SAMARBETSAVTAL
Våtmarksprojektets namn:
Kommun:
Ärendenummer:

xx
xx
xx

Genom undertecknandet av detta samarbetsavtal:
- godkänner vi åtgärdsplanen för xxxx våtmark (av den xx.xx.xxxx) och restaureringen/anläggningsarbetet kan starta.
- godkänner vi de allmänna avtalsvillkoren för SOTKA-våtmarksprojektet och de
frågor som avtalas separat i slutet av detta avtal.
Fastighetens och/eller ägarens namn

Fastighetsbeteckning

Våtmarksprojektets lokala genomförande- och ansvarsaktör

Ansvarspersonens underskrift och namnförtydligande

Våtmarksprojektets genomförandeaktör

Ansvarspersonens underskrift och namnförtydligande

SOTKA-våtmarker
Finlands viltcentral
Jarkko Nurmi/Mikko Alhainen

______________________________________________________________________________________________________________________

Customer service
+358 29 431 2001
asiakaspalvelu@riista.fi

Underskrift och namnförtydligande

Website
www.riista.fi
Electronic services
oma.riista.fi

Registry
Sompiontie 1,
00730 Helsinki, Finland
kirjaamo@riista.fi

Licence Administration Business ID
Sompiontie 1,
0201724-4
00730 Helsinki, Finland E-invoice
lupahallinto.kirjaamo@riista.fi 003702017244
laskut@riista.fi
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Avtalsvillkor för SOTKA-våtmarker:
Inom projektet stöds lokala aktörers egna projekt, helhetsansvaret för våtmarken enligt avtalet hos xxxx.
Eventuella olägenheter av vattendränkning eller förändringar i torrläggningssituationen på jord- och skogsbruksmarker som
orsakas av våtmarksprojektet ersätts inte. För objekt som genomförs med stöd av tillstånd enligt vattenlagen eller därmed
jämförbart iståndsättande av ett tidigare vattendrag kan ersättningsvärdet för en uppkommen torrläggningsolägenhet och
/eller tillståndsavgiften räknas som en del av den lokala självfinansieringen.
De aktörer som genomför våtmarksprojektet på lokal nivå deltar i de praktiska åtgärderna för genomförandet och kostnaderna för dem enligt det som framställs i planen.
För uppdämningskonstruktionernas hållbarhet ansvarar i uppbyggnadsskedet Finlands viltcentral samt vid behov separat
enligt avtal för uppgiften en utomstående aktör eller entreprenör.
Ansvaret för uppdämningskonstruktionernas hållbarhet övergår till xxx när våtmarkens uppbyggnadsarbeten är färdigställda, konstruktionernas hållbarhet har konstaterats och slutbesiktningen har gjorts. Om våtmarkens dammkonstruktioner
brister ligger ersättningsansvaret för skador som vållas tredje part före slutbesiktningen på Finlands viltcentral. Efter slutbesiktningen övergår ansvaret för våtmarken och fördämningskonstruktionerna solidariskt till xxx och områdets ägare.
Våtmarkens läge är en offentlig uppgift. Objektet är i viltförvaltningens utbildnings-, demonstrations- och informationsanvändning fem år efter undertecknandet av detta avtal. Beträffande evenemang som ordnas på våtmarkerna överenskoms
med xxxx separat i detta avtal.
På våtmarkens strand uppförs en infotavla i enlighet med planen. Ägarnas namn offentliggörs på infotavlan, om inte annat
avtalas.
På våtmarken grundas en sjöfågelinventeringspunkt (eller flera) enligt Naturresursinstitutets anvisningar. Par- och kullinventeringar görs av xxxx eller en av denna utsedd person årligen fem (5) år efter färdigställandet av våtmarken och slutbesiktningen.
Den årliga avskjutningen av sjöfåglar är högst 50 procent av det antal ungar som har observerats vid kullinventeringen, så
att helhetseffekten av det iståndsatta fortplantningsområdet för sjöfågelbeståndet är positivt.
På området ordnas en täckande och effektiv fångst av små rovdjur i enlighet med planen.
På våtmarken och i dess närområde matas sjöfåglar inte med säd före den 20 augusti, utan områdets sjöfågelbestånd använder den naturliga föda som finns under vårens och sommarens fortplantningsperiod. Sjöfåglarnas riklighet och fortplantningsresultat visar kvaliteten på livsmiljön. Viltåkrar som anlagts i närheten av våtmarken räknas som naturlig föda.
Det är förbjudet att föda upp sjöfåglar i hägn vid våtmarken och att sätta ut uppfödda sjöfåglar.
Över regleringen av våtmarkens vattennivå, fångsten av små rovdjur, sjöfågeljakten och andra väsentliga skötselåtgärder
förs en enkel skötseldagbok av xxxx under fem års tid, så att våtmarkernas funktion och verkningsfullhet i proportion till
skötseln senare kan bedömas.
Avtalets ikraftträdande, hävning och uppsägning av avtalet samt ersättningar
Detta avtal träder i kraft när samtliga parter har undertecknat det. Avtalsparterna har, sedan de hört de andra parterna, rätt
att skriftligen säga upp avtalet och av en motiverad anledning överföra våtmarken till annan markanvändning tidigast tio
(10) år efter slutbesiktningen av våtmarken. Efter tio (10) år fortsätter avtalet att gälla tills vidare med en uppsägningstid
på ett (1) år.
Avtalet är i kraft tills samarbetsprojektet har genomförts i enlighet med avtalet, dock så att avtalsparterna efter att ha hört
de andra parterna har rätt att skriftligen säga upp avtalet före slutbesiktningen om omständigheterna förändras i så hög
grad att en fortsättning av arbetet inte motsvarar dess syfte. Om xxxx bryter mot villkoren i det här avtalet och brottet inte
kan betraktas som ringa ska xxxx och områdets ägare (en eller flera) som påföljd solidariskt ersätta Finlands viltcentral för
finansieringen av det här SOTKA-projektet till sitt fulla belopp inom fem år efter undertecknandet av avtalet. Ersättningen
betalas av med 20 % per år under de fem år som följer på undertecknandet.
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Om fastighetsägaren säljer eller på annat sätt överlåter fastigheten eller en del av den till en utomstående, förbinder sig
fastighetsägaren att i köpebrevet eller i ett annat överlåtelseavtal nämna det här avtalet som är förpliktande för fastighetens nya ägare. Även vid senare överlåtelser ska informationen alltid inkluderas i överlåtelseavtalet. Ett byte av ägare till
en fastighet som berör våtmarken utgör, sedan avtalsparterna har hörts, en grund för en skriftlig uppsägning av avtalet
innan tidsfristen på 10 år har löpt ut.
Detta avtal har uppgjorts i x likalydande exemplar, ett till varje avtalspart.

Frågor beträffande våtmarken som avtalas separat
En lista på frågor att eventuellt avtala om
- Kontaktpersonen för besök i våtmarken och hur besöken ska gå till
- Övriga frågor att separat avtala om
-

-

