1,80€
1,80€/kg = 45
45€
€/ha
Yhteensä 119,40€
119,40€/sopimuskauden pituudella (5)
23,88
Suunnitelma:
320€
320
€/pinta
/pinta--alalla/sopimuskauden pituudella (5)
15,31
Hoito:
Niitto 2,5h á 16€
16€/h
40
Heinän korjuu (pöyhintä, paalaus ja kuljetus) 11h á 16€
16€/h
176
Rikkojen torjunta 1,5h á 15
15€
€/h
22,50
(lohkolla runsaasti juolavehnä pesäkkeitä, jotka niitetään
vuosittain käsin sitä mukaa kun juolavehnäkasvusto kehittyy,
ehkä kahdesti vuodessa. Myöhempinä vuosina, kun saastunta
toivottavasti on vähentynyt tilannetta seurataan tarkastustarkastuskierroksilla)
Hoitopäiväkirja:
3h/vuosi á 24,60€
24,60€ = 73,80
73,80€
€/sopimuspinta
/sopimuspinta--alalla (4,18ha)
17,66
Tukien menetys:
Ympäristötuen perustuki (kasvi) 93€
93€/ha/v
Lisätoimenpiteet: Tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys 45
45€
€/ha/v
Typpilannoituksen tarkentaminen 23
23€
€/ha/v
Yhteensä
161
Sadon menetys:
Liitteenä olevan laskelman mukaan
163
Kustannukset yhteensä €/ha/v
619,35

Kartat
• Hakijan nimi ja tilatunnus
• Aina digikartta (lisäksi voi olla muitakin karttoja esim.
•
•
•
•

•

erillinen suunnitelmakartta)
Sijaintikartta 1:20000 (peruskartta)
Mittoja näkyviin!
Käytetään teräväkärkistä kynää
Sopimusalueen ulkorajojen lisäksi karttaan merkitään
mahdolliset alueen sisäiset tukikelvottomat alueet, jos eri
hoitotoimenpiteitä niiden rajaus, aitojen paikat,
juottopaikat, mahdollisten rakenteiden paikat (sillat,
katokset), yms.
Erityistä tarkkuutta silloin, jos sopimusalueeseen sisältyy
eri tilatukiominaisuuksia (pysyvä laidun)!
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Esimerkki kokonaistukimäärästä
(suojavyöhyke a
a--alue max.)
max.)

• Erityistuki
450€
450
€/ha/v
• LFA
150€
150€/ha/v
• LFA kansallinen lisäosa (kasvitila) 20€
20€/ha/v
• LFA kansallinen lisäosa (kotieläin) 80€
80€/ha/v
• Tilatuki
246€
246
€/ha/v
Kasvitila yht.
Kotieläintila yht.

866€
866€/ha/v
946€
946€/ha/v

Muista!
Jos erityistukisopimuksesi on haettu
alkavaksi 1.10.2010 ja kyseessä ei ole
jatkohakemus (edellinen sopimuskausi
päättyy 30.9.2010) erityistuesta ei tehdä
mitään merkintää päätukihaun
lomakkeisiin eikä mahdollisiin
liitekarttoihin vuonna 2010!
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