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ANVISNING: UNDERSTÖD FÖR ÅTERHÄMTNINGSÅTGÄRDER FÖR 
VANDRINGSFISKBESTÅND  

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland beviljar 
understöd för återhämtningsåtgärder för vandringsfiskbestånd. För understöden gäller kontinuerlig ansökan, och 
ansökningstiden pågår fram till slutet av 2021 eller tills anslagen är slut. Understöden ska användas till projekt som 
genomförs åren 2020–2022. Anslagen för genomförande av det program för vandringsfiskbeståndens 
återhämtning som ingår i regeringsprogrammet uppgår till sex miljoner euro. Understöden är prövningsbaserade 
och beviljas inom ramen för de anslag som jord- och skogsbruksministeriet beviljar NTM-centralerna. Understöd 
beviljas särskilt för åtgärder som främjar vandringsfiskarnas vandring, såsom byggandet av fiskvägar och 
avlägsnande av vandringshinder samt lösningar som möjliggör tillbakavandring. 
 
På beviljandet av understöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Mer detaljerade grunder för understöd 
beskrivs i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i 
vattendrag och vattenmiljön (714/2015). En allmän förutsättning för understödet är att kostnaderna för projektet är 
skäliga i förhållande till nyttan med projektet. Understödstagaren måste också på ett tillförlitligt sätt kunna övervaka 
användningen av understödet, ansvara för genomförandet av projektet och skyldigheterna efter genomförandet 
samt se till att den nytta man uppnår genom projektet upprätthålls. För att kunna få understöd måste den sökande 
vara exempelvis en registrerad förening, ett vattenandelslag, ett fiskeriområde, en sammanslutning enligt 
vattenlagen eller en kommun.  

ALLMÄNT OM ANSÖKAN, BEVILJANDE OCH BETALNING AV UNDERSTÖD 

Ansökan ska skickas till den närings-, trafik- och miljöcentral vars område projektet huvudsakligen berör 
(kontaktuppgifter nedan). För omfattande och långvariga projekt kan understöd beviljas för flera år, och understöd 
kan också sökas i flera skeden. En förutsättning för utbetalning av understöd är att mottagaren har nödvändiga 
tillstånd och rättigheter att genomföra projektet enligt vattenlagen och annan lagstiftning. Understöd kan även 
beviljas för planering och tillståndsavgifter.  
 

- Rekommenderad ansökningsmetod: Via e-tjänsten (länk till spav1-formulär) 
- Alternativ ansökningsmetod: Ansökningsblanketten för återhämtningsåtgärder för vandringsfiskbestånd 

fylls i, sparas och skickas till NTM-centralen som bilaga till det allmänna formuläret (den maximala 
storleken för en bilaga är 40 MB) eller skrivs ut och lämnas in till registraturen vid den NTM-central från 
vilken understöd söks. Ansökan kan lämnas in per e-post, per post eller personligen till NTM-centralens 
registratur. 

- Ansökningsblankett för återhämtningsåtgärder för vandringsfiskbestånd (pdf) (doc) 
- NTM-centralernas formulär för företag, föreningar och verksamhetsidkare 
- NTM-centralernas allmänna formulär för kommuner 
- Registraturens kontaktuppgifter 

Ansökningar om understöd ska skickas till följande NTM-centraler: 

- Understödsansökningar för projekt i Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten ska skickas till NTM-
centralen i Lappland. 

- Understödsansökningar för projekt i Norra Savolax, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Päijänne-
Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och Norra Karelen ska skickas till NTM-centralen i Norra Savolax. 

- Understödsansökningar för projekt Södra Karelen, Kymmenedalen, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, 
Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten ska skickas till NTM-centralen i Egentliga 
Finland. 

 
Understödsansökan ska i regel skickas till NTM-centralen innan man inleder de åtgärder som understöd söks för. 
Om det finns mycket motiverade skäl kan NTM-centralen dock enligt övervägande besluta att bevilja understöd 
även för kostnader som anknyter till projektet som uppstått innan ansökan lämnades in.  
 
Prövningsbaserade understöd kan beviljas för kostnader för planering, genomförande och administration av 
projekt, avgifter för tillstånd som krävs för projektet samt kostnader för uppfyllande av lagstadgade eller 
tillståndsenliga skyldigheter. Understödsbeloppet är högst 50 procent av de godtagbara totala kostnaderna. I 
kostnaderna kan man inkludera talkoarbete, vars värde beräknas till 15 euro per timme per anställd och 30 euro 
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per timme per traktor eller motordriven arbetsmaskin. Om den sökande är momsskyldig beviljas inte understöd för 
momsdelen av kostnaderna. Understödet betalas ut i efterhand enligt de förverkligade kostnaderna.  
 
Anvisningar och ansökningsblanketter för prövningsbaserade statsunderstöd finns på NTM-centralernas webbplats 
(www.ely-keskus.fi > Servicen > Finansiering och understöd – fiskerihushållning). Blankett och anvisningar för 
ansökan om betalning finns på www.keha-keskus.fi.  

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV UNDERSTÖDSANSÖKAN  

Välj på ansökningsblanketten den NTM-central (Ämbetsverk) inom vars område åtgärderna ska genomföras (se 
ovanstående punkt, Ansökningar om understöd ska skickas till följande NTM-centraler). Om du söker understöd för 
ett nytt projekt eller för en ny åtgärd inom ett projekt, är ansökan en ny ansökan. Om du söker ändring i ett tidigare 
understödsbeslut ska du göra en ändringsansökan. Ange för vilket syfte understödet söks. Fyll i punkterna om 
sökande, kontaktperson, projekt, åtgärd och finansieringsplan. Nedan ges närmare anvisningar för en del punkter i 
understödsansökan.  

Beskrivning av de åtgärder för vilka understöd söks  

Här berättar man kortfattat vad understödet ska användas till  

Åtgärdernas nytta  

Här berättar man vilken nytta åtgärderna ger för exempelvis fiskbestånden, artrikedomen, fisket eller annan 
rekreation eller vad man strävar efter med åtgärderna.  

Tidsåtgång för hela projektet 

Tidsåtgången för genomförandet av projektet med det understöd som söks. Tidtabellen för exempelvis 
planeringsprojektet, tillståndsprojektet eller genomförandeprojektet.  

Mervärdesskatt på kostnaderna  

Om den sökande är momsskyldig blir mervärdesskatten inte en kostnad för den sökande, och därför beviljas inte 
understöd för momsdelen av kostnaderna. Den sökande kan gärna bifoga en utredning över sin momsskyldighet till 
ansökan.  

Arbete utan ersättning  

Om den sammanslutning som ansöker om understöd har sådan kompetens som behövs för projektet bland sina 
medlemmar, kan värdet på arbete utan ersättning (talkoarbete) inkluderas i de totala kostnaderna. Talkoarbetets 
värde beräknas till 15 euro per personarbetstimme. Om man använder en medlems traktor eller motordrivna 
arbetsmaskin är tilläggsersättningen för detta 30 euro per användningstimme.  

Upprätthållande av nyttan med åtgärderna  

Här berättar man hur man tänker upprätthålla den nytta som åtgärderna ger. 

Bilagor  

I understödsansökan eller en bilaga till den ska man presentera en plan för åtgärderna med kostnadsberäkning, 
finansieringsplan och tidtabell samt nödvändiga utredningar för att förutsättningarna för beviljandet ska kunna 
bedömas. Om det är fråga om ett projekt som tar flera år ska kostnaderna specificeras per år. Man kan exempelvis 
ge en närmare beskrivning av genomförandet av och nyttan med åtgärderna i en bilaga. Man kan också bifoga 
exempelvis rapporter och utredningar som beskriver åtgärderna. Till ansökan ska bifogas tillstånd över de tillstånd 
och samtycken som krävs för åtgärderna samt en utredning över vilka tillstånd och samtycken man tänker skaffa. 
Föreningens/sammanslutningens underskrifter ska bevittnas. 
 


