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711/2015
Valtioneuvoston asetus
ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 4 ja 10 §:n muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (238/2015) 4 §:n 1 momentti ja 10 § seuraavasti:
4 §
Kosteikon ja tulva-alueen perustaminen
Investointikorvauksen kohteena oleva kosteikko ja tulva-alue on perustettava luontaisesti sopiviin paikkoihin pellolle, pellon reuna-alueelle, metsä- tai joutomaalle, jossa kosteikon tai tulva-alueen yläpuolisella valuma-alueella on peltoa yli 10 prosenttia. Kosteikko ja tulva-alue on lisäksi perustettava niin, että ne pidättävät mahdollisimman tehokkaasti
valuma-alueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sekä luovat monipuolisia elinympäristöjä.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
10 §
Investointikorvaus ja ympäristösopimus
Investointikorvausta ei myönnetä sellaisesta perinnebiotoopin tai luonnonlaitumen alkuraivauksesta tai aitaamisesta, joka toteutetaan alueella, jota koskee ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n 2 kohdassa tarkoitettu ympäristösopimus.
Investointikorvausta voidaan kuitenkin myöntää mainitussa kohdassa tai luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 39 §:n 7 ja 8 kohdissa tarkoitettuihin sopimuksiin sisältyvän laiduntamalla
hoidettavan kohteen aitaamiseen petoaidalla, jos sopimuksen toteuttaminen olisi muuten
mahdotonta suurpetojen laiduneläimille aiheuttaman merkittävän uhan takia. Investointikorvausta ei myönnetä kohteen aitaamisesta petoaidalla, jos kohde ei sisälly edellä mainittuun sopimukseen.
————
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2015.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
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