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Bidrag för talko enligt hanteringsplanen för invasiva främmande arter 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland (NTM-centralen) kan bevilja statsbidrag 
för projekt där invasiva främmande arter bekämpas genom talko och resultaten av 
bekämpningen följs upp. Bidrag beviljas för talkokostnader under 2023. 
Bidragen är under övervägande och beviljas för jord- och skogsbruksministeriets samt 
NTM-centralen i Kajanaland inom ramen för anvisade anslag. 
Vid beviljande av understöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Viktiga krav för 
beviljande av bidrag är dessutom bland annat att planen för talkoarbete, 
kostnadsberäkningen och tidtabellen i anslutning till den är realistiska. Vid bedömningen 
fästs också uppmärksamhet vid potentiella samarbetsinstansers sakkunskap. Målet är 
att särskilt stödja sådana talkoprojekt som främjar fler än ett objekt för bekämpning av 
främmande arter. 
En allmän förutsättning för statsbidrag är att kostnaderna för talkot är skäliga jämfört 
med de fördelar som uppnås. Dessutom ska understödstagaren på ett tillförlitligt sätt 
kunna övervaka användningen av understödet, svara för genomförandet av talkot och 
skyldigheterna efter genomförandet samt se till att den nytta som projektet medför 
bevaras. 
För att få talkobidrag ska sökanden i allmänhet vara en kommun eller till exempel en 
registrerad förening eller något annat offentligt eller privat samfund. Talkobidragen är i 
synnerhet avsedda för att finansiera större projekthelheter med så omfattande 
genomslagskraft som möjligt. Därför beviljas understöden inte till privatpersoner eller 
enskilda aktörer, såsom bostadsaktiebolag. Sökanden kan inte heller vara ett företag. 

Allmänt om ansökan, beviljande och utbetalning av talkobidrag 
Ansökan om talkobidrag ska lämnas in till NTM-centralen i Kajanaland innan de åtgärder 
som ansökan om bidrag gäller inleds. 
NTM-centralen rekommenderar att ansökan om understöd och utbetalning lämnas in 
elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst. Inloggning i tjänsten förutsätter stark 
autentisering med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. 
Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten eller om du inte har de verktyg som behövs 
för stark autentisering kan du ansöka om bidrag och utbetalning av den med en 
utskrivbar blankett. Lämna in ansökan med bilagor till registratorskontoret vid NTM-
centralen i Kajanaland per post, e-post, genom att lämna in ansökan på plats eller som 
bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett för privatpersoner. 
Närmare anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om statsbidrag hittas i 
Suomi.fi-tjänsten och på NTM-centralens webbplats. 

• Understöd för genomförande av åtgärder enligt planen för hantering av invasiva 
främmande arter – närmare anvisningar och servicekanaler (suomi.fi) 

• Ansökan om understöd för att främja hanteringen av arter som ingår i 
förteckningen över invasiva främmande arter (ely-keskus.fi) 

• NTM-centralernas kontaktuppgifter och allmänna ärendeblanketter (ely-keskus.fi) 
Talkobidrag kan endast sökas för talkoarbete 2023. 

https://www.suomi.fi/service/935e68c5-dd42-4f4b-a09f-93eae79ae862
https://www.suomi.fi/service/935e68c5-dd42-4f4b-a09f-93eae79ae862
https://www.ely-keskus.fi/sv/haitalliseksi-saadettyjen-vieraslajien-hallinnan-edistamisen-avustushaku
https://www.ely-keskus.fi/sv/haitalliseksi-saadettyjen-vieraslajien-hallinnan-edistamisen-avustushaku
https://www.ely-keskus.fi/sv/asiointi-ja-yhteystiedot
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Bidragsbeloppet påverkas av den nytta som uppnås genom talkoprojektet, projektets 
totala kostnader, projektets övriga bidrag och tillgängliga anslag. 
Om den sökande är momsskyldig, beviljas bidrag inte för kostnadernas 
mervärdesskatteandel. 
Bidraget betalas ut i efterskott på basis av de faktiska talkokostnaderna före utgången 
av 2023. 

Anvisning för ifyllande av ansökan om bidrag 

1. Ansökan 
Välj på ansökningsblanketten den NTM-central i vars område åtgärderna genomförs. 
Om du ansöker om talkobidrag för ett nytt projekt eller en ny åtgärd inom ett projekt som 
redan tidigare har beviljats bidrag, välj "Ny ansökan". Om du söker ändring i ett tidigare 
bidragsbeslut ska du göra en ändringsansökan. 
Ange för vilket ändamål du ansöker om talkobidrag. Bidrag kan beviljas för kostnader för 
bekämpning av invasiva främmande arter.  

2. Sökande och kontaktperson 
Fyll i uppgifterna om sökanden och kontaktpersonen. 

3. Projekt och åtgärder samt finansieringsplan för dem 
Ge talkoprojektet ett identifierbart namn. 
Om projektet redan har beviljats bidrag, ange diarienumret för det tidigare beslutet eller 
det beslut som ska ändras. 
Beskriv de åtgärder som bidraget är avsett att användas till. Ange på vilket sätt 
talkoprojektet uppfyller målen i planen för hantering av invasiva främmande arter: art 
som ska bekämpas, primära bekämpningsobjekt, bekämpningsåtgärder och 
bekämpningsmetoder. Information om hanteringsplaner I, II, III, IV finns på adressen 
mmm.fi/sv/frammande-arter/hanteringsplaner. 
Observera att talkobidrag kan beviljas endast om  

• talkoprojektet bekämpar en art som ingår i förteckningen över invasiva 
främmande arter, det vill säga en växt- eller djurart, och som antingen ingår i den 
nationella förteckningen över främmande arter eller i EU:s förteckning över 
främmande arter. Förteckningar över främmande arter finns på adressen 
vieraslajit.fi. 

• talkoprojektet genomför hanteringsplanen för invasiva främmande arter så att 

- objektet för talkoprojektet är ett område där det finns en främmande art 
som enligt planen i första hand ska bekämpas, 

- de bekämpningsåtgärder eller bekämpningsmetoder som 
rekommenderas i planen används i talkoprojektet; 

- talkoprojektet är ett samarbetsprojekt som flera aktörer deltar i 
(kommuner, medborgarorganisationer, andra offentliga och privata 
samfund) 

• talkoprojektet omfattar sådana åtgärder som möjliggör uppföljningen av 
projektets resultat. 

• bidrag beviljas endast för talkoarbete 2023 

https://mmm.fi/sv/frammande-arter/hanteringsplaner
https://vieraslajit.fi/sv
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Vid beviljandet av bidrag prioriteras sådana talkoprojekt som är så omfattande som 
möjligt på regional nivå. 
Ange vad som eftersträvas med talkoprojektet och beskriv den nytta som uppnås med 
åtgärderna till exempel för naturens mångfald, människors hälsa, rekreationsanvändning 
och trivseln i miljön eller den ekonomiska verksamheten. 
Beskriv hur nyttan av åtgärderna följs upp och upprätthålls. 
Ange hur det främmande växtavfallet som uppkommer vid åtgärderna behandlas. 
Anvisningar för behandling av avfall från främmande växter finns på adressen 
vieraslajit.fi/info/i-346. 
Beskriv och räkna upp de samarbetspartner som deltar i talkoprojektet, så som 
deltagande aktörer och samarbetspartner samt bedöm hur många nyttotagare som 
deltar i projektet. 
Ange start- och slutdatum för talkoprojektet. Den bakre gränsen är den 31 december 
2023. 
Ange en uppskattning av de totala kostnaderna för talkot. Självfinansieringsandel krävs 
inte. Självfinansieringsandelen fylls inte i på ansökningsblanketten. Ange endast de 
totala kostnaderna för talkot och det ansökta bidragsbeloppet. 
Om det sökande samfundet är momsskyldigt och mervärdesskatten inte förblir 
som kostnader för sökanden, beviljas bidrag inte för kostnadernas 
mervärdesskatteandel. Lämna in en utredning om momsskyldigheten som bilaga till 
ansökan. 

4. Bilagor 
Till ansökan ska bifogas en för talkot uppgjord plan jämte specificerade 
kostnadsberäkningar och tidtabeller för genomförandet samt nödvändiga utredningar för 
bedömning av förutsättningarna för beviljande av bidrag. 
Till ansökan ska bifogas en karta, på vilken det område som är föremål för 
talkoåtgärderna har märkts ut. 
I bilagorna kan även projektets genomförande och nyttan av åtgärderna presenteras 
mer specifikt än på ansökningsblanketten. Till ansökan kan också fogas till exempel 
rapporter och utredningar som preciserar åtgärderna. 
Till ansökan ska bifogas en kopia av protokollet från sammanslutningens möte där 
beslut om ansökan om talkobidrag har fattats. Om sökandens rätt att ansöka om bidrag 
inte grundar sig på ett beslut av sammanslutningens stämma, ska rätten styrkas med ett 
annat dokument. 
Till ansökan ska bifogas kopior av de tillstånd och samtycken som behövs för 
talkoåtgärderna samt en utredning om vilka tillstånd och samtycken som avses bli 
anskaffade. 
Föreningens eller det andra privata samfundets underteckningsrätt ska verifieras när 
sökanden inte använder det elektroniska kommunikationskontot. 

 
 

https://vieraslajit.fi/info/i-346
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