
 

                                     

  

 

 

Grundläggande tjänster och förnyelse av 

samhällen i landsbygdsområden (M07) 
 

 

Målsättningen med åtgärden är att genom områdesvisa utredningar och planer främja och utveckla skötseln 

av områden med höga naturvärden i syfte att bevara den biologiska mångfalden och det öppna 

jordbrukslandskapet i jordbruksområdena samt att effektivera utnyttjandet av näringsflöden och minska 

näringsbelastningen på sjöar och vattendrag i syfte att förbättra sjöarnas och kustvattenförekomsternas 

ekologiska status.  

 

De lokala utredningarna och planerna ska öka jordbrukarnas och andra markförvaltares medvetenhet av 

situationen i sin närmiljö och hjälpa dem att hitta de mest lämpliga insatserna som ger den bästa effekten i 

just det egna området.  

 

Samtliga jordbrukare och andra markförvaltare i ett område görs delaktiga i planeringen och i 

genomförandet av insatserna vilka även kan leda till andra former av samarbete och utveckling av andra 

aktiviteter så som rekreations- och kulturaktiviteter. Allas miljömedvetenhet kan ökas och en bättre 

miljöeffekt uppnås jämfört med enskilda, spridda punktinsatser.      

 

Lokalt genomförda riktade insatser som förbättrar miljön bidrar till programmets tvärgående miljömål 

genom att skapa förutsättningar för främjande av jordbrukstes vattenvård och biologisk mångfald. Åtgärden 

kan även leda till innovationer och till att nya metoder tas i bruk.    

 

Åtgärden genomförs som olika projekt som effektiverar genomförandet av programmets miljöinsatser, men 

även andra insatser som främjar miljön.  

 

Åtgärden omfattar två underåtgärder 

 

− 01 Utarbetande av förvaltningsplaner för områden med högt naturvärde 

− 02 Utredningar av naturarvet på landsbygden och i områden med högt naturvärde samt åtgärder för 

att öka miljömedvetenheten 

 

 

 

 

 



 

                                     

  

 

01 Utarbetande av förvaltningsplaner för områden med högt 

naturvärde 

 

Inom åtgärden genomförs projekt som omfattar utarbetande av skötselplaner för områden med högt 

naturvärde samt projekt som ökar jordbrukarnas och andra markförvaltares kännedom om de naturvärden 

som finns inom dessa områden.  

 

I projekten kan ingå konsultverksamhet som syftar till utarbetande av de planer som tillhandahållits inom 

ramen för åtgärden samt medvetandehöjande verksamhet.  

 

Planeringen innebär att en sakkunnig person gör upp planer med förslag till åtgärder som bästa sätt gynnar 

de habitat som finns inom området och presenterar förslaget för dem som äger eller på annat sätt förvaltar 

mark i området.    

 

 

02 Utredningar av naturarvet på landsbygden och i områden 

med högt naturvärde samt åtgärder för att öka 

miljömedvetenheten 

 

Inom åtgärden genomförs projekt som omfattar utredningar och studier av områden med högt naturvärde 

och av tillrinningsområden till vattentäkter, vattendrag och inre havsvikar.   

 

Projektet ska verka för ökat samarbete samt ökad information om påverkande faktorer inom 

tillrinningsområdena, vattenskydd, återvinning av näringsämnen och användbara nya arbetsmetoder.  

 

Inom åtgärden genomförs även projekt som ökar miljömedvetenheten hos olika aktörer inom ett område 

samt projekt som med hjälp av nya metoder ökar jordbrukarnas kännedom om markhälsan i sina åkrar.   

 

I projektet kan ingå   

− Områdesvisa studier för utformning av lokala miljöåtgärder inom jordbruket och 

informationsåtgärder om miljöåtgärder inom jordbruket, 

− informations- och upplysningsverksamhet, 

− inventeringsinsatser för att lista naturarvsplatser 

 

I projekten kan ingå även konsultverksamhet som gäller utförande av de utredningar och studier som 

tillhandahållits inom ramen för åtgärden samt medvetandehöjande verksamhet.  



 

                                     

  

 

Utredningarna ska ge en utökad kunskap och information om förhållandena i de olika områden så att rätta 

skötselåtgärder kan vidtas.  

 

 

Villkor för erhållande av projektfinansiering   

 

Vem kan beviljas stöd 

Offentligrättsliga och privaträttsliga organisationer såsom t.ex. föreningar, stiftelser och kommuner. 

Programfinansiering beviljas inte aktörer som bedriver kommersiell näringsverksamhet.   

 

 

Vilka är villkoren för att ett projekt ska beviljas stöd 

Stöd kan beviljas till projekt som uppfyller åtgärdens målsättningar och landsbygdsutvecklingsprogrammets 

övergripande miljömål.      

 

Stödmottagaren ska ha tillräckliga finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar för att genomföra 

projektet.   

 

Finansiering till ett projekt kan beviljas endast för aktiviteter som har åtskilts från stödmottagarens sedvanliga 

verksamhet till ett projekt som varar i högst tre år, eller av speciella orsaker fem år, dock längst till och med 

30.6.2025.  

 

Stödmottagaren ska presentera en projektplan. I projektplanen ska minst följande beskrivas: 

− syftet med projektet 

− projektets mål 

− åtgärder som genomförs inom projektet och tidtabell 

− projektets förväntade resultat 

− projektets effekter på längre sikt 

− hur projektet bidrar till ett ökat samarbete i området och till nya handlingssätt 

− kostnadsberäkning/budget  

 

Resultatet från projektet ska kunna utnyttjas av allmänheten.  

 

Inom åtgärden finansieras inte  

− planer och utredningar som myndigheten enligt lag är skyldig att genomföra  

− sökandens vedertagna verksamhet 

− enskilda personers eller jordbruksföretags miljö-, energi-, avfalls- eller vattenåtgärdsprojekt  



 

                                     

  

− kostnader för skötsel av de områden som ingår i projektet, inte heller kostnader för återskapande av 

områden.  

− kostnader för projekt som finansieras via Leader   

 

Vilka kostnader ersätts 

Stödberättigade utgifter för projektverksamhet utgörs bl.a. av  

− lönekostnader och arvoden,  

− resekostnader,  

− anskaffning av köptjänster,  

− kostnader för hyror,  

− materialkostnader och övriga kostnader som är nödvändiga för genomförande av projektet 

 

Vilken är stödnivån  

Stödet beviljas som ett bidrag. De godkända kostnaderna kan ersättas till 100%.   

 

 

Hur bedöms ansökningarna 

Landskapsregeringen kommer att använda urvalskriterier vid bedömningen av ansökningarna enligt det 

fastställda regelverket.  

  

Urvalskriterierna ska styra finansieringen till sådana projekt som bäst stöder åtgärdens målsättningar och de 

övergripande miljömålen i programmet.  

 

I urvalskriterierna kommer vikt att läggas på i vilken mån projektet främjar uppnåendet av programmets 

målsättningar, projektets kostnadseffektivitet, projektets kvalitet och vilka effekter projektet kommer att ha. 

 

Hur ansöker jag om stöd 

Ansökningarna lämnas in elektroniskt via Hyrrä. 

 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/investeringsstodsregler_jordbruk_13_okt_2021_0.pdf
https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

