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Statsrädets förordning om nationellt stöd tili södra Finland 2023 UTKAST

I enlighet med statsrädets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd tili jordbruket och 
trädgärdsodlingen (1559/2001):

1§

Tillämpningsomräde

Som nationellt stöd tili södra Finland enligt 6 § 1 punkten i lagen om nationella stöd tili jordbruket 
och trädgärdsodlingen (1559/2001) betalas för 2023 ffän produktionen frilcopplat stöd för svin- och 
fjäderfähushällning, stöd för växthusproduktion och stöd för lagring av trädgärdsprodukter i stödom- 
räde AB sä som föreskrivs i denna förordning.

2§

Allmänna grunder för bestämmande av stöd

Stöden betalas differentierade enligt omräde i enlighet med omrädesindelningen i statsrädets förord
ning om stödomräden för vissa ersättningar för landsbygdsutveckling, direktstöd tili jordbrukare och 
nationella stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen och de delomräden av stödomrädena som räknas 
som skärgärd (xxxx/202x).

Djurantalet ska omräknas tili djurenheter i enlighet med vad som föreskrivs statsrädets förordning 
om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd tili jordbruket och 
trädgärdsodlingen (xxxx/202x).

Nationellt stöd tili södra Finland kan betalas högst tili det maximibelopp per produktionssektor och 
stödform som anges i bilagan. Om det stödbelopp som räknas ut pä hasis av de godtagbara ansök- 
ningama överskrider maximibeloppet, sänks stödet per enhet.

3 §

Beloppet av och förskott pä frän produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushällning

Frän produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushällning kan utifrän den referenskvantitet 
som sökanden förfogar över den 1 september 2023 beviljas högst tili ett belopp av xx euro per djur- 
enhet som ingär i referenslcvantiteten.

Förskott pä frän produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushällning kan beviljas tili xx 
procent av det stödbelopp som beräknats utifrän den referenskvantitet som sökanden förfogar över 
den 1 mars 2023.
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4§

Stöd för växthusproduktion

Stödet för växthusproduktion bestäms enligt den växthusareal som är i odling den xx maj 2023. Vid 
uppehäll i odlingen den dagen, bestäms stödet enligt den stödberättigande växthusareal som var i od- 
ling före uppehället.

Stöd beviljas, om växthusen används för odling och deras sammanlagda areal är minst 300 kvadrat- 
meter. En förutsättning är dessutom att sökanden gör upp en odlingsplan för vaije kalendervecka och 
vaije växthus. Odlingssäsongen och de växter som odlas under den slca framgä av odlingsplanen. Om 
odlingssäsongen ändras frän i 5 § 1 mom. avsedd lcort odlingssäsong tili i det momentet avsedd läng 
odlingssäsong, bestäms stödet enligt den korta säsongen.

Stöd beviljas för växthusproduktion av tomat, växthusgurka, frilandsgurlca, säilät av sortema Lactuca 
sativa och Cichorium, bladdill, persilja, paprika, kinakäl, snittblommor, snittgrönt, rabattväxter och 
sädana prydnadsväxter i kruka som är avsedda att odlas inomhus. Stöd beviljas för plantproduktion 
för egen växthusodling av säilät, bladdill och persilja. För annan plantproduktion beviljas det inte 
stöd.

5§

Beloppet av och förskott pä stöd för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion beviljas högst tili följande belopp:

Odlingssäsong euro m2
Kort: minst 2 män., men högst 7 män. x,xx 
Läng: över 7 män. x,xx

Stöd för en läng odlingssäsong beviljas, om växter odlas längre än sju mänader under 2023. När det 
gäller bladdill och persilja förutsätts dessutom att växtema odlas som plantor direkt i marken, att 
plantor produceras att användas i egen växthusproduktion eller växtema odlas i krukor eller när den 
huvudsakliga växten är nägon annan stödberättigande växt än bladdill eller persilja att växtema odlas 
i blandodling med direkt sädd. Stöd som grundar sig pä odlingsarealen för frilandsgurka, kinakäl och 
isbergssallat beviljas dock alltid i form av stöd för en kort odlingssäsong. Om det under odlingssä- 
songen odlas flera växter efter varandra i blandodling, beviljas stödet enligt den växt som har den 
längsta odlingssäsongen.

Förskottet pä stödet för växthusproduktion är xx procent av det stöd som beräknas utifrän den 
odlingsareal som ansökan avser.
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6§

Stöd för Iagring av trädgärdsprodukter

Stödet för Iagring av trädgärdsprodukter kan, utifrän genomsnittet av den lagringsvolym som berätti- 
gar tili stöd, för trädgärdsprodukter som finns i lager den x november 2023 och den xx december 
2023 beviljas tili högst följande belopp:

Lagertyp euro/m3
Maskinellt kylda lager xx,xx 
Övriga lager x,xx

Den lagringsvolym som stödet baserar sig pä uppges med en lcubikmeters noggrannhet och i den far 
det inräknas endast trädgärdsprodukter som är handelsdugliga dä de läggs pä lager. En förutsättning 
för stöd är att produktema förvaras i enlighet med normal lagringssed. Produktvolymer som vid för- 
beredelse för saluföring konstateras ha hiivit slcämda fär inte tas med i de lagringsvolymer som upp
ges.

Trädgärdsprodukter för vilkas Iagring stöd kan beviljas är kinakäl, kälrabbi, kälrot, rotselleri, rova, 
äpple, palstemacka, möröt, rödbeta, rödkäl, purjolölc, brysselkäl, savojlcäl, lök och vitkäl.

7 §

Djurregister

För att antalet djur ska kuuna omräknas tili djurenheter enligt 2 § förutsätts att

1) den som häller nötkreatur, far, getter, svin eller fjäderfä har registrerats som djurhällare enligt la- 
gen om identifiering och registrering av djur (xxxx/2021),

2) nötkreatur, far och getter har registrerats och märkts enligt lagen om identifiering och registrering 
av djur,

3) svin har identifierats och djurantalet anmälts enligt lagen om identifiering och registrering av 
djur och de författningar som utfärdats med stöd av lagen.

8§

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den xx xxxx 2023



Bilaga

MAXIMEBELOPPET AV STÖD

stödbelopp, miljoner
Erän produktionen frikopplat stöd för svin- och fj ädcrfähushällning x,xx 
Stöd för växthusproduktion xx,xx
Stöd för lagring av trädgärdsprodukter x,xx


