
BEGÄRAN OM UTLÅTANDE 1 (5)

12.07.2022 VN/20350/2022

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki)

puh. 0295 16 001 faksi (09) 160 54202

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

PB 30, 00023 STATSRÅDET (Helsingfors)

tfn 0295 1 6 0 0 1 fax (0 9 ) 1 6 0 5 4 2 0 2

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

PO Box 30, FI- 00023 GOVERNMENT, Finland (Helsinki)

t el . + 358 295 1 6 0 0 1 f a x + 3 5 8 9 1 6 0 5 4 2 0 2

Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FRÅN
PRODUKTIONEN FRIKOPPLAT STÖD FÖR SVIN- OCH FJÄDERFÄHUSHÅLLNING

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlåtande om bifogade för-
slag. Utlåtandena ska inlämnas senast 12.9.2022 i första hand per e-post till adressen kir-
jaamo.mmm@gov.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATS-
RÅDET.

Utlåtanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan och man uppmuntrar
att informera om möjligheten att ge utlåtanden. Ministeriets begäran om utlåtande och till det
hörande material finns också tillgängligt på ministeriets webbplats under rubriken
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/paremiss.html.

Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.

Tilläggsuppgifter angående förordningsutkastet ger: konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo 02
951 62347, juha.vanhatalo@gov.fi och speciell sakkunnige Pekka Pihamaa 02 951 62289
pekka.pihamaa@gov.fi .

Ställföreträdande avdelningschef,
regeringsrådet Tanja Viljanen

Konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo

BILAGOR:  Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om från produktionen
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Promemoria

SÄNDLISTA
Finansministeriet
Livsmedelsverket
NTM-centraler/Jordbruk och energi-enheter
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
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Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv. 
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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET                Promemoria                            Bilaga 1 
   UTKAST 

  

 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FRÅN PRODUKTIONEN FRI-

KOPPLAT STÖD FÖR SVIN- OCH FJÄDERFÄHUSHÅLLNING 

Ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfä-
hushållning så att de ändringar i lagarna om jordbrukarstöd som följer av bytet av EU:s stöd-
programperiod ska beaktas i stödet. Det föreslås att flera paragrafer ändras så att de krav på 
husdjurslägenheter som avses i den ändrade 10 e § i lagen om nationella stöd till jordbruket 
och trädgårdsodlingen (1559/2001) uppfylls, om arealerna jordbruksmark under stödåret vid 
beräkningen av djurtätheten uppfyller villkoren i 10 e § senast den dag då den årliga stödan-
sökan om arealbaserade jordbrukarstöd senast kan lämnas in. 
 
Finansministeriet, Livsmedelsverket, enheterna för landsbygd och energi vid närings-, trafik- 
och miljöcentralerna, Jordbruksproducenternas centralförbund MTK, Svenska Lantbrukspro-
ducenternas centralförbund SLC,  ProAgria Keskusten Liitto ry och ProAgria Svenska lantbruks-
sällskapens förbund rf har uppmanats komma med utlåtanden. Utlåtanden har lämnats av ….   
 
Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

Ekonomiska konsekvenser  

Den föreslagna förordningen har inte några direkta ekonomiska konsekvenser. Om storleken 
av stödet som betalas utifrån referenskvantiteten av från produktionen frikopplat stöd för 
svin- och fjäderfähushållningen bestäms särskilt i statsrådets årliga förordningar om nationella 
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen inom de olika stödområdena.   
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     UTKAST 
 
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat 
stöd för svin- och fjäderfähushållning  
ändras i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 
(759/2008), 2 och 3 §, 10 § och 13 § 1 mom., av dem 2 och 3 § sådana de lyder i  förordning 46/2015 samt 
10 § i förordning 270/2016, som följer: 

2 § 

Definitioner 

I denna förordning avses med: 

1) nationellt stöd för svin- och fjäderfähushållning nationellt stöd som är bundet till produkt-
ionen och som på basis av antalet djurenheter betalas för svin, hönor, moderhönor, broilrar, 
moderdjur av köttfjäderfän och andra köttfjäderfän, 

2) generationsväxling överföring av besittningen av en gårdsbruksenhet till en arvinge som av-
ses i 2 kap. 1—3 § i ärvdabalken (40/1965) och som fortsätter med produktionen. 

3 § 

Införande av nationellt stöd 

Bestämmelser om stödområdena finns i statsrådets förordning om stödområden för vissa ersättningar 
för landsbygdsutveckling, direktstöd till jordbrukare och nationella stöd till jordbruket och trädgårds-
odlingen och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (xxxx/2022). . 

10 § 

Husdjurslägenhet 

En gårdsbruksenhet motsvarar de krav som i 10 e § 1 mom. i stödlagen ställs på en husdjurslägenhet 
om antalet djurenheter och hektar jordbruksmark under stödåret uppfyller förutsättningarna i 10 e § i 
stödlagen när djurtätheten beräknas. För att en gårdsbruksenhet ska kunna betraktas som en husdjurs-
lägenhet krävs att sökanden har de hektar jordbruksmark i sin besittning senast då en årlig stödansö-
kan om arealbaserade jordbrukarstöd senast kan lämnas in. 

På omräkning av djurantalet till djurenheter tillämpas statsrådets förordning om djurenheter i vissa 
vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 
(45/2015).  

13 § 

Överföring av referenskvantitet 

En gårds nya innehavare ska visa att besittningsrätten till hela gården överförts genom köpebrevet, 
arrendeavtalet eller annat motsvarande skälet. 
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