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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Promemoria Bilaga 1
UTKAST

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM NATIONELLT STÖD TILL SÖDRA FINLAND 2023

Allmänt

Systemet med stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen bestär av EU:s direkta helfinansi- 
erade stöd, delfinansierade kompensationsbidrag och jordbrukets miljöersättning, vissa andra 
ersättningarsamt nationella stöd som kompletterar EU:s stödsystem.

Europeiska kommissionen, nedan kommissionen, beslutade 27.10.2022 om godkännande av 
systemet för nationella stöd tili Södra Finland 2023-2027 ((0(2022)7573 slutlig). Beslutet grun- 
dar sig pä artikel 214 a i Europaparlamentets och rädets förordning (EU) nr 1308/2013 om 
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av 
rädets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 
1234/2007. Tili artikel 214 a i den samlade marknadsordningsförordningen (EU) nr 1308/2013 
fogades en möjlighet att bevilja nationellt stöd tili södra Finland.

I stödregionen AB i Södra Finland är den viktigaste stödformen nationellt stöd tili Södra Fin
land. I regionen betalas därtill vissa andra nationella stöd, säsom stödetförsockerbeta.

Staten och företrädarna för lantbruksproducenternas förbund (MTK och SLC) som förhandlat 
om det nationella stödet tili jordbruket och trädgärdsodlingen undertecknade xx.xx.2022 för- 
slaget tili fördelning av de nationella stöden tili jordbruket och trädgärdsodlingen 2023.

Utkastet tili förordning harsänts pä remisstill finansministeriet, Livsmedelsverket, närings-, 
trafik- och miljöcentralernas enheterför landsbygd och energi, Jord- och skogsbruksproducen- 
ternas centralförbund MTK, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC, ProAgria 
Keskusten Liitto ry och ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf. Ministeriets begäran 
om utlätande och tili det hörande material var ocksä tillgängligt pä ministeriets vvebbplats un- 
der perioden x.xx.-x.xx.2022. Av de inkomna remissyttrandena...

Förordningen avses träda i kraft den xx xxxx 2023.

Nationellt stöd tili Södra Finland 2023

Det föresläs att det nationella stödet tili Södra Finland betalas i form av frän produktion fri- 
kopplat stöd för svin- och fjäderfäskötseln, stöd för växthusproduktion samt stöd för lagring 
av trädgärdsprodukter i stödregionen AB.
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Enligt förslaget ska det maximala stödet begränsas produkt- eller produktgruppspecifikt enligt 
bilaga 1 tili förordningsförslaget. I kommissionens beslut ingär ocksä ta k för enhetsstödets 
maximala belopp. De föreslagna enhetsstöden är lägre än dessa maximala belopp. I enlighet 
med kommissionens beslut föresläs det att det nationella stödet tili Södra Finland är 2023 
uppgär tili sammanlagt ca xx,xx miljoner euro, vilket uppskattas uppfylla betalningsfullmakten 
i kommissionens beslut sä fullt ut som möjligt. Stödbeloppet ligger pä xxxxx niva än är 2022.

Nivän förfrän produktion frikopplade stöd för svin- och fjäderfäskötseln ska vara xxx som 
2022.

Södra Finlands nationella stöd ska betalas tili trädgärdsodlingen i form av stöd för växthuspro- 
duktion och lagringsstöd för trädgärdsprodukter. Enligt förslaget uppgär stödet för odling över 
sju mänader tili xx,x €/mz och för kortvarig odling (2-7 män) tili x,x €/mz. I bäda fallen är en- 
hetsstödet xxxxxx än/som är 2022. När det gäller ärlig över sju mänader läng odling av dill och 
persilja i växthus kommer odlingssättet som bygger pä att odlaren sär fröna direkt i marken i 
växthuset inte att ge rätt tili stöd. Att odla dill och persilja i växthus i krukor eller med plantor 
som planteras direkt i marken samt lokaler för odling av plantor ger däremot fortfarande rätt 
tili stöd. Direkt sädd ger rätt tili stöd i kombinationsodling i det fallet att den huvudsakliga väx- 
ten är nägon annan stödberättigande växt än dill eller persilja. I kortare odling pä 2-7 mänader 
är det stödberättigande att odla dill och persilja som säs direkt i marken, likasä andra former 
av odling.

Stöd nivän för maskinellt avkylda lager föresläs uppgä tili xx,x €/m3 och stöd nivän för andra 
lager tili x,x €/m3. Niväerna för enhetsstöden för trädgärdsprodukternas lagringsstöd är pä 
xxxx nivä som/än är 2022 och anmälan av lagermängder ärtvä. Lagermängderna meddelas i 
framtiden den x november och den xx december.

Ekonomiska konsekvenser

Under moment 30.20.40 i statsbudgeten (nationellt stöd tili jordbruket och trädgärdsod
lingen) har reserverats sammanlagt xxx,x miljoner euro 2023.
Enligt uppskattningarna behövs det xx,xx miljoner euro för det nationella stödet tili Södra Fin
land är 2023. Anslaget som behövs för nordligt stöd har tagits i beaktande när förslaget tili 
fördelning av anslaget under momentet Nationellt stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen 
togs fram. Med hänsyn tili de övriga objekt som finansieras med medel under moment 
30.20.40 uppskattas det att anslaget och rätten att bevilja stöd ärtillräckligt Stora för ändamä- 
let.

Detaljerade motiveringar

Bilaga
Inom trädgärdsodlingen bestäms fördelningen av miljontals euro mellan stöd tili växthuspro- 
duktion och stöd tili lagring av trädgärdsprodukter samt maximimängden av stöd enligt kom
missionens beslut.


