
Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

F ö r k l a r i n g : Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tryggar produktionen av inhemska livsmedel
och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välfärd som base-
rar sig på dem.

Beskrivning av verksamhetsmiljön
Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är betydande användare av förnybara naturre-
surser. Bioekonomin, som på ett hållbart sätt utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter
och tjänster, ger betydande affärsmöjligheter. Målet är att med hjälp av bioekonomin minska beroendet av fossila
naturresurser, förhindra utarmningen av ekosystemen samt främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfäl-
len i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Till de viktigaste förnybara naturresurserna hör skogarnas, mar-
kens, åkrarnas, vattnens och havens biomassor, sötvatten och djur. Ekosystemtjänsterna, dvs. de tjänster som naturen
tillhandahåller, har stor betydelse inom bioekonomin i och med att de bromsar klimatförändringen, bevarar naturre-
surserna och förbättrar tillståndet för dem samt ökar möjligheterna till rekreation.

Bioekonomi och ren teknik är en av regeringens strategiska prioriteringar. Bioekonomin kännetecknas av hållbar och
mångsidig användning av förnybara naturresurser samt sparsam användning av icke förnybara naturresurser och ef-
fektiv återvinning. Genom en effektivisering av tillvaratagandet av näringsämnen från primärproduktionen, livsme-
delsindustrins processer och kommunalt avfall, genom ordnande av en ändamålsenlig och kostnadseffektiv återvin-
ning samt genom främjande av produktionsprocesser som överskrider sektorgränserna skapas nya ekonomiska möj-
ligheter, förbättras självförsörjningen i fråga om näringsämnen samt minskas utlakningen av näringsämnen i vatten-
dragen. Ministeriet har till uppgift att säkerställa att lagstiftningen och andra styrmedel stöder nya lösningar inom
bioekonomin och främjar en hållbar användning av biomassor. Finlands stora biomassareserver förädlas inom landet,
näringsämnena återvinns effektivt och försörjningsberedskapen för mat tryggas.

Mängden, tillgången och kvaliteten på naturresurserna, klimatförändringen, metoderna för energiproduktion och en
tillräcklig tillgång på rent vatten samt förändringen i närings- och befolkningsstrukturen på landsbygden inverkar vä-
sentligt på ministeriets ansvarsområde. Den nationella anpassningen till klimatförändringen koordineras av ministeri-
et. För att det ska vara möjligt att svara på utmaningarna krävs det lösningar som inverkar på jordbruksproduktionen,
produktionsteknikerna och produktionssätten inom hela livsmedelssystemet, markanvändningen och energiförbruk-
ningen. Aktiva, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder kan skapa nya möjligheter för lönsam affärsverksamhet
och en utveckling av näringarna.

Framgången för ministeriets ansvarsområde är beroende av förstklassig och mångsidig kompetens och snabbt utnytt-
jande av innovationer när det gäller en hållbar användning av förnybara naturresurser. Forskningen inom förvalt-
ningsområdet är föregripande och producerar fakta, kompetens och innovationer till stöd för beslutsfattandet, utveck-
landet av näringarnas konkurrenskraft och främjandet av välfärden.

Samhälleliga effektmål
Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål. I motiveringen till kapitlen beskrivs de
mål inom politiksektorn som stöder de samhälleliga effektmålen samt de nyckeltal som beskriver deras utveckling.

— Landsbygden är en livskraftig plats att bo och bedriva företagsverksamhet på

— Det finns goda förutsättningar för en konkurrenskraftig ökning av affärsverksamhet som baserar sig på bioekono-
mi och livsmedel

— Förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samtidigt som användningen av naturresurserna och behovet
av skydd samordnas

— Människors, djurs och växters hälsa, välbefinnande och säkerhet har säkerställts genom en ansvarsfull verksamhet
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— Naturresursinformationen, fastighetsuppgifterna och den geografiska informationen tjänar i stor utsträckning sam-
hällets behov och stöder konkurrenskraften.

Mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser
— Verksamheten är resultatrik och resurserna riktas effektivt så att de samhälleliga effekterna uppnås. Man ser till att
uppgifterna och resurserna är i balans.

Jämställdheten mellan könen
Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter integreringen av jämställdhetsperspektivet i lagberedningen, vid styrningen
av verksamheten och ekonomin samt i andra funktioner som är väsentliga med tanke på jämställdheten. Ungefär
90 % av utgifterna under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel är överföringsutgifter som stöder uppnåendet av
effektmålen för de olika politiksektorerna. Stödens inverkan på jämställdheten mellan könen är i regel inte en grund
för beviljande av stöd.

Hållbar utveckling
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde verkställer statsrådets redogörelse om en hållbar utveckling ge-
nom att för eget vidkommande främja bioekonomi och cleantech-lösningar. I budgeten för 2019 avsätts anslag på
sammanlagt 636 miljoner euro i prioritetsområdet för bioekonomi och ren teknik. Jord- och skogsbruksministeriet
främjar genom sin verksamhet en lönsam finländsk livsmedelsproduktion och förbättrad konkurrenskraft och stöder
investeringar i miljöförbättrande åtgärder och användning av förnybar energi. För miljöersättningar, ekologisk pro-
duktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar avsätts 290,7 miljoner euro och för miljöanpassningsstöd
157,5 miljoner euro.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde stöder också stärkandet av naturresursekonomi och bioekonomi
samt av skogarnas biologiska mångfald och skogsvård. För dessa åtgärder avsätts sammanlagt 9,8 miljoner euro. Ut-
vecklingen av den vattenbaserade affärsverksamheten och återetableringen av vandrande och hotade fiskbestånd
stöds med 4,6 miljoner euro. Ett anslag på 56,2 miljoner euro beviljas för att trygga en uthållig virkesproduktion.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)
2018

ordinarie
budget

2019
budgetprop.

30.10.40 Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)

— bevillningsfullmakt 67,5 96,01)

30.10.41 Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)

— räntestödsfullmakt 250,0 250,0

30.10.64 EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala
landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)

— bevillningsfullmakt 118,5 121,71)

30.20.40 Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

— bevillningsfullmakt 30,0 -

30.20.43 Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva invester-
ingar (reservationsanslag 3 år)

— bevillningsfullmakt 20,0 20,01)

30.40 Naturresursekonomi

— annan fullmakt 2,0 2,0

30.40.44 Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

— bevillningsfullmakt 59,0 44,0
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2018
ordinarie

budget
2019

budgetprop.

30.64.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

— bevillningsfullmakt 2,2 1,1

1) Om en del av den bevillningsfullmakt som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019.

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

År 2017
bokslut
1000 €

År 2018
ordinarie

statsbudget
1000 €

År 2019
budgetprop.

1000 €

Ändring 2018—2019

1000 € %

01. Förvaltning och forskning 132 076 132 362 129 146 -3 216 -2

01. Jord- och skogsbruksministeriets
omkostnader (reservationsanslag
2 år) 26 184 24 010 21 984 -2 026 -8

05. Naturresursinstitutets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år) 72 401 70 004 72 155 2 151 3

22. Forskning och utveckling (reser-
vationsanslag 3 år) 1 343 1 343 1 343 — 0

23. Administrativa arrangemang (re-
servationsanslag 2 år) 1 420 5 120 585 -4 535 -89

29. Mervärdesskatteutgifter inom
jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde (förslagsan-
slag) 26 354 27 532 28 540 1 008 4

66. Vissa medlemsavgifter och finan-
siella bidrag (förslagsanslag) 4 374 4 353 4 539 186 4

10. Utveckling av landsbygden 386 535 416 279 424 949 8 670 2

40. Start- och investeringsbidrag till
jordbruket (reservationsanslag
3 år) 71 976 75 276 84 976 9 700 13

41. Räntestöd för näringsverksamhet
på landsbygden (förslagsanslag) 10 582 25 000 25 000 — 0

42. Avträdelsestöd och avträdelse-
pension (reservationsanslag 2 år) 57 230 58 330 40 500 -17 830 -31

43. Ersättningar för djurens välbefin-
nande (reservationsanslag 3 år) 67 767 67 767 67 767 — 0

(44.) Åtgärder för att trygga jordbru-
kets verksamhetsförutsättningar
(reservationsanslag 3 år) — — — — 0

50. Statsbidrag för utvecklande av
landsbygdsnäringarna (reserva-
tionsanslag 3 år) 5 366 5 266 3 466 -1 800 -34

51. Främjande av renskötseln (reser-
vationsanslag 2 år) 1 843 1 843 1 843 — 0

54. Främjande av hästhushållning och
hästsport med avkastningen av 39 772 40 092 41 592 1 500 4
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År 2017
bokslut
1000 €

År 2018
ordinarie

statsbudget
1000 €

År 2019
budgetprop.

1000 €

Ändring 2018—2019

1000 € %

penningspelsverksamhet (reserva-
tionsanslag 2 år)

55. Statsbidrag för 4H-verksamhet
(reservationsanslag 2 år) 3 905 3 905 3 305 -600 -15

63. Utveckling av landsbygden (re-
servationsanslag 3 år) 1 273 2 000 3 000 1 000 50

64. EU-medfinansiering och statlig
medfinansiering för den regionala
och lokala landsbygdsutveckling-
en (förslagsanslag) 126 821 136 800 153 500 16 700 12

20. Jordbruk och livsmedelsekono-
mi 1 870 413 1 795 970 1 781 596 -14 374 -1

01. Livsmedelsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år) — — 69 233 69 233 0

(02.) Livsmedelssäkerhetsverkets om-
kostnader (reservationsanslag
2 år) 40 262 38 125 — -38 125 -100

(03.) Landsbygdsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år) 24 202 22 178 — -22 178 -100

20. Veterinärvård och bekämpning av
växtskadegörare (förslagsanslag) 5 500 5 948 5 948 — 0

40. Nationellt stöd för jordbruket och
trädgårdsodlingen (reservations-
anslag 2 år) 327 900 325 400 318 700 -6 700 -2

41. EU-inkomststöd och EU-mark-
nadsstöd (förslagsanslag) 533 707 531 130 529 700 -1 430 0

43. Miljöersättningar, ekologisk pro-
duktion, rådgivning och icke-pro-
duktiva investeringar (reserva-
tionsanslag 3 år) 300 043 290 710 290 710 — 0

44. Kompensationsersättningar (re-
servationsanslag 3 år) 572 888 518 738 548 288 29 550 6

46. Av EU finansierat utvecklande av
livsmedelskedjan (reservationsan-
slag 3 år) 5 105 5 705 10 635 4 930 86

47. Utvecklande av livsmedelskedjan
(reservationsanslag 3 år) 6 839 3 119 2 495 -624 -20

60. Överföring till interventionsfon-
den (fast anslag) 200 200 170 -30 -15

(61.) Överföring till Gårdsbrukets ut-
vecklingsfond (reservationsanslag
3 år) 48 000 49 000 — -49 000 -100

62. Vissa statsunderstöd och statsbid-
rag (reservationsanslag 2 år) 5 767 5 717 5 717 — 0

40. Naturresursekonomi 190 819 199 827 187 689 -12 138 -6

20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
(reservationsanslag 3 år) 3 000 3 000 3 100 100 3

Statsbudgeten 2019

Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4



År 2017
bokslut
1000 €

År 2018
ordinarie

statsbudget
1000 €

År 2019
budgetprop.

1000 €

Ändring 2018—2019

1000 € %

21. Utgifter för nyttjande och vård av
vattentillgångarna (reservations-
anslag 3 år) 13 520 13 520 13 971 451 3

22. Främjande av naturresurs- och
bioekonomi (reservationsanslag
3 år) 16 880 14 880 5 950 -8 930 -60

31. Stödjande av vattenhushållnings-
och fiskeriprojekt (reservations-
anslag 3 år) 7 136 8 486 4 636 -3 850 -45

40. Vissa ersättningar inom naturre-
sursekonomin (förslagsanslag) 699 1 745 1 745 — 0

41. Ersättning för hjortdjurs skadegö-
relse (reservationsanslag 3 år) 3 400 4 575 5 375 800 17

42. Ersättning för rovdjurs skadegö-
relse (reservationsanslag 2 år) 7 900 8 450 8 850 400 5

44. Stöd för tryggande av virkespro-
duktionens uthållighet (förslags-
anslag) 52 813 56 230 56 230 — 0

45. Främjande av vården av skogsna-
tur (reservationsanslag 3 år) 3 027 5 027 5 027 — 0

46. Statsbidrag till Finlands skogs-
central (reservationsanslag 2 år) 41 200 39 900 39 160 -740 -2

50. Främjande av vilthushållningen
(reservationsanslag 2 år) 10 130 11 920 11 751 -169 -1

51. Främjande av fiskerihushållning-
en (reservationsanslag 3 år) 8 850 10 250 10 286 36 0

53. Vissa statsunderstöd inom natur-
resursekonomin (reservationsan-
slag 2 år) 1 332 1 432 1 132 -300 -21

62. Främjande av fiskerinäringen (re-
servationsanslag 3 år) 20 881 20 362 20 476 114 1

(83.) Lån för tryggande av virkespro-
duktionens uthållighet (reserva-
tionsanslag 3 år) 50 50 — -50 -100

64. Forststyrelsen 5 514 7 554 7 341 -213 -3

50. Vissa av Forststyrelsens offentli-
ga förvaltningsuppgifter (reserva-
tionsanslag 3 år) 5 514 7 554 7 341 -213 -3

70. Lantmäteri och datalager 50 406 54 437 43 580 -10 857 -20

01. Lantmäteriverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år) 47 452 50 237 40 080 -10 157 -20

40. Utgifter för understödjande av
fastighetsförrättningar (förslags-
anslag) 2 954 4 200 3 500 -700 -17

Sammanlagt 2 635 763 2 606 429 2 574 301 -32 128 -1

Det totala antalet anställda 4 183 4 174 4 178
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01. Förvaltning och forskning

F ö r k l a r i n g :  Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde sköts av jord- och skogsbruks-
ministeriet, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket och Livsmedelsverket, som inrättas vid ingången av 2019 och
som övertar Livsmedelssäkerhetsverkets, Landsbygdsverkets och en del av Lantmäteriverkets informationstjänstcent-
rals uppgifter, med medel som budgeterats under huvudtitel 30. För skötseln av uppgifterna inom förvaltningsområ-
det finns det dessutom två fonder som står utanför budgeten (Gårdsbrukets utvecklingsfond och Interventionsfonden
för jordbruket) samt Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk. Vidare svarar Finlands skogscentral och Finlands
viltcentral, som beviljas statsbidrag, för vissa offentligrättsliga uppgifter.

Under detta kapitel har utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet och förvaltningsområdets viktigaste forsknings-
anstalt Naturresursinstitutet budgeterats. Forsknings- och sakkunniguppgifter inom förvaltningsområdet handhas ock-
så av Lantmäteriverket (kapitel 30.70) och Livsmedelsverket (kapitel 30.20).

Genom sin styrning säkerställer jord- och skogsbruksministeriet att verksamheten vid förvaltningsområdets ämbets-
verk och inrättningar samt vid de statsbidragsorganisationer som sköter offentligrättsliga uppgifter stöder de mål som
anges i motiveringen till huvudtiteln och som gäller ansvarsområdets samhälleliga effekter, resultatet av verksamhe-
ten och hanteringen av resurser.

När det gäller resultatet av verksamheten innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

— stödsystemen är enkla, den administrativa bördan lätt och kvaliteten på lagstiftningen god

— forsknings- och utvecklingsverksamheten inom förvaltningsområdet är föregripande när det gäller att svara på in-
formationsbehovet i samhället och stärka det nationella innovationssystemet

— förvaltningen är öppen, serviceinriktad, effektiv och en såväl nationellt som internationellt nätverkande aktör

— förvaltningsområdet utnyttjar digital teknik, gemensamma informationskällor och integrerade informationsflöden i
syfte att främja produktiviteten inom den egna verksamheten samt hela ansvarsområdets konkurrenskraft

— statens och förvaltningsområdets koncerntjänster utnyttjas fullt ut.

När det gäller hanteringen av resurser innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

— uppgifterna och verksamheten har anpassats till anslagsramarna

— lokalhanteringen, upphandlingen och nätverket av verksamhetsställen är effektiva

— finansieringen från EU och annan extern finansiering utnyttjas effektivt

— förvaltningsstrukturerna stöder produktivitetsökningen, styrningen och ledningen

— personalen är kompetent och mår bra.

Verkställighetsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga region-
förvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgete-
rats under denna huvudtitel. Uppgifter inom landsbygdsförvaltningen sköts förutom av statens regionförvaltning även
i kommunerna.

Verkställighetsuppgifter inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken, växters sundhet samt vattenhus-
hållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen av nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna. Deras omkostnader har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudti-
tel (moment 32.01.02).
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Kostnader för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt uppgift under omkostnadsmomentet för
närings-, trafik- och miljöcentralerna (32.01.02) (inbegriper stödfunktioner)

Utfall Utfall Behov

2016 2017 2018 och 2019

Uppgift mn euro mn euro mn euro

Utveckling av landsbygden 9,3 10,5 10,1

Jordbruk och livsmedelsekonomi 21,9 23,8 23,2

Naturresursekonomi 12,5 15,8 15,4

Sammanlagt 43,7 50,1 48,7

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter verkställighetsuppgifter i anslutning till EU:s jordbruks-, landsbygds-,
växtskydds- och fiskeripolitik samt verkställighetsuppgifter i anslutning till vattenhushållningen inom jord- och
skogsbruksministeriets ansvarsområde. Det beräknas att ca 692 årsverken används för dessa 2019. De uppgifter som
hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller djurens hälsa och välfärd och tillsynen över
livsmedelssäkerheten sköts inom regionförvaltningen av regionförvaltningsverken. Det beräknas att en personal mot-
svarande ca 60 årsverken sköter dessa uppgifter 2019. Regionförvaltningsverkens omkostnader har budgeterats under
finansministeriets huvudtitel (moment 28.40.01). Säkerhets- och kemikalieverket under arbets- och näringsministe-
riets huvudtitel (moment 32.40.05) svarar för verkställigheten av växtskyddslagstiftningen (enligt uppskattning 23
årsverken 2019).

För uppgifter inom vattenhushållningen används också i fortsättningen de resurser som budgeterats under miljöminis-
teriets huvudtitel (moment 35.01.04) för miljöförvaltningen vid Finlands miljöcentral (enligt uppskattning ca 22 års-
verken 2019). Dessutom utför Tullen vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter
samt uppgifter som tillsynsmyndighet inom livsmedelskedjan (enligt uppskattning ca 95 årsverken 2019) under fi-
nansministeriets huvudtitel (moment 28.10.02).

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 984 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hän-
för sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp
de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.
Målen stöder de samhälleliga effektmål som ställts upp i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat
2017
utfall

2018
prognos

2019
uppskattning

Antalet årsverken för jord- och skogsbruksministeriet 263,9 270 270

— Omkostnadsmomentet 30.01.01 259,4 266 268

— Övriga moment 4,5 4 2
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2017
utfall

2018
prognos

2019
uppskattning

Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 5,9 6 6

Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,7 3,7 3,8

Produktion och kvalitetsledning

Regeringspropositioner (st.) 9 24 4

— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) 75 100 100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

2017
utfall

2018
ordinarie

budget
2019

budgetprop.

Bruttoutgifter 26 364 25 790 23 334

Bruttoinkomster 1 244 1 780 1 350

Nettoutgifter 25 120 24 010 21 984

Poster som överförs

— överförts från föregående år 11 738

— överförts till följande år 12 802

Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Livsmedelsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överför-
ing till moment 23.01.01) -5

Organisering av naturresursområdets uppgifter (2 årsv.) (överföring från moment 30.40.22) 130

Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment
23.01.01 36

Återföring av en överföring av engångsnatur (från moment 30.01.23) 1 300

Lönejusteringar 693

Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -13

Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -150

Sparbeslut -1 000

Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -3 140

Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -63

Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6

Temporär sänkning av StPL-avgiften 192

Sammanlagt -2 026

2019 budget 21 984 000
2018 I tilläggsb. 208 000
2018 budget 24 010 000
2017 bokslut 26 184 000
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05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 72 155 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands
Akademi finansierar

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forsk-
ningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fon-
der

6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de
länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrätt-
ningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under
moment 24.30.66.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverk-
samheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndig-
hets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet stöder genom sin verksamhet uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruks-
ministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.
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Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Naturresur-
sinstitutet upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under
kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner
2017 utfall 2018 uppskattning 2019 uppskattning

Kostn.1)

1 000 €
Intäkter2)

1 000 € Årsv.
Kostn.1)

1 000 €
Intäkter2)

1 000 € Årsv.
Kostn.1)

1 000 €
Intäkter2)

1 000 € Årsv.

Forskningsprocess 85 416 35 950 937 86 500 38 000 952 88 180 38 800 955

Myndighetsprocess 25 495 6 025 295 25 200 6 100 293 26 095 6 100 290

Statistikprocess 5 508 874 54 5 600 1 000 55 5 695 1 000 55

Sammanlagt 116 419 42 849 1 286 117 300 45 100 1 300 119 970 45 900 1 300

1) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,5—3,0 miljoner euro per år.
2) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.

Naturresursinstitutets nyckeltal
2017
utfall

2018
uppskattning

2019
mål

Effektivitet

Refererade vetenskapliga artiklar, st. 574 600 630

Förtroende- och anseendeindex1) 3,42 - 3,45

— den stora allmänheten (1—5) - 3,4 -

— beslutsfattarna (1—5) 3,4 - -

— forskningspartner (1—5) 3,22 3,30 -

— företag (1—5) 3,36 3,40 -

Funktionell effektivitet

Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsverken 91 90 92

Refererade vetenskapliga artiklar, st./forskarårsverke 0,9 0,9 1,0

Övriga vetenskapliga publikationer, st./forskarårsverke 0,1 0,2 0,3

Övriga publikationer, st./forskarårsverke 1,9 1,6 1,6

Statistik, st./årsverke inom statistik 1,5 1,1 1,1

Offentliggöranden av statistik, st./årsverke inom statistik 4,9 3,1 3,1

Produktion och kvalitetsledning

Övriga vetenskapliga publikationer, st. 82 150 165

Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yr-
kesgrupp och publikationer för allmänheten), st. 1 177 1 020 1 010

Nedladdningar och spridning av offentliggöranden av statistik, pre-
ssmeddelanden och e-publikationer, st. 20 122 22 000 22 200

Användning av statistikwebbtjänster och andra webbtjänster, besök
st. 138 227 136 000 136 000

Utlåtanden som lämnats, st. 231 215 200
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2017
utfall

2018
uppskattning

2019
mål

Direkt insamling av uppgifter ur registren, % (Statistikmyndighets-
verksamhet) 75 70 70

Användning av elektronisk insamling av uppgifter, % av dem som
svarade (Statistikmyndighetsverksamhet) 36 53 53

Störningsfria e-tjänster, % av tjänsteleverantörerna 97 95 95

Mänskliga resurser

Andel av personalen som disputerat, % 27,3 29,5 31

Medeltal för arbetstillfredsställelseindex (1—5) - 3,5 3,6

1) Källa: Mediebarometern

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

2017
utfall

2018
ordinarie

budget
2019

budgetprop.

Bruttoutgifter 117 217 117 504 118 905

Bruttoinkomster 43 765 47 500 46 750

Nettoutgifter 73 452 70 004 72 155

Poster som överförs

— överförts från föregående år 16 657

— överförts till följande år 15 606

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 46 750 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör
29 700 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 1 000 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000
euro samt övriga inkomster 7 550 000 euro.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

2017
utfall

2018
ordinarie

budget
2019

budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten

— intäkter av försäljningen av prestationer 157 100 130

— övriga intäkter - - -

Intäkter sammanlagt 157 100 130

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten

— särkostnader 69 60 80

— andel av samkostnader 55 40 50

Kostnader sammanlagt 124 100 130

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 33 - -

Kostnadsmotsvarighet, % 127 100 100
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2017
utfall

2018
ordinarie

budget
2019

budgetprop.

Övriga prestationer

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten

— intäkter av försäljningen av prestationer 6 930 13 900 8 370

— övriga intäkter -2 - -

Intäkter sammanlagt 6 928 13 900 8 370

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten

— särkostnader 3 850 7 500 4 500

— andel av samkostnader 2 686 4 600 2 970

Kostnader sammanlagt 6 536 12 100 7 470

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 392 1 800 900

Kostnadsmotsvarighet, % 106 115 112

Prisstöd 80 - -

Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd 472 1 800 900

Av anslaget används 150 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Livsmedelsverket.

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett be-
lopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

För vård av fiskbestånden används ca 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under mo-
ment 12.30.99.

De inkomster som 2019 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, och de inkomster som
till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Finansiering av utgifter för anskaffning av tjänster hos förvaltningsområdets servicecentral (överföring
från moment 30.70.01) 150

Forskning och främjande av kommersialiseringen av sprängticka, bortfall av ett tillägg av engångsna-
tur (riksdagen) -200

Undersökning och uppföljning av vargförekomsten 300

Utgifter för personal och lokaler på campus i Nyslott 150

Övervakning av fiskbestånden och digitalisering av statistikuppgifterna om fisket (DigiKala) (överför-
ing från moment 30.01.23) 505

Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -602

Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -51

Indexhöjning av hyresutgifterna 48

Lönejusteringar 1 875

Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
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Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -365

Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -170

Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -17

Temporär sänkning av StPL-avgiften 568

Sammanlagt 2 151

2019 budget 72 155 000
2018 I tilläggsb. 566 000
2018 budget 70 004 000
2017 bokslut 72 401 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 343 000 euro.

Anslaget får användas till kostnader och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som
skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utveck-
lingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till
forskning och utredningar.

Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.

Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt
för samarbetsforskning samt forskningsfinansiering från EU.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget används för att skaffa forskningsdata till stöd för det beslutsfattande som stöder de effekt-
mål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Med anslaget finansieras nationella finansieringsandelar av finländska projekt som hänför sig till EU:s ERA-NET-
program. Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till projekt för samarbetsforskning som
finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under det-
ta moment. Även EU:s medfinansiering i forskningsprojekt intäktsförs under detta moment, varvid inkomsterna un-
der momentet beräknas uppgå till ca 500 000 euro.

2019 budget 1 343 000
2018 budget 1 343 000
2017 bokslut 1 343 000

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 585 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten
inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken.

F ö r k l a r i n g : Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfräm-
jande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en
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förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Ämbetsverken får finansiera sådana projekt med anslaget som
jord- och skogsbruksministeriet särskilt har avtalat om med ämbetsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Organisering av hydrologisk uppföljning (överföring till moment 30.40.21) -300

Planering av och pilotförsök med metoder för övervakning av arealbaserade stöd -200

Planerings- och styrsystem grundat på bästa tillgängliga information (Oma kala) enligt lagen om fiske
(överföring till moment 30.40.51) -900

Projekt för digitalisering av Naturtjänsters besökarundersökning, återföring (överföring från moment
30.64.50) 170

Revidering av nötkreatursregistret (överföring till moment 30.20.01) -1 500

Återföring av en överföring av engångsnatur (till moment 30.01.01) -1 300

Övervakning av fiskbestånden och digitalisering av statistikuppgifterna om fisket (DigiKala) (överför-
ing till moment 30.01.05) -505

Sammanlagt -4 535

2019 budget 585 000
2018 budget 5 120 000
2017 bokslut 1 420 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 540 000 euro.

F ö r k l a r i n g :
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justering av den beräknade användningen 1 008

Sammanlagt 1 008

Anslaget står utanför ramen.

2019 budget 28 540 000
2018 budget 27 532 000
2017 bokslut 26 353 852

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 539 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisatio-
ner med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra län-
der samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro an-
vändas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet och högst 250 000 euro för andra avgifter enligt prövning.

F ö r k l a r i n g :
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Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Medlemsavgift till Internationella havsforskningsrådet (ICES) (överföring från moment 35.10.66) 86

Nivåförändring 100

Sammanlagt 186

2019 budget 4 539 000
2018 budget 4 353 000
2017 bokslut 4 374 357

10. Utveckling av landsbygden

F ö r k l a r i n g :  Denna förklaringsdel gäller kapitlen 30.10 och 30.20.

Omvärlden
Största delen av Finlands areal är landsbygd. På landsbygden bor ungefär en tredjedel av befolkningen. Landsbygd-
sområdena utgör en miljö med såväl företagsverksamhet som fast boende och fritidsboende. Landsbygdsområdenas
möjligheter ligger i en mångsidigare företagsverksamhet och ett hållbart och mångsidigt utnyttjande av bioekonomin.
Ett bättre utnyttjande av de möjligheter som företagandet och boendet ger förutsätter att man genom samarbete mel-
lan de olika förvaltningsområdena säkerställer att landsbygden är tillgänglig och att de grundläggande strukturerna
och tjänsterna fungerar. För att det ska vara möjligt att trygga servicen behövs det inte bara stöd från samhällets sida
utan även innovationer och nyföretagsamhet samt lokalt förankrad utveckling på eget initiativ.

Landsbygdsområdenas näringsstruktur varierar enligt landsbygdstyp och region. På kärnlandsbygden och den stads-
nära landsbygden är näringsstrukturen mångsidigare och sysselsättningsmöjligheterna bättre än i glesbygden. Antalet
mikro- och småföretag har ökat i synnerhet på den stadsnära landsbygden. I glesbygden är näringsstrukturen mer en-
sidig och sårbar och sysselsättningsmöjligheterna sämre. Samtidigt har många företag på landsbygden brist på kvali-
ficerad arbetskraft. Situationen för landsbygdsområdena är bättre i södra och västra Finland än i östra och norra Fin-
land.

På landsbygden accentueras många av de framtida utmaningar som vårt land står inför. De äldres andel av befolk-
ningen ökar i synnerhet i glesbygden. Den lägre inkomstnivån på landsbygden samt de långa avstånden och den glesa
bebyggelsen försvårar bl.a. upprätthållandet av servicen.

Den inhemska jordbruksproduktionen utgör grunden för vårt livsmedelssystem. Jordbruk idkas i hela landet, även om
produktionen de senaste åren har koncentrerats till de områden som med tanke på produktionsförhållandena relativt
sett är förmånligast. Antalet gårdar har minskat och gårdarna ökat i storlek redan i årtionden, men produktionsmäng-
derna och åkerarealerna har ändå hållits på en relativt stabil nivå.

Produktionsmängderna när det gäller de viktigaste produkterna motsvarar i det närmaste den inhemska konsumtionen
med undantag för produktionen av nöt- och fårkött, råg och socker samt produktionen av proteingrödor och oljeväx-
ter. En betydande mängd av det kompletterande protein som behövs vid utfodringen av djuren är man tvungen att
importera, vilket är problematiskt med tanke på försörjningsberedskapen.

Strukturutvecklingen inom jordbruket beräknas fortsätta. Antalet gårdar minskar, produktionen blir effektivare och
koncentreras till större produktionsenheter. Den genomsnittliga åkerarealen har ökat med 17 hektar sedan år 2000 och
är nu ca 47 hektar (gårdar med ekologisk produktion nästan 57 hektar). På motsvarande sätt ökar också storleken på
produktionsenheterna inom husdjursskötseln och ny teknik tas i bruk inom produktionen.

Bibehållandet av den relativa konkurrenskraften förutsätter att jordbrukets struktur- och produktionsutveckling är
minst lika snabb som i de viktigaste konkurrentländerna. Strukturstöden har central betydelse när det gäller att främja
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investeringar. En del av gårdarna väljer att göra verksamheten mångsidigare i stället för att specialisera produktionen,
vilket märks i form av en relativ ökning av andelen gårdar som bedriver annan företagsverksamhet.

Det är viktigt att förbättra jordbrukets lönsamhet och konkurrenskraft så att den inhemska råvaruproduktionen bibe-
hålls. Då känner man också till matens ursprung så bra som möjligt. Tillräcklig lönsamhet är också en förutsättning
för produktionsutvecklande investeringar och för att det ska finnas sådana som vill ta över produktionen på gårdarna.
Investeringar och utvecklande av kompetensen främjar produktionseffektiviteten, en hållbar användning av naturre-
surserna och miljöns tillstånd. Det har blivit svårare att förutse jordbrukets ekonomiska omvärld till följd av att pri-
serna på produkter och insatsvaror har varierat mera än tidigare. De senaste åren har priserna på insatsvaror stigit
snabbare än priserna på produkterna, vilket har försämrat produktionens lönsamhet i synnerhet inom husdjurssköt-
seln. Händelser liknande Rysslands förbud mot import av livsmedel har ytterligare försämrat lönsamheten, i synner-
het inom mjölkproduktionen. På grund av konkurrenssituationen har gårdarna begränsade möjligheter att förbättra
lönsamheten på marknadsvillkor. Hur försäljningsinkomsterna av jordbruksprodukter och priserna på insatsvaror ut-
vecklas kan inte just påverkas med åtgärder från statsmaktens sida.

Jordbruksproduktionens lönsamhet påverkas inte bara av försäljningsinkomsterna och kostnaderna utan på ett centralt
sätt också av EU-stöden och de nationella stöden för jordbruket. Deras andel av jordbrukets och trädgårdsodlingens
totala intäkter är ungefär en tredjedel. Stödhelheten har byggts upp så att den är så balanserad som möjligt med tanke
på de olika produktionsinriktningarna och regionerna. Det är möjligt att påverka jordbrukarnas inkomstnivå och lön-
samheten inom produktionen i synnerhet genom EU:s direkta stöd (mom. 30.20.41), kompensationsersättningarna
(mom. 30.20.44) och de nationella stöden för jordbruket och trädgårdsodlingen (mom. 30.20.40). Ungefär hälften av
jordbrukarstöden ingår i landsbygdsprogrammet.

Stöden till jordbrukarna och stödens EU-andel åren 2017—2019 (mn euro)1)

2017
2018

uppskattning
2019

uppskattning

Ersättningar för djurens välbefinnande (30.10.43) 68 68 68

— statens andel 39 39 39

— EU:s andel 29 29 29

Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (30.20.40) 328 323 319

EU-inkomststöd (30.20.41) 534 525 525

Arealbaserade miljöersättningar, ekologisk produktion och icke-produktiva in-
vesteringar sammanlagt (30.20.43) 300 291 291

— statens andel 174 169 169

— EU:s andel 126 122 122

Kompensationsersättningar sammanlagt (30.20.44) 573 519 548

— statens andel 470 422 451

— EU:s andel 103 97 97

Jordbrukarstöd sammanlagt 1 803 1 726 1 751

— statens andel 1 011 953 978

— EU:s andel 792 773 773

— EU:s andel, % 44 45 44

1) I tabellen anges det stöd som gäller åren 2017—2019. Utbetalningen av stödet kan fördelas mellan stödåret och det därpå följande året.

Jordbrukets och livsmedelsekonomins konkurrenskraft i finländska förhållanden baserar sig i framtiden allt mer på ett
gediget kunnande hos alla aktörer inom livsmedelssystemet och på utvecklandet av innovationer och på ett snabbt
ibruktagande av dem. Till innovationerna hör bl.a. nya produkter inom bioekonomin, ny produktionsteknik och nya
miljövänliga produktionssätt. Konkurrenskraften kan ökas genom en höjning av förädlingsvärdet på produktionen,
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ökad export eller specialisering på t.ex. ekologisk produktion. Även naturproduktbranschen är en växande sektor som
ger olika fördelar med tanke på välbefinnandet och kommersiella möjligheter.

Livsmedelssektorn är den fjärde största branschen inom industrin. Hela livsmedelsbranschen sysselsätter ca 340 000
personer i Finland, dvs. ca 13 % av den sysselsatta arbetskraften. Förädlingen av livsmedel har polariserats i Finland.
Några stora företag har en stark roll i branschen, trots att 99 % av företagen i branschen, mätt enligt antalet anställda,
hör till de små och medelstora företag som sysselsätter färre än 250 personer. Med tanke på livsmedelssystemet är det
viktigt att branschen har tillräckligt många starka, innovativa, tillväxtorienterade och konkurrenskraftiga företag.

Konsumenternas val och matkunnande har stor inverkan på livsmedelssystemet och dess framtid. Allt oftare fattar
konsumenterna sina köpbeslut inte bara utifrån den egna hälsan och det egna välbefinnandet utan också utifrån pro-
duktionsdjurens välbefinnande samt produktionskedjans miljöbelastning tillsammans med sociala aspekter och sys-
selsättningsaspekter. Livsmedelssystemet har blivit mångsidigare och internationaliserats, samtidigt som intresset för
bl.a. närproducerad och ekologisk mat har ökat. Matens ursprung, produktionssätt, säkerhet och hur hälsosam den är
intresserar konsumenterna. Genom information och matfostran är det möjligt att öka kunskapen om ett ansvarstagan-
de och hållbart livsmedelssystem.

Globaliseringen av livsmedelsmarknaden medför nya utmaningar när det gäller att hantera riskerna inom livsmedels-
systemet, såsom sjukdomar som sprider sig med livsmedel, levande djur eller animaliska produkter samt växter från
länder med bristfällig sjukdoms- eller hygiensituation eller med produktionsförhållanden som leder till att dessa ris-
ker inte kan hanteras fullt ut. De medvetna konsumenterna kräver ansvarstagande verksamhet inom handeln, indust-
rin och primärproduktionen. De olika delarna av livsmedelssystemet är på många sätt kopplade till varandra, vilket
medför att framgång för en part också inverkar på framgången för övriga parter. Denna helhet styrs genom livsme-
delspolitiken. Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik (Mat2030) håller för närvarande på att genomföras.

Näringsutsläppen från jordbruket i marken och vattendragen har minskat tack vare landsbygdsprogrammets åtgärder,
ökad miljömedvetenhet och miljökompetens, ändrade konsumtionsvanor samt nya, preciserade produktionsmetoder
och ökad ekologisk produktion. Klimatförändringen, mängden och kvaliteten på naturresurserna, planläggningen och
annan styrning av samhällsstrukturen samt metoderna för energiproduktion inverkar i väsentlig grad också på utveck-
lingen inom livsmedelssystemet och i landsbygdsområdena. Att bromsa klimatförändringen och anpassa sig till den
kvarstår som en stor framtida utmaning. Den kräver lösningar som inverkar på markanvändningen, energiförbruk-
ningen, återvinningen av näringsämnen, jordbruksproduktionen och produktionsteknikerna. I enlighet med målen för
den nationella energi- och klimatstrategin kommer produktionen och användningen av jordbruksbaserade energikäl-
lor att öka de närmaste åren.

Centrala mål för åtgärderna
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp
de mål som följer för verksamheten inom politiksektorerna för landsbygdsutveckling (kapitel 30.10) och jordbruk
och livsmedelsekonomi (kapitel 30.20) som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudti-
teln. Anslagen för främjandet av dessa mål har budgeterats under momenten i kapitel 30.10 och 30.20.

— det finns grundläggande strukturer och förutsättningarna för en mångsidig näringsverksamhet som stöder tillväxt
och ökad sysselsättning på landsbygden

— de möjligheter digitaliseringen ger utnyttjas

— det finns goda förutsättningar för stadigvarande bosättning och fritidsboende och en god livskvalitet

— det finns en livskraftig och frivillig lokalt ledd utveckling

— resurserna för konkurrenskraft, kunnande och utveckling inom livsmedelsproduktion och förädling är tryggade

— företagsverksamheten med avseende på bioekonomi och cirkulär ekonomi har ökat och blivit mer mångsidig

— verksamheten inom livsmedelskedjan utgår från konsumenterna
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— handelsbalansen har förbättrats i och med ökad konsumtion och ökad export av inhemska livsmedel

— jordbruksstrukturen och jordbrukets produktivitet har förbättrats och branschen har tillräckligt många nya företa-
gare

— styrpraxis och författningar har främjat företagsamheten och försökskulturen

— åkerarealernas produktionsförmåga bibehålls och bra odlingsmetoder och återvinning av näringsämnen används i
stor omfattning

— skyddet av vattendragen och jordmånen, naturens mångfald, motverkandet av klimatförändringen och de anpass-
ningsåtgärder som behövs har beaktats inom livsmedelskedjan

— resursanvändningen och återvinningen av näringsämnen har effektiviserats och skapat ny affärsverksamhet

— användningen av naturprodukter och naturens olika immateriella tillgångar har ökat

— det förekommer inte några djursjukdomar som är farliga eller lätt sprider sig och inte heller några farliga växtska-
degörare

— djurens välbefinnande håller en hög nivå

— inom livsmedelskedjan används ansvarsfulla arbetssätt som näringsidkarna utvecklat tillsammans

— tillsynen grundar sig på riskbedömning och egenkontroll inom branschen

— den antimikrobiella resistensen är under kontroll

— det finns tillräckligt med högklassiga, säkra och för Finland lämpliga produktionsinsatser att tillgå

— livsmedlen är säkra i mikrobiologiskt, kemiskt och näringsmässigt hänseende

— konsumenterna får korrekt och tillräcklig information om livsmedlen

— hälsosamma kostvanor och den finländska matkulturen förs fram i samarbete med branschen

— insamlandet, organiseringen och användningen av geografisk information och utvecklandet av informationstjäns-
ter i anslutning till den stöds genom tjänster som bidrar till utnyttjandet och utvecklandet av den rikstäckande infra-
strukturen för geografisk information

— förvaltningsområdets datalager kan utnyttjas på ett mångsidigt sätt och användas gemensamt samt förvaltas bra
och är säkra att använda

— naturresursdata är aktuella och interoperabla och används effektivt vid styrningen av naturresursekonomin.

Nyckeltal för politiksektorerna Utveckling av landsbygden (30.10) samt Jordbruk och livsmedelsekonomi
(30.20)
Utveckling av landsbygden1)

2005 2010 20152) 20163)

Andelen företag med verksamhetsställe på landsbygden av samtliga verk-
samhetsställen, % 32,2 37,3 37,4 36,4

Sysselsättningsgrad sammanlagt 64,3 65,0 64,5 64,3

— glesbygd 54,8 57,7 58,3 58,5

— kärnlandsbygd 62,4 63,2 63,4 63,3

— stadsnära landsbygd 68,0 68,8 68,6 68,5

— stad 65,1 65,5 64,6 64,3

Andel av befolkningen som bor i landsbygdsområden, % 32,0 31,0 29,7 29,3
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2005 2010 20152) 20163)

Andel av befolkningen som bor stadigvarande i landsbygdsområden eller är
sommargäster, % 39,5 38,4 37,2 36,8

Andel övernattningar i landsbygdsområden av alla övernattningar, % 35,5 33,9 33,2 33,7

1) Siffrorna i tabellen gäller fastlandet (Källa: Statistikcentralen, landsbygdsindikatorer).
2) Verksamhetsställen och sysselsättningsgrad 2014.
3) Verksamhetsställen och sysselsättningsgrad 2015.

Landsbygdsprogram (delfinansierade av EU)1)

2007—2013
utfall

2014—2017
utfall

2014—2020
mål

Nya arbetstillfällen 7 948 796 5 700

Företag som fått understöd, st 10 599 824 6 550

Deltagit i utbildning, antal personer 39 456 990 25 000

Landsbygdsinvesteringar, st. 1 771 1 743 7 000

Startstöd, st. 2 942 215 2 700

1) Genomförandet av landsbygdsprogrammet för perioden 2014—2020 inleddes fullt ut 2016.

Jordbruk och livsmedelsekonomi

2015 2016 2017
2018—2019

mål

Företagarinkomst från jordbruket/FWU (euro/år)1) 16 400 12 500 11 900 ökar

Den inhemska produktionens andel (%) av konsumtionen

— kött, sammanlagt 81 81 80 ökar

— mjölkprodukter, sammanlagt 67 67 68 ökar

Självförsörjningsgraden i fråga om kompletterande pro-
tein (%)2) 16 17 >17 ökar

Värdet av jordbruksproduktionen (mn euro)3) 3 820 3 370 3 290 ökar

Bruttovärdet av livsmedelsproduktionen sammanlagt (mn
euro)4) 26 602 26 909 27 510 ökar

Värdet av livsmedelsexporten (mn euro)5) 1 475 1 465 1 621 ökar

1) FWU är antalet heltidsarbetande medlemmar av en företagarfamilj beräknat utifrån företagarfamiljens arbetstimmar (0,9 personer per gård 2016). Företagarin-
komsten från jordbruket beskriver den genomsnittliga inkomsten per företagare och år. Siffran för 2017 är en uppskattning.
2) Inbegriper andelen ryps, raps, bondbönor och ärter av det kompletterande proteinet inom husdjurssektorn. Siffran för 2017 är en uppskattning.
3) Siffrorna innehåller med undantag av stöden värdet av all jordbruksproduktion, även av mellanprodukter. Siffran för 2017 är en uppskattning.
4) Produktionens bruttovärde inom jordbruket, livsmedelsindustrin, förplägnadsverksamheten samt parti- och detaljhandeln med livsmedel. Siffran för 2017 är en
uppskattning.
5) Källa: Tullen/Livsmedelsindustriförbundet Siffrorna omfattar inte foder.
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Miljöbelastning från jordbruket
2000—2006
i genomsnitt

2007—2013
i genomsnitt

2014
utfall

2015
utfall

2016
utfall

2017—2019
mål

Kvävebalans på riksnivå, kg N/ha1) 53,8 46,3 47,5 49,5 47,4 <46,0

Fosforbalans på riksnivå, kg P/ha1) 7,6 4,0 3,8 4,0 3,6 <5,0

Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssek-
torn, miljoner ton CO2/ekv2) 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 <6,5

Utsläpp av växthusgaser från markanvänd-
ningen inom jordbruket, miljoner ton
CO2/ekv3) 7,6 7,7 7,7 7,7 7,9 <7,9

Utsläpp av ammoniak från jordbruket, kt/
år4) 30,9 30,8 30,2 28,8 28,6 <28,6

1) Kväve- och fosforbalansen beskriver skillnaden mellan de näringsmängder som kommer via de insatser som används på en åkerhektar och de näringsmängder
som är bundna vid slutprodukten (Källa: Naturresursinstitutet, Agrikaattori).
2) Till utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn räknas utsläpp av metan från husdjurens matsmältning och gödselhanteringen, utsläpp av dikväveoxid
från gödselhantering och odlingsjord samt koldioxidutsläpp från kalkning (Källa: Statistikcentralen ”Greenhouse gas emissions in Finland 1990—2016”
15.3.2018).
3) Utsläpp av växthusgaser från markanvändningen inom jordbruket (markanvändning, förändringar i markanvändningen samt skogsbrukssektorn) är koldioxid-
utsläpp från odlingsmark och gräsbevuxna områden (Källa: Statistikcentralen ”Greenhouse gas emissions in Finland 1990—2014” 15.3.2017).
4) Källa: Inventeringsrapport till konventionen om långväga transport av luftföroreningar – Informative Inventory Report, IIR 2018, 15.3.2018.

Ekologisk och närproducerad mat

2015 2016 2017
2018—2019

mål

Mikro- och småföretag i livsmedelsbranschen1)

— antal (st.) 1 722 1 655 >1 655 ökar

— produktionens förädlingsvärde (mn euro) 641,7 670,9 >670,9 ökar

Åkerareal med ekologisk odling (%)2) 9,9 10,7 11,4 ökar

Antal ekologiska husdjursgårdar (st.)2) 899 959 974 ökar

Antal producenter av ekologiska livsmedel (st.)1) 674 697 >697 ökar

1) Statistikunderlaget för uppgifterna om antalet företag har ändrats (källa: Statistikcentralen). På grund av tidtabellen för när statistiken är klar finns inte utfallet
för 2016 att tillgå.
2) Källa: Livsmedelssäkerhetsverket.

Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

2015 2016 2017
2018—2019

mål

Djursjukdomar som är farliga eller lätt sprider sig
(st.) 0 15 13 0

Farliga växtskadegörare (nya bestående) (st.) 0 0 0 0

Andelen husdjursgårdar som fått ersättningar för
djurens välbefinnande (%) 45 43 46 ökar

Rapporterade livsmedelsburna matförgiftnings-
epidemier (st.) 40 56 47 under 45

— antal insjuknade (st.) 655 1 382 983 under 1 000
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2015 2016 2017
2018—2019

mål

Förekomst av salmonella (%)

— i djur inom livsmedelsproduktionen och i livs-
medel under 1 under 1 under 1 under 1

— i foder för djur inom livsmedelsproduktionen 0 0 0 0

Objekt som nått den bästa nivån vid OIVA-in-
spektionerna av lokalerna (%) 88 86 87 över 85

Andel objekt som uppfyller kraven (%)

— jordbrukets insatsvaror (frön, gödselfabrikat,
växtskyddsmedel och foder) över 94 89 90 över 95

— en ekologisk livsmedelskedja 98 98 98 över 95

— på urval baserad tillsyn över djurskyddet 82 76 uppskattning 88 över 85

Fonder utanför statsbudgeten

Gårdsbrukets utvecklingsfond
De investeringsbidrag som i sin helhet finansieras nationellt beviljas och betalas fortfarande ur Gårdsbrukets utveck-
lingsfond. Det inflyter inte längre spetsprojektmedel till Gårdsbrukets utvecklingsfond 2019, och den ekonomiska si-
tuationen för fonden försämras därför. Utvecklingsfondens ekonomiska situation granskas i följande tabell. Investe-
rings- och startbidrag som delfinansieras av EU finansieras med anslag i budgeten (mom. 30.10.40). Jordbruksinves-
teringar och etablering av jordbruk främjas också med hjälp av räntestöd (mom. 30.10.41).

Stödform i fråga om det strukturstöd till jordbruket som beviljas ur Gårdsbrukets utvecklingsfond och bud-
geten åren 2017—2019 (mn euro)

2017
bokslut

2018
uppskattning

2019
uppskattning

GÅRDSBRUKETS UTVECKLINGSFOND

Disponibla medel sammanlagt 123,17 159,70 114,202)

— egna inkomster1) (bl.a. amorteringar och räntor) 18,34 17,80 15,60

— återtagande av lån och bidrag 0,02 0,20 0,10

— inkomster från EU + diverse inkomster 1,12 0,50 0,40

— belopp som överförs från föregående år 67,55 91,20 98,09

— övriga inkomster 3,13 1,00 -

— överföring från budgeten2) 33,00 49,00 -

LÅN, sammanlagt

Ur Gårdsbrukets utvecklingsfond (statliga lån) 0,16 1,90 1,90

Räntestödslån sammanlagt (mom. 30.10.41) 175,00 250,00 250,00

BIDRAG

Ur Gårdsbrukets utvecklingsfond 23,77 44,80 44,50

EU-delfinansierade bidrag (mom. 30.10.41) 67,503) 67,503) 96,00

RÄNTESTÖD FÖR RÄNTESTÖDSLÅN (mom. 30.10.41) 10,58 25,00 25,00

1) Innehåller också köpeskillingsfordringar och försäljning av gårdar.
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2) I enlighet med regeringsprogrammet ska satsningar som förbättrar lönsamheten inom jordbruket kanaliseras via Gårdsbrukets utvecklingsfond under regerings-
perioden åren 2016—2018. Överföringen år 2018 är enligt regeringsprogrammet 49,0 miljoner euro.
3) Dessutom beräknas det att en obunden bevillningsfullmakt på 41,2 miljoner euro överförs från 2016 och en obunden bevillningsfullmakt på 12,7 miljoner euro
överförs från 2017.

Interventionsfonden för jordbruket
Alltför stora störningar på marknaden för jordbruksprodukter stabiliseras med hjälp av de marknads- och interven-
tionsåtgärder som ingår i EU:s marknadssystem. Till interventionsverksamheten hör närmast lagring av produkter.
För finansieringen av åtgärderna finns Interventionsfonden för jordbruket, vars utgifter i huvudsak finansieras med
medel ur EU:s garantifond för jordbruket. De utgifter för Interventionsfonden för jordbruket som staten ska svara för
täcks av en budgetöverföring till fonden från moment 30.20.60.

40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 84 976 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsu-
tveckling (EJFLU) för startbidrag till unga jordbrukare och unga näringsidkare och investeringsbidrag till jordbruket
enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020

2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under programperioden 2014—2020 samt till
betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemen-
samma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 1306/2013.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt
År 2019 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 96 000 000 euro. Om en
del av den bevillningsfullmakt för 2018 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljan-
de av den oanvända delen fattas 2019.

F ö r k l a r i n g :  Startbidragen till unga jordbrukare och unga näringsidkare samt investeringsbidragen till jordbruket
ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Genom bidragen förbättras jord-
brukets produktivitet och konkurrenskraft, minskar den ekonomiska risken i samband med etablering av jordbruk
samt tryggas en fortsatt jordbruksproduktion. Investeringar stöds förutom med delfinansierade bidrag som beviljas
under momentet dessutom med räntestöd (mom. 30.10.41) samt nationella bidrag och statsborgen som beviljas ur
Gårdsbrukets utvecklingsfond.

Bidragsbesluten beräknas uppgå till sammanlagt 96 000 000 euro. Av detta belopp beräknas startbidragen uppgå till
ca 13 000 000 euro och investeringsbidragen till 83 000 000 euro. Utbetalningen av bidragen sker under fyra år.

År 2019 behövs det uppskattningsvis sammanlagt 84 976 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 35 690 000 euro
och den nationella medfinansieringen 49 286 000 euro. EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är
42 %.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (mn
euro)

20191) 2020 2021 2022

Sammanlagt
fr.o.m.

2019

Förbindelser som ingåtts före år 20192) 65,6 28,1 4,6 - 98,3

Förbindelser 2019 28,8 38,4 24,0 4,8 96,0

Utgifter sammanlagt 94,4 66,5 28,6 4,8 194,3

1) En del av utgifterna täcks av en post som överförs.
2) I utgifterna har beaktats den bevillningsfullmakt på 12,75 miljoner euro som ingick i den första tilläggsbudgeten för 2018.

De ekonomiska ramarna under programperioden och den beräknade användningen av anslaget (mn euro)
De ekonomiska ramarna under programpe-

rioden 2014—2020
Anslag

Åtgärd EU staten

Offentlig fi-
nansiering

sammanlagt
betalat 2015

—2017
budgeterat

2018
budgetprop.

2019

Start- och investeringsbidrag 170,9 236,1 407,0 114,1 75,3 85,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring som hänför sig till genomförandet av stödprogrammet -10 300

Nivåförändring 20 000

Sammanlagt 9 700

Anslaget står delvis utanför ramen.

2019 budget 84 976 000
2018 I tilläggsb. —
2018 budget 75 276 000
2017 bokslut 71 976 000

41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om struktur-
stöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), skoltlagen (253/1995), la-
gen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och
naturnäringar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977).

Fullmakt
År 2019 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  För räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är det årliga räntes-
tödet i fråga om lån som beviljats 2013 och därefter högst tre procent av det återstående lånebeloppet och i fråga om
lån som beviljats tidigare på motsvarande sätt högst fyra procent. För lån som 1996—2012 beviljats med stöd av den
tidigare finansieringslagstiftningen är räntestödet högst fyra eller fem procent av det återstående lånebeloppet beroen-
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de på tidpunkten för beviljande av lånet. För lån som före 1996 beviljats enligt landsbygdsnäringslagen betalas till
kreditinstitutet i räntestöd 50 % av den totala ränta som kreditinstitutet tar ut. Beloppet av räntegottgörelse för lån
enligt lagen om gårdsbruksenheter varierar beroende på året för beviljande av lånet och låneslaget. Det utestående
kapitalet i fråga om räntestödslån uppgick vid utgången av 2017 till sammanlagt ca 1,49 miljarder euro. Vid dimen-
sioneringen av anslaget har det antagits att det genomsnittliga räntestödet för 2019 är 2 % av räntestödslånens kapital.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (mn
euro)

2019 2020 2021 2022 2023–

Samman-
lagt fr.o.m.

2019

Räntestödslån som beviljats före 2019 23,9 26,6 23,9 24,3 86,6 185,3

Räntestödslån som beviljas 2019 1,1 3,3 4,3 4,9 29,0 42,6

Utgifter sammanlagt 25,0 29,9 28,2 29,21) 115,6 227,9

1) Fr.o.m. 2022 beräknas räntestödsbeloppet uppgå till 3 % av räntestödslånens kapital.

2019 budget 25 000 000
2018 budget 25 000 000
2017 bokslut 10 582 104

42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 40 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974)

2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006)

3) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av förbindelser enligt systemet med avträdelsestöd och pro-
grammet för skogliga åtgärder under EU:s programperiod 1995—1999 helt och hållet med nationella medel.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g : Genom avträdelsestödet främjas en förstoring av enhetsstorleken samt generationsväxlingar inom
jordbruket och renhushållningen. Syftet är också att sänka lantbruksföretagarnas medelålder. Nya beslut om avträdel-
sestöd kan fattas till utgången av 2018, varefter det inte längre är möjligt att bevilja förtidspension från jordbruk i
Europeiska unionen.

År 2019 betalas utgifter för de fyra helt och hållet nationellt finansierade systemen med avträdelsestöd för lantbruks-
företagare (perioderna 2003—2006, 2007—2010, 2011—2014 och 2015—2018) och för systemet med avträdelse-
pension och avträdelseersättning från tidigare år, inklusive kostnaderna för förvaltningen av avtalen.
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Utfall av avträdelsestöden och avträdelsepensionerna år 2019
Antal som omfattas av syste-

met under dess giltighetstid
Pensioner som utbeta-
las i slutet av år 2019,

uppskattning

Genomsnittlig ersätt-
ning år 2019, upp-

skattning

Stödform Gårdar Avträdare st. euro/månad

Avträdelsepension 7 454 242

Avträdelsestöd 2003—2006 3 389 5 794 18 874

Avträdelsestöd 2007—2010 2 467 4 298 190 650

Avträdelsestöd 2011—2014 2 113 3 276 1 410 995

Avträdelsestöd 2015—20181) 351 535 432 1 214

Sammanlagt 8 320 13 903 9 504

1) Uppskattning av situationen i slutet av år 2019.

Åren 2018 och 2019 beräknas användningen av anslaget fördela sig på följande sätt (mn euro)
2018

uppskattning
2019

uppskattning

Avträdelsepensioner 25,86 23,45

Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2003—2006 0,97 0,42

Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2007—2010 2,84 1,86

Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2011—2014 21,22 18,55

Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2015—2018 3,92 6,09

Förvaltningskostnader1) 1,52 0,72

Sammanlagt 56,33 51,092)

1) Grunderna för förvaltningskostnaderna har fastställts för åren 2015—2018. Förvaltningskostnaderna för 2019 är LPA:s uppskattning.
2) Under momentet står även anslag som överförs från föregående år till förfogande.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen -5 830

Nivåförändring -12 000

Sammanlagt -17 830

2019 budget 40 500 000
2018 budget 58 330 000
2017 bokslut 57 230 000

43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 67 767 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsu-
tveckling (EJFLU) för ersättningar för djurens välbefinnande enligt programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020
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2) till betalning av sådana stöd för djurens välbefinnande enligt det av Europeiska kommissionen för åren 2007–2013
godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som förlängts med ett år till 2014

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och
som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av
överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om
oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders
motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

F ö r k l a r i n g : Ersättningarna för djurens välbefinnande ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fast-
landsfinland 2014—2020.

Syftet med ersättningar för djurens välbefinnande är att djurens välbefinnande ska förbättras. Avsikten är att främja
en mer artspecifik skötsel av produktionsdjuren och att öka jordbrukarnas medvetenhet om de faktorer som inverkar
på djurens välbefinnande. En förbindelse om djurens välbefinnande kan ingås i fråga om nötkreatur, svin, får, getter
och fjäderfä. I förbindelser om djurens välbefinnande förbinder sig jordbrukaren att iaktta villkoren för åtgärderna i
fråga om de djurarter som jordbrukaren valt. Förbindelsen gäller 1 år, men den kan förlängas varje år.

År 2017 förband sig ca 6 200 husdjursproducenter till ersättning för djurens välbefinnande. Vid granskning av pro-
duktionsinriktningarna har 52 % av nötkreatursgårdarna, 72 % av svingårdarna, 47 % av gårdarna med får och getter
och 81 % av fjäderfägårdarna ingått förbindelse.

År 2019 behövs det ett anslag på uppskattningsvis sammanlagt 67 767 000 euro, varav EU:s medfinansiering är
28 462 000 euro och den nationella medfinansieringen 39 305 000 euro. EU:s medfinansiering under programperio-
den 2014—2020 är 42 %.

Under momentet kan det även betalas sådana stöd som främjar djurens välbefinnande enligt programperioden 2007—
2013 och som förlängts med ett år till 2014. Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats
under moment 12.30.02.

De ekonomiska ramarna under programperioden och den beräknade användningen av anslaget (mn euro)
De ekonomiska ramarna under pro-

gramperioden 2014—2020
Anslag

Åtgärd EU staten

Offentlig fi-
nansiering

sammanlagt
betalat

2014—2017
budgeterat

2018
budgetprop.

2019

Ersättningar för djurens välbefin-
nande 192,360 265,640 458,000 186,550 67,767 67,767

Anslaget står delvis utanför ramen.

2019 budget 67 767 000
2018 budget 67 767 000
2017 bokslut 67 767 000

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 466 000 euro.
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Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (431/2016) användas till
betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning, till företag och andra sammanslutningar som bedriver riksomfat-
tande rådgivning.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g : Med statsbidraget garanteras regionalt och innehållsmässigt täckande yrkeskunnig rådgivning till
skäligt pris. Detta skapar för sin del förutsättningar för bedrivande av jordbruksproduktion i hela Finland. De statsbi-
dragstagande rådgivningsorganisationernas effektivitet mäts bl.a. i antalet kunder. Cirka 40 % av lantbruks- och träd-
gårdsföretagen är kunder eller medlemmar i rådgivningsorganisationer.

Preliminära mål för användningen av statsbidraget när det gäller främjande av näringarna på landsbygden:

1. Genom att främja rådgivning och olika samarbetsformer skapas det förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt
inom affärsverksamhet som baserar sig på bioekonomi och livsmedelskedjan.

2. Genom rådgivning och utveckling av rådgivningstjänsterna främjas miljövänligare produktionsmetoder och en
hållbar användning av förnybara naturresurser bl.a. genom en optimal och hållbar användning av produktionsinsat-
serna.

3. Genom rådgivning och metoder inom husdjursaveln samt genom utvecklande av mätare och metoder främjas män-
niskors, djurs och växters hälsa, välbefinnande och säkerhet samt ansvarsmedvetenheten inom livsmedelskedjan.

I resultatavtalen kommer man närmare överens om vilka mål för 2019 som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av tillägg av engångsnatur (Jordbruksrådgivning) (riksdagen) -1 752

Bortfall av tillägg av engångsnatur (Suomen Hevostietokeskus ry) (riksdagen) -48

Sammanlagt -1 800

2019 budget 3 466 000
2018 budget 5 266 000
2017 bokslut 5 366 000

51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 843 000 euro.

Anslaget får användas för följande bidrag till Renbeteslagsföreningen i enlighet med renskötsellagen (848/1990):

1) statsbidrag för byggande och underhåll av rengärden vid riksgränserna

2) stöd för rådgivnings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja renskötseln.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
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F ö r k l a r i n g :  De statliga skyldigheterna i anslutning till rengärden vid riksgränserna baserar sig på rengärdesavtal
som ingåtts mellan staterna och innefattar åtgärder för att bygga och underhålla rengärden vid Finlands gräns till Nor-
ge respektive Ryssland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Byggande och underhåll av rengärden vid riksgränserna i enlighet med rengärdesavtalen 987 000

Stödjande av rådgivningsarbetet 803 000

Försöksverksamhet inom renskötseln 53 000

Sammanlagt 1 843 000

2019 budget 1 843 000
2018 budget 1 843 000
2017 bokslut 1 843 000

54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas 41 592 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd som avses i lotterilagen (1047/2001) och i den förordning av stats-
rådet (14/2017) som gäller användning av penningspelsbolagets avkastning för främjande av hästuppfödning och
hästsport.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g : Av Veikkaus Ab:s avkastning ska 4 % användas för att främja hästuppfödning och hästsport. Mot-
svarande inkomst har antecknats under moment 12.30.20. I form av understöd som beviljas efter prövning används
en del som motsvarar inkomsterna till att främja hästuppfödning och hästsport. Dessutom kan 168 000 euro användas
till hästhushållsforskning (moment 30.01.05) samt 240 000 euro till utgifter som föranleds av beviljande av understöd
för främjande av hästhushållning (moment 30.01.01).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Precisering av inkomstposten under moment 12.30.20 1 500

Sammanlagt 1 500

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.

2019 budget 41 592 000
2018 budget 40 092 000
2017 bokslut 39 772 000

55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 305 000 euro.

Anslaget får användas till stödjande av 4H-verksamheten.
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F ö r k l a r i n g : 4H-verksamheten främjar landsbygdens livskraft och dragningskraft som boendemiljö genom att
erbjuda mångsidig hobby-, service- och tävlingsverksamhet, sysselsätta unga och erbjuda dem möjligheter att prova
på företagande, bl.a. genom att grunda egna företag.

Särskild vikt läggs vid en ökning av sysselsättningsmöjligheterna arbetslivsfärdigheter för unga och på främjandet av
företagsamhet, genom vilket man också svarar på den allt större utmaningen med arbetslöshet bland unga. Inom orga-
nisationen har man tagit bruk bl.a. verksamhetsmodellen ”tre steg till arbetslivet”. 4H-föreningarna fungerar också
som arbetsgivare för tusentals unga.

4H-organisationen har sammanlagt ca 250 föreningar som får statsbidrag och vilkas verksamhet omspänner ca 90 %
av kommunerna i Finland. Föreningarna har över 51 000 medlemmar.

I resultatavtalet kommer man närmare överens om vilka mål för 2019 som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av tillägg av engångsnatur (4H-ungdomsarbetet) (riksdagen) -600

Sammanlagt -600

2019 budget 3 305 000
2018 budget 3 905 000
2017 bokslut 3 905 000

63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller lands-
bygden och skärgården, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten, i den utsträckning som anges i lagen
om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden
(1413/2011)

2) till verksamhet som bedrivs av landsbygdspolitiska rådet enligt lagen om finansiering av forsknings- och utveck-
lingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011)

3) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter för avlönande av
personal i en omfattning motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter

4) för riksomfattande utveckling av byaverksamheten

5) för genomförande av försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter

6) till verksamhet som bedrivs av den skärgårdsdelegation som avses i 14 § i lagen om främjande av skärgårdens
utveckling (494/1981).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :
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Beräknad användning av anslaget (euro)

Nationella forsknings- och utvecklingsprojekt 682 000

Statsbidrag för byaverksamhet 1 100 000

Försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter 1 000 000

Landsbygdspolitiska rådet 68 000

Skärgårdsdelegationen 150 000

Sammanlagt 3 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter 1 000

Sammanlagt 1 000

2019 budget 3 000 000
2018 budget 2 000 000
2017 bokslut 1 273 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 153 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsu-
tveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det
tekniska biståndet i anslutning därtill under programperioden 2014—2020 samt till betalning av förskott i motiverade
fall

2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 223 årsverken som behövs för genomförande av
programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 samt till betalning av
andra nödvändiga konsumtionsutgifter

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och
som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av
överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om
oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders
motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt
År 2019 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 121 700 000 euro, varav
44 000 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och 77 700 000 euro för andra åtgär-
der som finansieras under detta moment.

Om en del av de bevillningsfullmakter för 2018 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om
beviljande av den oanvända delen fattas 2019.

F ö r k l a r i n g : Med medel under detta moment finansieras under programperioden 2014—2020 sådana åtgärder
enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som hänför sig till utveckling av företagsverk-
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samheten, servicen, byarna och samarbetet på landsbygden, till utbildning och informationsförmedling på landsbyg-
den samt till lokal utveckling genom Leader-verksamhet.

Finansieringen genomförs i form av företagsstöd samt i form av lokala, regionala, interregionala, riksomfattande och
internationella projekt. Det tekniska biståndet stöder genomförandet av hela programmet. De årsverken som behövs
för att genomföra programmet motsvarar utöver det tekniska biståndet det maximala antalet anställda årligen inom
projekt som hör till statsförvaltningens s.k. egna produktion. Tekniskt bistånd kan användas för avlönande av perso-
nal motsvarande 871 årsverken under åren 2014—2023 för genomförande av programmet för utveckling av lands-
bygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020. Av dessa årsverken hade 251,25 årsverken använts
vid utgången av 2017.

Bevillningsfullmakten anvisas närings-, trafik- och miljöcentralerna utifrån den riktgivande finansiering till lokal ut-
veckling som fastställts för varje Leadergrupp, som valts genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet, samt ut-
ifrån godkända planer i syfte att anvisa regionala medel för andra åtgärder som finansieras under detta moment. In-
komster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Den beräknade fördelningen av anslagen och bevillningsfullmakterna 2019 (euro)
Anslag Fullmakt

Sammanlagt, varav 153 500 000 121 700 000

— EU:s andel 70 000 000 56 985 000

— statens andel 83 500 000 64 715 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (mn
euro)

2019 2020 2021 2022 2023–

Sammanlagt
fr.o.m.

2019

Förbindelser som ingåtts före 2019 145,800 127,000 95,000 13,600 - 381,400

Förbindelser 2019 7,700 21,000 44,000 43,000 6,000 121,700

Sammanlagt 153,500 148,000 139,000 56,600 6,000 503,100

De ekonomiska ramarna under programperioden och den beräknade användningen av bevillningsfullmakten
och anslaget (mn euro)

Anslag

Program

De ekonomiska
ramarna i form

av
fullmakt under
programperio-

den

Budgeterat utan
fullmakt under
programperio-

den

Bevillnings-
fullmakt

2019
betalat

2014—2017
budgeterat

2018
budgetprop.

2019

Programmet för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland
(programperioden 2014—2020)
sammanlagt 912,000 683,400 121,700 165,199 136,700 153,400

— varav tekniskt bistånd 70,000 50,000 - 6,899 10,000 11,000

Programkorrigeringar - - - 3,028 0,100 0,100

Alla sammanlagt 912,000 683,400 121,700 168,227 136,800 153,500
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Momenten 30.10.40, 30.10.43, 30.20.43 och 30.20.44 utgör även en del av programmet för utveckling av landsbyg-
den i Fastlandsfinland 2014—2020. Fullmakten och anslaget för tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av
programmet finns under detta moment. Fullmakten för den följande posten för tekniskt bistånd tilldelas 2020.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring som hänför sig till genomförandet av stödprogrammet 16 700

Sammanlagt 16 700

Anslaget står delvis utanför ramen.

2019 budget 153 500 000
2018 I tilläggsb. —
2018 budget 136 800 000
2017 bokslut 126 821 126

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

F ö r k l a r i n g :  Förklaringsdelen under kapitel 30.20 ingår i förklaringsdelen under kapitel 30.10.

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 69 233 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till ett belopp av högst 500 000 euro för omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt

3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syf-
tar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas

4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014
som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmateri-
al

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fon-
der

6) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet

7) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre
enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)

8) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd
(192/2013).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
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F ö r k l a r i n g :  Riksdagen godkände den 27 april 2018 regeringens proposition med förslag till lag om Livsmedels-
verket samt vissa lagar som har samband med den (RP 8/2018 rd) som hänför sig till budgetpropositionen. Regering-
en kommer dessutom att i samband med budgetpropositionen lämna en propositionen till riksdagen med förslag till
livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

Livsmedelsverket har till uppgift att främja, övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel,
jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa. Verket ska dessutom med myn-
digheternas bistånd främja exporten av livsmedel och jordbrukets produktionsinsatser. Verket har verkställighetsupp-
drag som gäller åtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbyg-
dens utveckling som unionen finansierar och nationella åtgärder som kompletterar dem (uppgift som utbetalnings-
myndighet). Livsmedelsverket har också till uppgift att sköta andra sådana uppgifter som föreskrivs för ämbetsverket
i lag och uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet förordnat ämbetsverket att sköta och som hör till dess an-
svarsområde.

Livsmedelsverket stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i
motiveringen till huvudtiteln och den gemensamma förklaringsdelen för kapitlen 30.10 och 30.20.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande
preliminära resultatmål för Livsmedelsverket, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resur-
ser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

— Livsmedelsverkets verksamhet ska etableras

— kundorienterade sakkunnigtjänster och it-tjänster ska produceras och vidareutvecklas för ansvarsområdets ämbets-
verk och inrättningar i enlighet med vad jord- och skogsbruksministeriet har bestämt

— ämbetsverket ska tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet föra en dialog med de kommande landskapen
om reformen av lokal- och regionförvaltningen.

Nyckeltal för ämbetsverket
2019

mål

Funktionell effektivitet

Lönsamhetsindex (2019=100) 100

Produktivitetsindex (2019=100) 100

Elektroniska stödansökningar i fråga om arealbaserade stöd, % 93

Elektroniska stödansökningar i fråga om företags-, projekt- och
strukturstöd, % 89

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2019

budgetprop.

Bruttoutgifter 104 430

Bruttoinkomster 35 197

Nettoutgifter 69 233
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Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2019

budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten

— intäkter av försäljningen av prestationer 20 168

— övriga intäkter -

Intäkter sammanlagt 20 168

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten

— särkostnader 15 091

— andel av samkostnader 5 077

Kostnader sammanlagt 20 168

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -

Kostnadsmotsvarighet, % 100

Övriga prestationer

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten

— intäkter av försäljningen av prestationer 3 648

— övriga intäkter -

Intäkter sammanlagt 3 648

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten

— särkostnader 3 094

— andel av samkostnader 1 554

Kostnader sammanlagt 4 648

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 000

Kostnadsmotsvarighet, % 78

Prisstöd 1 000

Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% 100

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och
5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen ingår det bestämmelser om livsmedelsmarknadsombudsman-
nen. Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska ha en byrå som inrättas i anslutning till Livsmedelsverket. Utöver om-
budsmannen har byrån två föredragande. Ombudsmannen har bl.a. till uppgift att ge rekommendationer, utlåtanden
och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan samt ge aktörerna inom livsmedelskedjan infor-
mation och råd om god affärssed. Av anslaget under moment får högst 500 000 euro användas för byråns omkostna-
der.

Livsmedelsverket är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fon-
den för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för
genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden an-
vänds fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finan-
sieringen för själva programmet. Vid dimensioneringen av anslaget har 3 800 000 euro beaktats i utgifterna och in-
komsterna med anledning av administrationen och genomförandet av biståndet.
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I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka före-
komsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djur-
sjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens
ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp
av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd. Prisstö-
det uppgår till högst 1 000 000 euro.

De utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som
gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial har
beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

Vid dimensioneringen av anslaget har 2 234 000 euro beaktats i utgifterna och inkomsterna som ett belopp för tek-
niskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för
skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på ba-
sis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Effekten av den del av löneuppgörelsen som inte omfattades av överföringen av Lantmäteriverkets
central för ICT-tjänster 179

Omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå 500

Planering av och pilotförsök med metoder för övervakning av arealbaserade stöd (överföring från mo-
ment 30.01.23) 200

Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (2019)
(överföring från moment 28.70.20) 1 340

Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (2019) (överföring från moment 28.70.20) 2 412

Projekt för vidareutveckling av e-tjänsten för behandling av stöd för landsbygden (Hyrrä) (2019)
(överföring från moment 28.70.20) 832

Revidering av nötkreatursregistret (överföring från moment 30.01.23) 1 500

Styrning av tillsynen över användningen av växtskyddsmedel (överföring från moment 32.40.05) 35

Överföring från moment 30.20.02 (640 årsv.) 38 091

Överföring från moment 30.20.03 (198 årsv.) 22 380

Överföring från moment 30.70.01 (142 årsv.) 1 350

Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 414

Sammanlagt 69 233

2019 budget 69 233 000

(02.) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

F ö r k l a r i n g :  Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) dras in från och med den 1 januari 2019 och dess uppgifter över-
tas av Livsmedelsverket. Det totala antalet årsverken som överförs från Livsmedelssäkerhetsverket till Livsmedels-
verket uppgår till 640.

Det reservationsanslag som förblivit oanvänt 2018 får användas av Livsmedelsverket 2019.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.
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Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Inrättande av Livsmedelsverket (överföring till moment 30.20.01) -38 091

Projektet för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyd-
det (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -657

Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -300

Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -27

Indexhöjning av hyresutgifterna 26

Lönejusteringar 928

Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -21

Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -193

Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -81

Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -8

Temporär sänkning av StPL-avgiften 299

Sammanlagt -38 125

2018 I tilläggsb. 1 474 000
2018 budget 38 125 000
2017 bokslut 40 262 000

(03.) Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

F ö r k l a r i n g : Landsbygdsverket dras in från och med den 1 januari 2019 och dess uppgifter övertas av Livsme-
delsverket. Det totala antalet årsverken som överförs från Landsbygdsverket till Livsmedelsverket uppgår till 198.

Det reservationsanslag som förblivit oanvänt 2018 får användas av Livsmedelsverket 2019.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Inrättande av Livsmedelsverket (överföring till moment 30.20.01) -22 380

Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -53

Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -16

Indexhöjning av hyresutgifterna 6

Lönejusteringar 342

Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -11

Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -112

Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -32

Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3

Temporär sänkning av StPL-avgiften 81

Sammanlagt -22 178

2018 I tilläggsb. 1 943 000
2018 budget 22 178 000
2017 bokslut 24 202 000

20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 948 000 euro.
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Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen
(765/2009)

2) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning av djursjukdomar med stöd av lagen om djursjukdomar
(441/2013), djurskydd med stöd av djurskyddslagen (247/1996) och ersättningar, utbildningar och utredningar i an-
slutning till dem samt till betalning av andra utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003)

4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare.

Anslaget får också användas till utgifter och ersättningar som ansluter sig till ovan nämnda utgifter och som hänför
sig till tidigare år samt till överföringsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Med stöd av 23 § i veterinärvårdslagen får kommunen ersättning för uppgifter som kommunalvete-
rinärerna sköter med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), lagen on animaliska biprodukter (517/2015), djur-
skyddslagen (247/1996), lagen om transport av djur (1429/1996), lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014)
och lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

De avgifter som aktörerna betalar för de avgiftsbelagda prestationer som kommunalveterinären utför med stöd lagen
om djursjukdomar och lagen on animaliska biprodukter intäktsförs under moment 12.30.99.

Med stöd av lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) kan det till aktören betalas ersättning för kostnaderna för
utrotning av växtskadegörare, om de skador som orsakats växtproduktionen är exceptionellt stora och ersättningen
behövs för att aktören ska kunna fortsätta med sin näring. Ersättning för kostnaderna för utrotning av skadegörare kan
betalas också i fråga om växande träd i skog. Anslaget får också användas till betalning av utgifter för kartläggnings-
och bekämpningsåtgärder som är nödvändiga för bekämpning av skadegörare.

Av anslaget är statens andel 5 818 000 euro och EU:s andel 130 000 euro. Europeiska unionens medfinansiering för
bekämpning av djursjukdomar och växtskadegörare intäktsförs under moment 12.30.04.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Ersättningar till kommunerna 4 400 000

Utgifter för bekämpning av djursjukdomar och djurskydd 1 448 000

Bekämpning av växtskadegörare 100 000

Sammanlagt 5 948 000

Anslaget står delvis utanför ramen.

2019 budget 5 948 000
2018 budget 5 948 000
2017 bokslut 5 500 341

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 318 700 000 euro.

Anslaget får användas
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1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd
till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen)

2) till betalning av stöd som beviljats 2018 och tidigare år

3) till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till med stöd av ett beslut
som har vunnit laga kraft, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen och i fråga om punkt 3 enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g : Nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen betalas med stöd av EU-lagstiftningen och
inom de gränser som anges i EU-lagstiftningen. Det nationella stödet har samordnats med de stödsystem som helt
eller delvis finansieras av EU (EU:s inkomststöd, kompensationsersättningarna, miljöersättningen och ersättningarna
för djurens välbefinnande). Stödet tryggar för sin del jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsförutsättningar
och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft. Stödsystemen omfattar nationellt stöd till
södra Finland, nordligt stöd och vissa andra nationella stöd.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsodling i stödområdena A och
B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände år 2014. Nordligt stöd betalas i mellersta och norra
Finland (stödområde C) för husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett lång-
siktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2016. Av anslaget betalas dessutom vissa andra natio-
nella stöd.

Anslaget under momentet får även användas till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmott-
agaren är berättigad till t.ex. med stöd av ett lagakraftvunnet beslut i samband med en besvärsprocess, men för vilka
anslaget inte längre är disponibelt.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt un-
der 2017—2019 (mn euro)

2017
utfall

2018
uppskattning

2019
uppskattning

Stöd för årets produktion sammanlagt 326,8 323,2 318,7

 Nationellt stöd till södra Finland 25,1 23,2 20,4

 Nordligt stöd 296,3 294,5 292,8

 Övriga nationella stöd 5,4 5,5 5,5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av tillägg för förbättrande av lönsamheten i fråga om jordbruket -6 700

Sammanlagt -6 700

2019 budget 318 700 000
2018 I tilläggsb. -2 060 000
2018 budget 325 400 000
2017 bokslut 327 900 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 529 700 000 euro.

Anslaget får användas

Statsbudgeten 2019

Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 38



1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat
lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till
produkterna och andra åtgärder som möjliggörs av förordningen

3) till betalning av EU-krisstöd som baserar sig på andra författningar än de som nämns i 1 och 2 punkten

4) till betalning av stöd som beviljats 2018 och tidigare år

5) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsda-
tum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om betalningsbeslut i
fråga om EU-marknadsstöd.

F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat de EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd som
helt finansieras med EU-medel och som betalas enligt den gemensamma jordbrukspolitiken.

EU:s inkomststöd tryggar jordbruksproduktionens lönsamhet och uppnåendet av andra mål för EU:s gemensamma
jordbrukspolitik. Villkor för stöden är bl.a. att krav gällande miljön samt djurhälsa och växters sundhet, dvs. de s.k.
tvärvillkoren, ska iakttas. Förgröningsstödets andel är 30 % av EU-inkomststödet, och stödet till unga jordbrukare
högst 2 % av EU-inkomststödet.

Största delen av EU:s inkomststöd betalas i form av grundstöd som är frikopplat från produktionen. Andelen stöd
som är kopplat till produktionen utgör 19,6 % av maximibeloppet av EU:s direktstöd åren 2017—2020.

I anslaget för systemet med utdelning i skolan, som betalas av medlen under momentet, har beaktats att systemet
överförs till moment 30.20.46 och från och med skolåret 2019/2020 finanserias under det momentet. Av anslaget un-
der detta moment betalas avgifter som föranletts av systemet skolåren 2017/2018 och 2018/2019. De medel för EU-
stöd för privat lagring som betalas av medlen under momentet beräknas förbli desamma som 2018.

Under momentet är det möjligt att betala även Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats
ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014) helt och hållet nationellt.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd 2019 enligt användningsändamål (euro)

EU:s inkomststöd sammanlagt 525 000 000

— Grundstöd 254 000 000

— Förgröningsstöd 157 500 000

— Stöd till unga jordbrukare 10 500 000

— Stöd som är kopplat till produktionen 103 000 000

EU:s marknadsstöd (stöd för den inre marknaden) sammanlagt 4 700 000

— EU-stöd för privat lagring 1 200 000

— Systemet med utdelning i skolan1) 3 500 000

Sammanlagt 529 700 000
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1) åtgärder i anslutning till systemet med utdelning i skolan och det egentliga systemet som fr.o.m. skolåret 2019/2020 budgeterats under moment 30.20.46.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring av systemet med utdelning i skolan till moment 30.20.46 fr.o.m. skolåret 2019/2020 -1 430

Sammanlagt -1 430

Anslaget står utanför ramen.

2019 budget 529 700 000
2018 I tilläggsb. —
2018 budget 531 130 000
2017 bokslut 533 706 680

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 290 710 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsu-
tveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt
programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020

2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har
godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har
godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av sådana miljöstöd för jordbruket och stöd för icke-produktiva inve-
steringar enligt det för åren 2007—2013 godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som
förlängts med ett år till 2014

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och
som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av
överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om
oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders
motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt
År 2019 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till EU:s programperiod 2014
—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 20 000 000
euro som betalas av anslaget för 2020 och senare år.

Om en del av den fullmakt för 2017 eller 2018 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser
och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oan-
vända delen 2019.

F ö r k l a r i n g : Miljöersättningarna, ersättningen för ekologisk produktion, ersättningen för rådgivning och ersätt-
ningen för icke-produktiva investeringar ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014
—2020. Syftet med ersättningarna är att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsproduktion kan bedri-
vas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald
och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion förblir goda också på
lång sikt. Syftet med rådgivningen är att svara på det behov av rådgivning som jordbrukarna upplever för att främja
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målen för unionens gemensamma jordbrukspolitik och för att uppnå målen för programmet för utveckling av lands-
bygden. Genom rådgivningen är det möjligt att öka jordbrukarens kunnande när det gäller bl.a. att modernisera och
förbättra konkurrensförmågan för jordbruket, uppmärksamma miljöfrågor och djurens hälsa och välbefinnande, mins-
ka gårdarnas klimatpåverkan, förbättra energieffektiviteten och förhindra de risker som klimatförändringen medför.

Miljöersättningarna inbegriper miljöförbindelser, miljöavtal och förvaring i genbanker. Miljöersättningsåtgärderna
riktas regionalt samt gårds- och skiftesspecifikt. Den gårdsspecifika åtgärden, som är obligatorisk för alla som för-
bundit sig till åtgärder, siktar till balanserad användning av näringsämnen och planmässig odling. Genom de skiftes-
specifika åtgärderna genomförs sådana riktade åtgärder som främjar vattenvården och markstrukturen, minskar ut-
släppen av växthusgaser och/eller främjar åkernaturens mångfald. En del av vattenvårdsåtgärderna genomförs på an-
nat sätt i det s.k. styrningsområdet (avrinningsområdena för åar och älvar som mynnar ut i Finska viken, Skärgårds-
havet, Bottenhavet och Bottenviken). Miljöersättningar och ersättning för icke-produktiva investeringar kan också
beviljas föreningar för en grundläggande röjning och vård av våtmarker och kulturbiotoper samt för främjande av
naturens och landskapets mångfald.

Vid dimensioneringen av anslaget har också de avtal om miljöspecialstöd som ingåtts åren 1995—1999 och 2000—
2006 beaktats. Cirka 86 % av jordbrukarna har förbundit sig till systemet för programperioden 2014—2020 och för-
bindelsearealen omfattar totalt ca 90 % av den disponibla jordbruksmarken.

År 2019 behövs det ett anslag på uppskattningsvis sammanlagt 290 710 000 euro, varav EU:s medfinansiering är
122 098 000 euro och den nationella medfinansieringen 168 612 000 euro. EU:s medfinansiering under programpe-
rioden 2014—2020 är 42 %.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

De ekonomiska ramarna under programperioden och den beräknade användningen av anslaget (mn euro)
De ekonomiska ramarna under
programperioden 2014—2020

Anslag

Åtgärd EU staten

Offentlig fi-
nansiering

sammanlagt
betalat

2014—2017
budgeterat

2018
budgetprop.

2019

Miljöersättningar 666,259 920,072 1 586,331 1 014,847 240,027 241,027

Ekologisk produktion 136,920 189,080 326,000 151,526 48,683 48,683

Rådgivning 14,280 19,720 34,000 7,381 1,000 1,000

Icke-produktiva investeringar 2,520 3,480 6,000 1,588 1,000 -

Sammanlagt1) 819,979 1 132,352 1 952,331 1 175,342 290,710 290,710

1) Under momentet står även anslag som överförs från föregående år till förfogande.

Utgifter på grund av fullmakten för miljöersättningar och ekologisk produktion, statens och EU:s andelar
sammanlagt (mn euro)

2019 2020 2021 2022 2023–

Samman-
lagt

fr.o.m.
2019

Fullmakt
fr.o.m.

2020

Åtgärder som gäller åren 2014—2020, varav 289,410 10,000 10,000 10,000 10,000 329,410 20,000

 förbindelser och avtal som ingås 2019 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 20,000

— ekologisk produktion 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 20,000
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2019 2020 2021 2022 2023–

Samman-
lagt

fr.o.m.
2019

Fullmakt
fr.o.m.

2020

 förbindelser och avtal som ingåtts före 2019 284,410 5,000 5,000 5,000 5,000 304,410 -

— miljöersättningar 240,727 - - - - 240,727 -

— ekologisk produktion 43,683 5,000 5,000 5,000 5,000 63,683 -

Åtgärder som gäller åren 1995—1999 0,300 - - - - 0,300 -

Utgifter sammanlagt 289,710 10,000 10,000 10,000 10,000 329,710 20,000

Anslaget står delvis utanför ramen.

2019 budget 290 710 000
2018 budget 290 710 000
2017 bokslut 300 043 000

44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 548 288 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsu-
tveckling (EJFLU) för kompensationsersättning enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
under programperioden 2014—2020 samt kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet
finansieras nationellt

2) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som
Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007—2013 och som 2014 förlängts med ett år

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och
som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av
överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om
oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders
motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

F ö r k l a r i n g : Kompensationsersättningarna ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
2014—2020. Med kompensationsersättning ersätts lantbruksföretagarna för den olägenhet som permanenta ogynn-
samma naturförhållanden orsakar jordbruksproduktionen. Syftet med kompensationsersättning är att trygga jordbru-
kets verksamhetsförutsättningar och kontinuitet och bevara jordbruksmarken i jordbruksanvändning. Åtgärden bidrar
till en balanserad utveckling i fråga om antalet gårdar samt till att gårdsbruksenheter som är ekonomiskt livskraftiga
bevaras och på detta sätt till att sysselsättningen på landsbygden upprätthålls och den ekonomiska utvecklingen i
landsbygdsområdena främjas. Det finns ingen åldersgräns för erhållande av kompensationsersättning, och ersätt-
ningen per hektar minskar när gårdens storlek överskrider vissa gränsvärden. Kompensationsersättning betalas också
för permanent gräsmark. Ersättningen betalas förhöjd om gården överskrider den föreskrivna djurtäthetsgränsen.
Kompensationsersättningarna är ettåriga.

EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %. Av anslaget betalas dessutom kompensationser-
sättningar som helt och hållet finansieras av staten.
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Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Den beräknade fördelningen av anslagen för systemet med kompensationsersättning 2019 (euro)

Sammanlagt, varav 548 288 000

— EU:s andel 97 113 000

— statens andel 134 108 000

— kompensationsersättning som i sin helhet finansieras nationellt 317 067 000

De ekonomiska ramarna under programperioden och användningen av anslaget under moment 30.20.44 (mn
euro)

De ekonomiska ramarna under programperioden 2014—
2020 Anslag

Åtgärd EU staten

helt natio-
nell finan-

siering

Offentlig finan-
siering

sammanlagt
betalat

2014—2017
budgeterat

2018
budgetprop.

2019

Kompensationsersättningar 760,200 1 049,800 1 830,300 3 640,300 2 333,787 518,738 548,288

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bibehållande av kompensationsersättningen på 2018 års nivå 21 500

Nationell finansiering enligt landsbygdsprogrammet (besparing enligt regeringsprogr. 2015) -6 950

Strukturella ändringar (besparing enligt regeringsprog. 2015) -1 000

Tilläggsåterbäring av kompensationsersättning 6 000

Nivåförändring 10 000

Sammanlagt 29 550

Anslaget står delvis utanför ramen.

2019 budget 548 288 000
2018 budget 518 738 000
2017 bokslut 572 888 000

46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 635 000 euro.

Anslaget får användas

1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

2) för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

4) för kompletterande utbildningsåtgärder och därmed sammanhängande kostnader inom systemet med utdelning i
skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och fr.o.m. skolåret 2019/2020
för det egentliga systemet med utdelning i skolan.
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I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Mervärdsskatteutgifterna för kompletterande åtgärder inom systemet med utdelning i skolan har budgeterats under
moment 30.01.29.

F ö r k l a r i n g : Under momentet finansieras utgifter för EU:s program för informationskampanjer och säljfrämjan-
de åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1144/2014. Programmen finansieras helt och hållet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Av anslaget för utvecklande av biodlingen och främjande av produktionen och marknadsföringen av honung i enlig-
het med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 50 %.

Till sådana organisationer för marknadsföring inom sektorn för frukt och grönsaker som producenterna bildar, dvs.
till producentorganisationer, betalas stöd för genomförande av verksamhetsprogrammet. Det stöd som betalas till pro-
ducentorganisationerna finansieras i sin helhet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

I fråga om anslaget för systemet med utdelning i skolan har det beaktats att finansieringen av systemet överförs från
moment 30.20.41 till detta moment från och med skolåret 2019/2020. Av anslaget för systemet med utdelning i sko-
lan och de kompletterande åtgärder som hänför sig till det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 100 %. Den egentliga finansieringen av systemet med utdelning
i skolan kvarstår under skolåret 2018/2019 under moment 30.20.41.

De mervärdesskatteutgifter som hänför sig till de kompletterande utbildningsåtgärderna och som inte ersätts av EU
har beaktats under moment 30.01.29.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)
Sammanlagt, varav EU:s andel

Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och utanför gemenskapen, (EU) nr
1144/2014 2 200 000 2 200 000

Främjande av produktionen och marknadsföringen av honung, (EU) nr 1308/2013 205 000 103 000

Producentorganisationernas verksamhetsprogram, (EU) nr 1308/2013 2 800 000 2 800 000

Systemet med utdelning i skolan, (EU) nr 1308/2013 5 430 000 5 430 000

— varav systemet med utdelning i skolan för läsåret 2019/2020 4 930 000 4 930 000

— varav kompletterande åtgärder 500 000 500 000

Sammanlagt 10 635 000 10 533 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Behovet av tilläggsanslag för systemet med utdelning i skolan 2019/2020 3 500

Överföring av systemet med utdelning i skolan från moment 30.20.41 fr.o.m. skolåret 2019/2020 1 430

Sammanlagt 4 930

Anslaget står delvis utanför ramen.

2019 budget 10 635 000
2018 budget 5 705 000
2017 bokslut 5 105 000
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47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 495 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF
680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och
säljfrämjande åtgärder för livsmedelskedjan

2) för nationella och internationella åtgärder som främjar uppnåendet av målen i redogörelsen om livsmedelspolitik

3) för utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla
nya innovationer

4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betal-
ning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g : Anslaget används för finansiering av nationella och internationella åtgärder som stöder målen i re-
dogörelsen om livsmedelspolitik. Med anslaget stöds dessutom de åtgärder som ingår i de utvecklingsprogram som
gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat samt uppnåendet av de mål som i form av statsrådets princip-
beslut satts upp för sektorn för ekologisk och närproducerad mat för perioden fram till 2020. Med anslaget stöds
dessutom åtgärder enligt handlingsprogrammet för naturproduktbranschen 2020 samt utvecklings- och försöksprojekt
som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer.

Med de medel som är avsedda för åtgärder för utvecklande av livsmedelskedjan kan även omfattande riksomfattande
projekt stödjas.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av tillägg av engångsnatur (Arktiset aromit - Arktiska aromer ry) (riksdagen) -150

Bortfall av tillägg av engångsnatur (Pro Luomu ry) (riksdagen) -100

Specialsakkunnig inom livsmedelsbranschen vid Finlands ambassad i Peking (överföring från moment
24.01.01) (precisering av behovskalkylen) 26

Utbildningsprogram för livsmedelsexport 1 000

Utredning om den gällande konkurrenslagens effekter för livsmedelskedjans verksamhet 100

Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -1 500

Sammanlagt -624

2019 budget 2 495 000
2018 I tilläggsb. 3 500 000
2018 budget 3 119 000
2017 bokslut 6 839 000

60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)

Under momentet beviljas 170 000 euro.
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Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas
till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

F ö r k l a r i n g : Med budgetöverföringen täcks de utgifter för Interventionsfonden för jordbruket som staten svarar
för. De utgifter som staten ska svara för beräknas närmast utgöra utgifter för interventionslagringen, och beloppet av
dem går inte att uppskatta exakt. De utgifter som staten ska svara för beräknas uppgå till 177 000 euro, för vilket det
uppskattningsvis behövs en budgetöverföring på 170 000 euro. Det beräknas att resten täcks av fondens eget kapital.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen -30

Sammanlagt -30

2019 budget 170 000
2018 budget 200 000
2017 bokslut 200 000

(61.) Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)

F ö r k l a r i n g :  Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -49 000

Sammanlagt -49 000

2018 I tilläggsb. —
2018 budget 49 000 000
2017 bokslut 48 000 000

62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 717 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd för uppsamling och bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna
(SRF 998/2017)

2) för statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005)

3) till beviljande av statsbidrag för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet

4) till beviljande av statsunderstöd för främjande av alternativa metoder som ersätter djurförsök och som ska använ-
das vid Tammerfors universitet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
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F ö r k l a r i n g :  Ett mål är att säkerställa att produktionsdjur som dör på gårdarna bortskaffas i enlighet med kraven
i EU:s biproduktsförordning, (EG) nr 1069/2009).

Avsikten är att statsunderstöd och statsbidrag beviljas djurskyddsorganisationer och för specialiseringspraktik för
veterinärer vid Helsingfors universitet. Utöver det beviljas statsunderstöd till Tammerfors universitet (FICAM, cent-
ret för alternativa metoder till djurförsök) för främjande av alternativa metoder till djurförsök och forskning och ut-
bildning i anslutning till detta.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Bortskaffande av produktionsdjur som dör på gårdarna 5 130 000

Statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer 87 000

Statsbidrag till Helsingfors universitet 400 000

Statsbidrag till Tammerfors universitet, FICAM 100 000

Sammanlagt 5 717 000

2019 budget 5 717 000
2018 budget 5 717 000
2017 bokslut 5 767 000

40. Naturresursekonomi

Fullmakt
För den händelse att de pandor som anlänt till Finland skulle dö beviljas en fullmakt att ingå en förbindelse om en
ersättning på högst 2 000 000 euro som betalas till Folkrepubliken Kina för att sända nya pandor.

F ö r k l a r i n g :

Omvärlden
Finlands mångsidiga naturresurser — produktiva skogar, livskraftiga fisk- och viltbestånd samt rena och rikliga vat-
tenresurser erbjuder goda tillväxtförutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet och användning av natu-
ren för rekreation som baserar sig på en hållbar användning av förnybara naturresurser.

De globala och nationella förändringarna i ekonomin, befolkningen, klimatet, ekosystemen, tekniken, de sociala för-
hållandena och värderingarna återspeglas i nyttjandet av naturresurserna: användningen av naturresurser ökar, blir
mångsidigare och effektiviseras. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att utnyttja naturresurser som inte utnytt-
jats tidigare. Även immateriella tillgångar i naturen, t.ex. rekreationstjänsterna, ökar i betydelse.

Olika värderingar när det gäller användningen och skyddet av naturresurserna leder också till konflikter. Den samhäl-
leliga acceptansen för och beaktandet av olika värderingar vid användningen av naturresurser är viktigt.

Konkurrenskraften inom affärsverksamhet som baserar sig på förnybara naturresurser bör förbättras och strukturerna
ses över så att det skapas nya investeringar, ny produktion och nya tjänster. Till stöd för reformen görs det satsningar
på forsknings- och utvecklingsarbete som skapar nya innovationer. På detta sätt tryggas också efterfrågan på och ut-
budet av inhemska råvaror samt lönsamheten för de naturresursbaserade näringarna. De nya investeringarna inom na-
turresurssektorn ger en positiv signal om tillväxt i den ekonomi som baserar sig på förnybara naturresurser.

Ansvarsområdet naturresursekonomi omfattar skogsbruk, fiskerinäring, fritidsfiske och vilthushållning samt vatten-
hushållning och allmänna naturresursfrågor. Största delen av de anslag som behövs för skötseln av dessa uppgifter, ca
188 miljoner euro, har budgeterats under detta kapitel. Dessutom finns det ordinarie personal, motsvarande ca 200
årsverken, som arbetar vid närings-, trafik- och miljöcentralerna med uppgifter inom naturresursekonomi och vid Fin-
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lands miljöcentral med vattenhushållningsuppgifter. Löneutgifterna och utgifterna för den allmänna förvaltningen för
denna personal, sammanlagt ca 14 miljoner euro, har beaktats under moment 32.01.02 under arbets- och näringsmi-
nisteriets huvudtitel samt under moment 35.01.04 under miljöministeriets huvudtitel. Uppgifterna inom naturresurse-
konomin omfattar också Gränsbevakningsväsendets tillsyn över vilthushållningen och fiskerinäringen inom inrikes-
ministeriets förvaltningsområde.

Mål för de centrala åtgärderna
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp
följande mål för verksamheten inom politiksektorerna för naturresursekonomin som stöder de samhälleliga effektmål
som anges i motiveringen till huvudtiteln:

— Naturresursdata är aktuella och interoperabla och används effektivt vid styrningen av naturresursekonomin

— Finland är en konkurrenskraftig omvärld för skogliga affärsfunktioner

— Skogsbranschen och dess strukturer förnyas och diversifieras

— Skogarna används på ett aktivt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och mångsidigt sätt

— Livskraftiga fiskbestånd liksom diversiteten hos och en hållbar användning av dem tryggas genom reglering och
tillsyn som baserar sig på kunskap och genom andra vårdåtgärder som förbättrar fiskresursernas tillstånd

— Fiskerinäringarna och fiskeriföretagen moderniseras och växer och deras konkurrenskraft blir bättre

— Det finns goda förutsättningar för fritidsfiske och för välfärdstjänster i anslutning till det

— Genom regionalt samarbete i utbyggda vattendrag främjas förutsättningarna för vandringsfiskens livscykel, han-
teringen av riskerna för översvämningar och torka, rekreation, ett gott tillstånd för livsmiljöerna och produktion av
förnybar energi

— Internationellt samarbete och internationell affärsverksamhet som bygger på en hållbar användning av akvatiska
resurser och finländsk vattenexpertis ökar

— Man anpassar sig till förändringar i klimatet och kan hantera risker som hänför sig till extrema väder- och vatten-
förhållanden

— Vattenlägestjänster produceras med hjälp av nya arbetsmetoder och tekniska lösningar

— Vilthushållningen stärks och dess effekter på välfärden ökar

— Medverkan på regional och lokal nivå när det gäller planeringen och beredningen av politiken i fråga om de stora
rovdjuren utökas

— Skador orsakade av stora rovdjur minskar.

Nyckeltal
2016
utfall

2017
uppskattning

2018
uppskattning

2019
mål

— Värdeökningen inom skogsbruket, miljoner euro 3 248 stiger stiger stiger

— Investeringsavkastningen från virkesproduktion i pri-
vatskogsbruket, % (exklusive den årliga förändringen i
rotpriserna) 4,4 4,1 stiger stiger

— Avverkningsuttaget för stamved, miljoner m3 69,3 72,1 stiger stiger

— Metso-åtgärder i privatskogar, ha 40 830 42 796 45 969 49 069

— Värdet av produktionen av kommersiellt fiske, miljo-
ner euro 52,0 50,0 stiger stiger

— Värdet av vattenbruksproduktionen, miljoner euro 90,0 90,0 stiger stiger
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2016
utfall

2017
uppskattning

2018
uppskattning

2019
mål

— Fiskförädlingens och fiskhandelns omsättning, miljo-
ner euro 791,0 800,0 stiger stiger

— Värdet av fritidsfiskets fångster, miljoner euro 51,0 51,0 stiger stiger

— Antalet fiskedagar för fritidsfiskare, miljoner st. 16,0 16,0 oförändrat oförändrat

— Invånarantal i områden med betydande översväm-
ningsrisk 5 975 5 843 5 800 sjunker

— Strukturförändring inom ordnandet av vattentjänster,
antal vattentjänstverk, st. 1 150 1 100 1 050 sjunker

— Värdet av viltfångsten, miljoner euro 65,9 stiger oförändrat oförändrat

— Antalet jaktdagar i fråga om småvilt, miljoner st. 3,42 stiger stiger stiger

— Skador orsakade av stora rovdjur, miljoner euro 10,5 11,9 oförändrat sjunker

20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbe-
slut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) och i
andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter samt till betalning av överföringsutgifter i anslutning till dessa

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fon-
der, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

F ö r k l a r i n g : Anslaget används för att kompensera och förhindra de skador som byggande i samt reglering och
rensning av vattendrag och utsläpp av avloppsvatten m.fl. tillståndspliktiga åtgärder orsakat fiskbestånden samt för
utgifter för fiskerikontrollen. De vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter som beräknas inflyta år 2019 har anteck-
nats som inkomster under moment 12.30.40.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning i de influtna inkomsterna 100

Sammanlagt 100

2019 budget 3 100 000
2018 budget 3 000 000
2017 bokslut 3 000 000

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 971 000 euro.

Anslaget får användas för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vatten-
tillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendragen, utveck-
lande av nyttjandet och vården av vattendrag, av vattentjänster och av annan vattenekonomi, uppföljning av effekter-
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na samt statens skyldigheter med stöd av lag, tillståndsbeslut och avtal samt för gränsvattendragssamarbete som base-
rar sig på mellanstatliga fördrag.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 167 års-
verken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiel-
la bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn. Anslaget får även användas för fullgörande av mellanstat-
liga samarbetsavtal som främjar affärsverksamhet inom vattensektorn.

Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som
ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlag-
stiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till
arbetsgivaren.

F ö r k l a r i n g :
Beräknad användning av anslaget (euro)

Hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendrag och hydrologiska informa-
tionstjänster 3 195 000

Utvecklande av vattenhushållningen, planering och uppföljning 3 270 000

Grundliga reparationer av statens vattenbyggnadskonstruktioner och andra vattendragsåtgärder 5 000 000

Skyldigheter som följer av statens vattenhushållningstillstånd 2 200 000

Gränsvattendragssamarbete som baserar sig på statsfördrag, finansiella andelar och medlemsavgifter 306 000

Sammanlagt 13 971 000

Avsikten är att anslaget används för avlönande av personal motsvarande 151 årsverken inom arbets- och näringsmi-
nisteriets och miljöministeriets förvaltningsområden och för avlönande av personal motsvarande 16 årsverken inom
jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Modernisering av den hydrologiska uppföljningen (överföring från moment 30.01.23) 300

Lönejusteringar 151

Sammanlagt 451

2019 budget 13 971 000
2018 I tilläggsb. 45 000
2018 budget 13 520 000
2017 bokslut 13 520 000

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 950 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar
användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och
anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa

2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara na-
turresurser
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3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 29 årsverken.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g : Anslaget används för försöks-, utvecklings- och investeringsprojekt samt exportfrämjande projekt
som främjar en hållbar användning av förnybara naturresurser och bioekonomi. Avsikten är att förbättra förutsätt-
ningarna för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på ett hållbart nyttjande av naturresurser. Genom
anslaget genomförs den nationella bioekonomiska strategin.

Dessutom riktas anslag till en förbättring av interoperabiliteten hos datasystem och datalager i anslutning till använd-
ning och skydd av förnybara naturresurser och till utvecklande av de elektroniska tjänsterna, tryggande av naturens
mångfald, avvärjande av risker som invasiva främmande arter medför, skydd och hållbar användning av de genetiska
resurserna samt främjande av användningen av naturen för rekreation och turism. Med anslaget kan det även göras
utredningar med vilka avsikten är att förbättra naturresursernas tillstånd och användningen av dem samt anpassningen
till klimatförändringen.

Som den andel som år 2018 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har
135 000 euro beaktats under detta moment.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Försöks- och utvecklingsprojekt inom naturresursekonomi och bioekonomi 5 520 000

Utveckling och förvaltning av informationssystem 250 000

Tillsyn över att avtal om fiske fullgörs 180 000

Sammanlagt 5 950 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Främjande av bioekonomiska innovationer 1 100

Inledande av restaurering av värdefulla fågelvatten 100

Organisering av naturresursområdets uppgifter (2 årsv.) (överföring till moment 30.01.01) -130

Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -10 000

Sammanlagt -8 930

2019 budget 5 950 000
2018 budget 14 880 000
2017 bokslut 16 880 000

31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 636 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i
vattendrag och vattenmiljön och för åtgärder som minskar riskerna för översvämning eller torka samt utgifter som
föranleds av projekt som genomförs som statens arbete
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2) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt samt export-
främjande projekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser samt för utvecklande av innovativa offentliga
anskaffningar inom vattenhushållningssektorn och till dem anslutna verksamhetsmodeller.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande
högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter. Dessutom får anslaget
användas till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel
(1015/1977) samt som nationell självfinansieringsandel i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  När det gäller åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön
beviljas stöd för vattendragsåtgärder som syftar till att hantera översvämningsrisker och minska andra risker och olä-
genheter samt främja en mångsidig användning och vård av vattendragen. I syfte att förbättra fiskbeståndens livskraft
används anslaget för genomförande av projekt som främjar fiskens vandring, den naturliga förökningen inom fiskbe-
stånden och bevarandet av mångfalden. Grunderna för understöden har fastställts i statsrådets förordning om under-
stöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Beräknad användning av anslaget (euro)

Riskhanterings-, iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt inom vattenhushållningen 3 879 000

Fiskeriekonomiska iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt 757 000

Sammanlagt 4 636 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av tillägg av engångsnatur (Fiskvägar) -850

Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -3 000

Sammanlagt -3 850

2019 budget 4 636 000
2018 budget 8 486 000
2017 bokslut 7 136 000

40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 745 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenområdets
ägare

2) till betalning av utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren
som betalas till vattenområdenas ägare

3) till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller dom-
stolar gett i vatten- eller fiskeriärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgif-
ter

4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i
skog (263/1991) och lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013)
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5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska
betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden

6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt vitesla-
gen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen

7) till betalning av ersättningar enligt rengärdesavtalet mellan Finland och Norge

8) till betalning av sådana bidrag som avses i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012)

9) till betalning av ersättningar och kostnader för förluster enligt lagen om ersättande av förluster på grund av vissa
bestämmelser i överenskommelsen angående fiskeristadgan för Tana älv och i den därtill anslutna fiskeristadgan
(501/1991) samt av därmed förknippade räntor och dröjsmålsräntor.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g : Av inkomsterna från tillstånd till fiske i Tana älv återbärs till vattenområdenas ägare 2019 den an-
del som ska återbäras av de inkomster av tillstånd till fiske som influtit 2018. I budgeten för 2018 har det influtna
beloppet beräknats uppgå till 500 000 euro. När den andel som ska återbäras till de privata vattenområdenas ägare i
förhållande till vattenområdenas storlek är ca 73 %, är det belopp som ska återbäras 365 000 euro. Den andel som
tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har beaktats i anslaget under moment
30.40.22. Den inkomst som år 2019 beräknas inflyta av tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment
12.30.41.

Med avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren ersätts vattenområdenas ägare för olägen-
heter som avtalen medför. Målet är att det år 2019 ska finnas gällande avtal om begränsning av fiske på ett område av
ca 2 600 km2. Under moment 30.40.62 har medel reserverats för ersättning till kommersiella fiskare i Saimenområdet
för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.

2019 budget 1 745 000
2018 budget 1 745 000
2017 bokslut 699 461

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 375 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993).

Anslaget får även användas till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år, till betalning av utgifter som
gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, till betalning av utgifter för
avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgif-
ter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g : Till utgifterna enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift hör sådana utgifter enligt
viltskadelagen (105/2009) som föranleds av förebyggande och ersättande av skador förorsakade av hjortdjur samt ut-
gifter som föranleds av viltskaderegistret och av andra informationssystem som anknyter till förvaltningen av jakten
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på hjortdjur. Medel kan dessutom användas för utgifter som föranleds av observation och vård av samt forskning i
hjortdjursbestånden samt andra motsvarande utgifter. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.30.42.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Ersättande av skador 1 600 000

Åtgärder för förebyggande av skador 400 000

Observation och forskning avseende hjortdjursbestånden 1 050 000

Viltskaderegistret 150 000

Vård av hjortdjursbestånden 2 175 000

Sammanlagt 5 375 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av influtna jaktlicensavgifter för hjortdjur 800

Sammanlagt 800

2019 budget 5 375 000
2018 budget 4 575 000
2017 bokslut 3 400 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 850 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsa-
kats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av
viltskadelagen

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betal-
ning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g : Anslaget används för ersättningar för skador som orsakats av rovdjur 2018. Ersättningarna betalas
ut av budgetmedel inom de gränser som anges i 9 § 2 mom. i viltskadelagen. De skador som ersätts beräknas hålla sig
på 2017 års nivå.

År 2017 var beloppet för skador 11,9 miljoner euro, varav andelen skador på ren var 11,3 miljoner euro och andelen
skador på husdjur 0,6 miljoner euro. Det anslag för ersättning av skadorna som fick användas uppgick till 8,9 miljo-
ner euro, men på grund av den stora mängden rovdjursskador räckte inte anslagen 2017 och man tvingades sänka
ersättningarna med 26 %, dvs. ca 3 miljoner euro.

Den skademängd som ska ersättas 2018 beräknas hålla sig på 2017 års nivå, och det föreslagna anslaget kan därför
inte ersätta skadorna till fullt belopp. Man tvingas skära ner de ersättningar som betalas ut med ca 3,6 miljoner euro.
Nedskärningen gäller både skador på ren och skador på husdjur, men inte eventuella personskador.
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Beräknad användning av anslaget (euro)

Ersättning av skador på ren som orsakats av stora rovdjur 7 750 000

Ersättning av skador på husdjur, odlingar och bin som orsakats av stora rovdjur 600 000

Förebyggande och övervakning av skador 500 000

Sammanlagt 8 850 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring 400

Sammanlagt 400

2019 budget 8 850 000
2018 budget 8 450 000
2017 bokslut 7 900 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 56 230 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den
temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)

2) genomförande av ägoregleringsprojekt av pilotstudiekaraktär för att främja skogsbrukets lönsamhet och till betal-
ning av konsumtionsutgifter i anslutning till projekten samt till betalning av utgifter för avlönande av personal mot-
svarande högst två årsverken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt
År 2019 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett be-
lopp av högst 44 000 000 euro. Fullmakten får också användas till korrigering av fel i stödbeslut som meddelats med
stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är
oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2019.

F ö r k l a r i n g : Med anslaget främjas hållbar vård och användning av skogar genom att stöd beviljas för skogs-
vårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 2 500 årsverken.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

2019 2020 2021 2022 2023

Samman-
lagt fr.o.m.

2019

Förbindelser som ingåtts före 2019 47,34 24,37 10,38 1,00 0,59 83,68

Förbindelser 2019 8,89 26,00 4,50 2,50 2,11 44,00

Sammanlagt 56,23 50,37 14,88 3,50 2,70 127,68
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Beräknad användning av anslaget (euro)

Understöd för skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar 55 930 000

Ägoregleringsprojekt för att främja skogsbruk 300 000

Sammanlagt 56 230 000

2019 budget 56 230 000
2018 budget 56 230 000
2017 bokslut 52 813 106

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 027 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
(1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), för åtgärder som tryggar bio-
logisk mångfald i skogarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeri-
et upp följande preliminära resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

— Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av skogsnaturen på ett
3 100 hektar stort område (2018 års mål 3 200 hektar).

Beräknad användning av anslaget (euro)

Miljöstöd 4 000 000

Projekt för vård av skogsnaturen 1 027 000

Sammanlagt 5 027 000

2019 budget 5 027 000
2018 budget 5 027 000
2017 bokslut 3 027 000

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 39 160 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet

3) till betalning av utgifter som föranleds av årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio och som hör till
enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral.

F ö r k l a r i n g :  Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och
sköter uppgifter som hänför sig till en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mång-
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fald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta upp-
gifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000
skogsbruksenheter (12,1 miljoner hektar, ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att
de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen
behandlar t.ex. årligen ca 120 000 anmälningar om användning av skog och ca 90 000 ansökningar om Kemera-stöd
och anmälningar om verkställande. Skogscentralen samlar in regional information om skogstillgångar på ett ca 1,7
miljoner hektar stort område och ger rådgivning till och utbildar årligen ca 30 000 skogsägare och aktörer inom
skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska
tjänsterna, informationssystemarkitekturen, utnyttjandet av skogliga data samt rådgivningstjänsterna för skogsägare
och aktörer inom skogsbranschen.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen ställer
jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 preliminärt upp följan-
de mål för verksamheten vid Finlands skogscentral:

Resultatmål för Finlands skogscentral
2017
utfall

2018
resultatmål

2019
resultatmål

1. Ekonomimål

Totala kostnader för behandling och beslut som gäller anmälningar enligt
skogslagen per anmälan, € 12,90 11 11

Totala kostnader för behandling av ansökningar enligt finansieringslagen per
ansökan, € 82,5 80 78

Styckkostnader för terrängundersökningar €/ha 213 180 165

Kostnader för insamling av regional information om skogstillgångarna €/ha 4,1 under 5 4,5

2. Prestationsmål

Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha 1 260 000 1 250 000 1 600 000

Besökarantal på tjänsten MinSkog.fi, skogsägare, st. 92 885 100 000 117 000

Besökarantal på tjänsten MinSkog.fi, företag 586 650 720

3. Kvalitetsmål

Areal av de privata skogarna som den aktuella informationen om skogstill-
gångarna täcker, % 86,2 90 90

Andelen finansiellt sunda projekt för ungskogsvård av arealen enligt presta-
tionsmålet vid stickprovskontroller, % 77 85 93

Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandet 4,8 4,2 4,0

Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, % 78 fortsätter öka 85

Uppskattad fördelning enligt process av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslaget (mn euro)
samt årsverkena (årsv.)

2017 utfall 2018 uppskattning 2019 uppskattning

kostnader årsv. kostnader årsv. kostnader årsv.

Skogsdata- och kontrolltjänster 20,5 304 22,2 304 19,9 292

Näringslivstjänster 10,0 147 10,3 146 9,6 140

Förvaltningstjänster 7,7 50 8,4 50 4,3 33
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2017 utfall 2018 uppskattning 2019 uppskattning

kostnader årsv. kostnader årsv. kostnader årsv.

Utvecklingstjänster - - - - 5,4 27

Sammanlagt 38,2 501 40,9 500 39,2 492

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -500

Förvaltning/Jord- och skogsbruk (regeringsprogr. 2015) -1 000

Lönejusteringar 760

Sammanlagt -740

2019 budget 39 160 000
2018 I tilläggsb. 283 000
2018 budget 39 900 000
2017 bokslut 41 200 000

50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 11 751 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fon-
der

3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betal-
ning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till
lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Genom ändringen sänks viltvårdsavgiften från 39
euro till 20 euro för personer under 18 år.

Med stöd av 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som mot-
svarar minst det belopp som samma år uppskattas inflyta i form av jaktvårdsavgifter beräknat enligt antalet jägare
under de tre närmast föregående åren (305 500). Jaktvårdsavgiften är 39 euro och för personer under 18 år 20 euro.
Antalet jägare under 18 år uppskattas vara 8 600. De inkomster som beräknas inflyta av jaktvårdsavgifterna år 2019
har antecknats under moment 12.30.45.

Resultatet av verksamheten vid Finlands viltcentral
Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som har hela landet förutom landskapet Åland som
sitt verksamhetsområde. Till Finlands viltcentrals uppgifter hör att främja hållbar vilthushållning, stödja jaktvårdsför-
eningarnas verksamhet, sörja för verkställigheten av viltpolitiken och fullgöra för centralen föreskrivna offentliga för-
valtningsuppgifter. Finlands viltcentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Finlands viltcentral stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och
kapitlen på följande sätt:
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— ansvarar för den deltagande beredningen av förvaltningsplaner och uppdateringar av dem som gäller viltarter och
deras livsmiljöer och tar i sin verksamhet, inklusive de offentliga förvaltningsuppgifterna, i beaktande riktlinjerna i
de fastställda förvaltningsplanerna och åtgärderna i den nationella strategin för främmande arter

— sörjer för att intressentgrupperna blir hörda och kan delta i allt väsentligt i de regionala viltvårdsråden och riksvil-
tvårdsrådet, utvecklar och stöder i samarbete med Naturresursinstitutet och jaktvårdsföreningarna verksamheten för
nätverket för kontaktpersoner i frågor som rör stora rovdjur samt främjar annan uppföljning av viltbestånden som
grundar sig på frivilligt arbete och att observationerna och proverna skickas till forskningsinstituten och utvecklar i
samarbete med aktörer inom den offentliga viltvårdskoncernen statistikföringen över fällda djur och andra dataarkiv
för vilt med tanke på planeringsverksamheten inom viltförvaltningen

— sörjer för att skador orsakade av vilt minskar bl.a. genom aktiva åtgärder för förebyggande av skador samt genom
att rikta jakten mot viltarter som orsakar skador

— strävar efter att med aktiva åtgärder minska olagligt dödande av vilt

— sörjer för att statsbidrag styrs till jaktvårdsföreningarnas verksamhet genom ett förfarande enligt 7 § 2 mom. i
statsunderstödslagen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Finlands viltcentral 7 270 000

Jaktvårdsföreningarna 2 304 000

Stödjande av jaktmuseiverksamhet 400 000

Utvecklingsprojekt enligt viltvårdskoncernens strategi:

— utvecklande av jaktvårdsföreningarnas verksamhet 950 000

— förvaltning av bestånden av stora rovdjur och utvecklande av viltvårdskoncernens gemensam-
ma informationssystem samt projekt som förbättrar viltets livsmiljö 827 000

Sammanlagt 11 751 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring av jaktvårdsavgiften -169

Sammanlagt -169

2019 budget 11 751 000
2018 budget 11 920 000
2017 bokslut 10 130 000

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 286 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015)

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betal-
ning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som
genomförs med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
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F ö r k l a r i n g : Med stöd av 86 § i lagen om fiske ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som motsvarar det
belopp som på basis av statens senast fastställda bokslut beräknas inflyta i fiskevårdsavgifter under det året. Beloppet
av fiskevårdsavgifter som inflyter 2019 och dimensioneringen av anslaget grundar sig därmed på mängden sålda fis-
kevårdsavgifter enligt statsbokslut för 2017 till det gällande avgiftsbeloppet. Fiskevårdsavgiften är 2019 45 euro för
ett kalenderår, 15 euro för sju dygn och 6 euro för ett dygn. Enligt uppskattning inflyter 9 386 000 euro i form av
fiskevårdsavgifter.

De inkomster som inflyter har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Användningsändamål enligt 82 § 1—3 punkten i lagen om fiske 6 259 000

Utgifter som föranleds av uppbörden av fiskevårdsavgift enligt 82 § 5 punkten i lagen om fiske 700 000

Ersättningar enligt 82 § 4 punkten i lagen om fiske till ägare av vattenområden 3 327 000

Sammanlagt 10 286 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av tillägg av engångsnatur (Finlands Yrkesfiskarförbund rf) (riksdagen) -50

Bortfall av tillägg av engångsnatur (Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry) (riksdagen) -100

Minskning i de influtna fiskevårdsavgifterna -714

Planerings- och styrsystem med utgångspunkt i tillgänglig information (Oma kala) enligt lagen om fis-
ke (överföring från moment 30.01.23) 900

Sammanlagt 36

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.

2019 budget 10 286 000
2018 budget 10 250 000
2017 bokslut 8 850 000

53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 132 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager och konsumtionsutgifter i anslut-
ning till utvecklande av produktionen av skogsträdsfrö

2) till betalning av understöd till allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g : Genom understöden för anläggning av skogsfröplantager säkerställs att tillräckliga mängder hög-
klassigt skogsodlingsmaterial som lämpar sig för förhållandena kontinuerligt står till buds för skogsbruksändamål.
Anslaget får också användas till utvecklande av produktionen av skogträdsfrö.

Understöd som beviljas allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn riktas till utvecklingsverksamhet och kom-
munikation som främjar tillväxten och konkurrenskraften inom naturresursekonomin.
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Beräknad användning av anslaget (euro)

Understöd för anläggning av skogsfröplantager 440 000

Understöd till allmännyttiga föreningar inom naturresurssektorn 692 000

Sammanlagt 1 132 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av tillägg av engångsnatur (Arbetseffektivitetsföreningen rf) (riksdagen) -200

Bortfall av tillägg av engångsnatur (Utvecklingsverksamhet som främjar tillväxten och konkurrensk-
raften inom naturresursekonomin) (riksdagen) -100

Sammanlagt -300

2019 budget 1 132 000
2018 budget 1 432 000
2017 bokslut 1 332 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 20 476 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspo-
litik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinär-
ingen och av tillsynen över det kommersiella fisket samt av ersättningar till kommersiella fiskare för ekonomiska
skador till följd av skyddet av saimenvikaren.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 80 årsverken
och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget har 9 190 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

F ö r k l a r i n g :  Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter som föranleds av EU:s gemensamma fiskeripoli-
tik och integrerade havspolitik beaktats 20 101 000 euro, vilket utgör medfinansiering för det operativa program som
delfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under 2014—2020. EU:s andel av detta är 10 911 000
euro. EU:s medfinansiering och den nationella medfinansieringen har fastställts i det operativa program som god-
känts av Europeiska kommissionen. Medel får användas i enlighet med det operativa programmet bl.a. för finansier-
ing av investerings- och utvecklingsprojekt inom fiskerinäringarna, miljöprojekt inom fiskerinäringen och projekt
som hänför sig till genomförandet av havspolitiken samt för finansiering av tillsynen över det kommersiella fisket
och åtgärder för insamlingen av uppgifter.

I anslagets EU-andel har även Ålands andel beaktats. Åland anvisar den nationella offentliga medfinansiering som
behövs i sin egen budget.

Under moment 12.30.03 beräknas det inflyta sammanlagt 10 000 000 euro i form av medfinansiering från EHFF un-
der programperioden 2014—2020.
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I anslaget har som åtgärder för främjande av fiskerinäringen som i sin helhet finansieras nationellt beaktats sådana
kostnader för underhåll av informationssystem och register som hänför sig till Europeiska havs- och fiskerifondens
(EHFF) operativa program samt utgifterna för tillsynen över kommersiellt fiske, till den del tillsynsåtgärderna inte
ingår i EHFF:s operativa program. Anslaget får på grunder som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet använ-
das också till annan förbättring av förutsättningarna för fiskerinäringen eller som statligt stöd inom fiskerinärings-
branschen i enlighet med EU:s rättsakter. Dessutom är avsikten att vid behov använda anslaget för ersättningar till
kommersiella fiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren. Behovet uppgår
till uppskattningsvis 80 000 euro. År 2019 behövs det uppskattningsvis 375 000 euro för utgifter som i sin helhet
finansieras nationellt.

Beräknad användning av anslaget (euro)
Nationell andel EU:s andel (EHFF) Sammanlagt

Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program, sam-
manlagt 9 190 000 10 911 000 20 101 000

Nationella åtgärder 375 000 - 375 000

Sammanlagt 9 565 000 10 911 000 20 476 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring av finansieringen av det operativa programmet för EHFF 114

Sammanlagt 114

Anslaget står delvis utanför ramen.

2019 budget 20 476 000
2018 I tilläggsb. 6 414 000
2018 budget 20 362 000
2017 bokslut 20 881 000

(83.) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)

F ö r k l a r i n g : Lånefinansieringen av tryggandet av virkesproduktionens uthållighet ingick i den upphävda lagen
om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). Utbetalningarna av finansieringen upphör vid utgången av 2019.
Det finns inte längre några oavslutade projekt som kräver lånefinansiering under 2019. Av denna orsak föreslås det
att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2018 budget 50 000
2017 bokslut 50 000

64. Forststyrelsen

I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om
Forststyrelsen (234/2016):

1. Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten
I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktel-
serna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna
minskar inte. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.
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2. Ändringar i grundkapitalet
Forsstyrelsens grundkapital kan höjas med 0,512 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 60 miljoner euro.

4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser
Forststyrelsens investeringar får år 2019 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får For-
ststyrelsen år 2019 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till
ett belopp av högst 25 miljoner euro.

5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktö-
rer till ett värde av högst 3,5 miljoner euro.

F ö r k l a r i n g : Forststyrelsen är ett statligt affärsverk från och med den 15 april 2016. Forststyrelsens allmänna
uppgift är att på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda statens jord- och vattenegendom som den besitter och att
bedriva en resultatrik verksamhet. Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom det ekonomiska utnyttjandet av sta-
tens jord- och vattenegendom som anvisats i dess besittning samt genom att administrera aktierna i de dotter- och
intressebolag som bedriver affärsverksamhet som ansluter till besittningen av jord- och vattenegendomen.

Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten
Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2019 som godkänts av riksdagen i beslutsdelen har
jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2019 som resultatmål (räkenskapsperiodens
resultat) preliminärt uppställt 110,1 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,2 procent på det kapital som
är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2020 uppgår det preliminära målet för intäktsföringen till 110,0
miljoner euro. För att uppnå intäktsföringsmålet fortsätter Forststyrelsen försäljningen av mark som är oändamålsen-
lig med tanke på statens verksamhet och ekonomi och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar be-
slut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2019.

Forststyrelsen förverkligar de mål för skogsbruket som satts upp för den genom ägarstyrning av dotterbolaget Metsä-
hallitus Metsätalous Oy, som bedriver skogsbruk, och genom att sätta upp resultatmål och målnivåer för dotterbola-
get i fråga om de viktigaste kännetecken som beskriver verksamhetens effekter. I enlighet med detta har jord- och
skogsbruksministeriet preliminärt satt upp som mål för Forststyrelsen att styra verksamheten vid Metsähallitus Met-
sätalous Oy så att de fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna i affärsverksamheten
inte minskar. Forststyrelsen utvecklar rapporteringen om fördelarna med de allmänna samhälleliga förpliktelserna så
att den blir mer mångsidig och på så sätt bättre täcker de regional- och samhällsekonomiska effekterna av verksamhe-
ten.

Skogsmarkens areal inom Forststyrelsens affärsverksamhet uppgick i slutet av 2017 till 3 479 000 ha, varav 518 000
ha omfattades av användningsbegräsningar till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om For-
ststyrelsen. Helt och hållet utanför ekonomibruk stod 287 000 ha och 231 000 ha var i begränsad användning. Detta
innebär att 14,8 % av skogsmarkens areal inom skogsbruket omfattas av användningsbegränsningar av olika grad till
följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna. Nivån på de totala satsningar som beaktandet av de samhälleliga
förpliktelserna föranleder var 55,8 miljoner euro i slutet av 2017.

Ändringar i grundkapitalet
Enligt bokslutet för perioden den 1 januari till den 31 december 2017 uppgick grundkapitalet till 2 596,6 miljoner
euro. I budgeten för 2018 och i den första tilläggsbudgeten för 2018 godkände riksdagen en höjning av grundkapitalet
till 12,879 miljoner euro. Ministeriet kommer med stöd av riksdagens fullmakt att fatta beslut om det exakta beloppet
av grundkapitalet.

Statsbudgeten 2019

Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 63



Det föreslås att grundkapitalet 2019 höjs med 0,512 miljoner euro. Grundkapitalet ökar med 0,450 miljoner euro som
nettoeffekt av överföringar av besittningsrätter, arv som tillfallit staten och andra motsvarande ändringar gällande
egendomen. Dessutom föreslås det att egendom till ett värde av 0,029 miljoner euro av grundkapitalet förs över till
övrigt eget kapital som nettoeffekt av ändringar i markanvändningen Det föreslås därutöver att grundkapitalet höjs
med 0,091 miljoner euro på grund av överföringar av fast egendom.

Investeringar
Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 11,5 miljoner
euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens, Gränsbevak-
ningsväsendets och forskningens behov. Avsikten är att områden till ett värde av ca 3,4 miljoner euro ska förvärvas
för dessa behov. Andra betydande investeringsobjekt är konstruktioner för vindkraftsparker samt jord- och vatten-
byggnadsprojekt.

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet
2017 utfall 2018 prognos 2019 budgetprop.

Affärsverk-
samhet

Affärsverk-
samheten

som helhet

Affärsverk-
samhet

Affärsverk-
samheten

som helhet

Affärsverk-
samhet

Affärsverk-
samheten

som helhet

Omsättning, mn € 98,9 319,3 96,3 336,5 97,2 333,5

— förändring, % 44 34 -3 5 1 -1

Driftsbidrag, % 95 38 97 38 103 40

Rörelsevinst/förlust, mn € 91,2 117,2 91,0 122,6 97,0 127,7

Räkenskapsperiodens resultat, mn € 89,7 107,1 106,9 111,2 110,1 116,0

— % av omsättningen 91 34 111 33 113 35

— % av grundkapitalet 3,6 4,3 4,3 4,4 4,4 4,6

Intäktsföring i statsbudgeten, mn € 86,01) 92,7 100,7

Avkastning på investerat kapital, %2) 4,0 4,2 4,1 4,4 4,2 4,6

Investeringar, % av omsättningen 7 5 12 6 12 6

Soliditet, % 98 98 98 98 98 98

Balansomslutning, mn € 2 993 3 016 2 999 3 022 3 004 3 028

Antal anställda i genomsnitt (årsv.) 148 755 143 630 139 653

1) Nyckeltal för grundkapitalet efter ändringar under året, avkastningsprocenten på i affärsverksamheten investerat kapital inkl. utdelning från dotterbolagen.
2) Intäktsföring för föregående år, målsatt intäktsföring för innevarande år och målsatt intäktsföring enligt budgetpropositionen

Forststyrelsens affärsverksamhet omfattar Forststyrelsens affärsverksamhet utom den affärsverksamhet som bedrivs
av dotterbolagen.

Detta innebär Forststyrelsens affärsverksamhet och dotterbolagen inom Forststyrelsens affärsverksamhet.
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Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)
2017
utfall

2018
prognos

2019
budgetprop.

Intäktsföring av Forststyrelsens inkomster under inkomstmo-
ment

13.05.01 Intäktsföring av vinst 86,000 92,704 100,700

Sammanlagt 86,000 92,704 100,700

Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsupp-
gifterna

30.64.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 5,514 7,554 7,341

JSM:s förvaltningsområde sammanlagt 5,514 7,554 7,341

35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 29,656 31,806 31,639

MM:s förvaltningsområde sammanlagt 29,656 31,806 31,639

Sammanlagt (JSM och MM) 35,170 39,360 38,980

Offentliga förvaltningsuppgifter
Servicemålen och de övriga verksamhetsmålen för de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt lagen om Forststyrel-
sen och finansieringen av dem tas i fråga om jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde upp under moment
30.64.50 och i fråga om miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1 000 euro, omfattar hela verk-
samheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)

2017
utfall

2018
prognos

2019
budgetprop.

Finansiering1)

Jord- och skogsbruksministeriet (30.64.50) 6 968 7 908 7 341

Miljöministeriet (35.10.52) 33 751 33 123 31 639

Miljöministeriet (35.10.63) 230 320 -

Miljöministeriet (35.10.22) 104 780 780

Finansiering från andra ministerier 1 295 832 930

LIFE-finansiering från Europeiska unionen 1 244 1 943 2 348

Annan finansiering från Europeiska unionen 2 942 2 903 2 514

Utgifter som betalats genom inkomstfinansiering 11 341 11 077 10 500

Övrig finansiering 3 563 2 471 2 050

Sammanlagt 61 438 61 357 58 102

1) I de finansiella posterna 2017—2018 ingår även poster som överförts från tidigare år.
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Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna
2017
utfall

2018
prognos

2019
budgetprop.

Intäkter (1 000 euro)

Avgiftsbelagd verksamhet 11 406 11 077 10 500

Andra intäkter 3 455 7 316 6 912

Finansiering ur statsbudgeten 43 679 41 963 38 190

Intäkter sammanlagt 58 540 60 357 55 602

Kostnader (1 000 euro)

Personalkostnader 25 080 25 000 25 160

Övriga kostnader 35 573 33 147 32 764

Kostnader sammanlagt 60 653 58 147 57 924

Resultat före bokslutsdispositioner -2 114 2 210 -2 322

Överföring av bokslutsperiodens resultat för enheten för offentliga
förvaltningsuppgifter som ändring i övrigt eget kapital1) 2 114 2 210 2 322

Räkenskapsperiodens resultat - - -

Antal anställda (årsv.) 505 500 495

1) Resultaträkningarna har gjorts upp på det sätt som anges i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och den förordning (1368/2016) som trädde i kraft den 1 januari
2017, så att resultatet under räkenskapsperioden för de offentliga förvaltningsuppgifterna bokförs som en ändring i övrigt eget kapital.

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 341 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets
ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fon-
der

3) för byggande som tjänar användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster och för betalning av
utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägav-
snitt samt för köp av byggnader som tjänar eller behövs för användningen av naturen för rekreation och jakt- och
fisketjänster

4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter
till den från de offentliga förvaltningsuppgifterna och som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Verksamhetens effektmål inom jord- och skogbruksministeriets ansvarsområde är följande:

— vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt

Statsbudgeten 2019

Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 66



— heltäckande jakt- och fisketjänster erbjuds på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt som skapar välfärd

— rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Fullmakt
Forststyrelsen får ingå sådana förbindelser i syfte att genomföra omfattande insamlingar av frön i norra Finland i en-
lighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen som efter 2019 medför utgifter för staten på högst
1 100 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens of-
fentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

— medborgarna erbjuds omfattande jakt- och fiskemöjligheter på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksam-
hetens effekter följs

— det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda strö-
vområden och andra statsägda områden och således främja de positiva effekterna av vildmarksliv och rekreation i
naturen

— det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god

— systemet för viltinformation och fångstrespons ses över

— verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt nya samarbets-
modeller utvecklas tillsammans med aktörerna inom viltvårdskoncernen och fiskerinäringssektorn

— man deltar i projekt för att återställa vandringsfiskarnas livscykel

— förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrustningen,
guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt
områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs

— information ges om skyddet av och möjligheterna att nyttja naturens mångfald samtidigt som de positiva effekter
rekreation i naturen medför främjas

— man deltar i den utredning om rekreationsområden som Forststyrelsen genomför.

De offentliga förvaltningsuppgifter för Forststyrelsen som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde
beräknas inbringa uppskattningsvis 5 800 000 euro i inkomster till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter,
varav inkomsterna av jakt och fiske är 5 100 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd
700 000 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har beredskapen för omfattande insamlingar av frön i Norra Finland beaktats. Ett
anslag på 1 100 000 euro har reserverats för ändamålet och under momentet finns det en fullmakt att 2019 förbinda
sig vid utgifter på högst 1 100 000 euro för anskaffning av frö för skogsträd. Dessutom får det i budgeten för 2018
anvisade anslaget på 1 100 000 euro för insamlingarna användas om det inte är möjligt att genomföra insamlingen
2018 på grund av frösituationen och det oanvända anslaget överförs till följande år. Anskaffning och säkerhetsupp-
lagring av frö för skogsträd i norra Finland utgör i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen en
offentlig förvaltningsuppgift som Forststyrelsen ska sköta.
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Kvantitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
2017
utfall

2018
mål

2019
budgetprop.

Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska ob-
jekt, andra populära objekt 5 948 000 6 050 000 6 150 000

Kundbelåtenhet när det gället naturum, service i naturen och tillståndskun-
der (skala 1—5) 4,08 4,09 4,09

Jakttillstånd (st.) 53 962 60 000 60 000

Fisketillstånd (st.) 82 740 85 000 85 000

Antal jakt- och fiskeövervakningsfall 10 791 11 000 11 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Användning av naturen för rekreation 3 104 000

Vildmarksärenden 1 633 000

Övriga uppgifter 2 604 000

Sammanlagt 7 341 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Projekt för digitalisering av Naturtjänsters besökarundersök-
ning, överföring till moment 30.01.23) -170

Minskning av det eftersatta underhållet 400

Projektet Turism 4.0 -510

Lönejusteringar 67

Sammanlagt -213

2019 budget 7 341 000
2018 I tilläggsb. 40 000
2018 budget 7 554 000
2017 bokslut 5 514 000

70. Lantmäteri och datalager

F ö r k l a r i n g :  Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket samt utgifterna för under-
stödjande av fastighetsförrättningar budgeterats.

Omvärlden
De allmänna ekonomiska konjunkturerna påverkar särskilt lantmäteriförrättningar och inskrivningsärenden så att ef-
terfrågan på dem följer konjunkturutvecklingen med viss fördröjning.

Serviceproduktionen styrs allt tydligare av kundernas och samhällets behov. Mobiltekniken används allt oftare i olika
applikationer för slutanvändare. Positionering, geografisk information och navigationstjänster används i allt större ut-
sträckning för näringslivets behov, för förbättrad säkerhet, i uträttande av ärenden i vardagen samt i fritidsaktiviteter.
Den alltmer mångsidiga användningen av terrängdata och annan geografisk information t.ex. som utgångsuppgifter
vid olika analyser leder till att det ställs högre krav på dem. De ökande kraven hänför sig bl.a. till tredimensionell
information, informationens livscykel, metauppgifter och informationens enhetlighet.
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Informationstekniken och processerna som hänför sig till utnyttjandet av den och samarbetsstrukturerna är kritiska
framgångsfaktorer som blir alltmer framträdande. De elektroniska tjänsterna utökas, de blir interaktiva och baserar
sig på stark autentisering med målet att medborgarna ska ha tillgång till enhetliga tjänster som friktionsfritt övergår i
varandra. Teknikens utveckling syns som ett och kontinuerligt behov av att modernisera tekniken och programmen.

Den ökade internationella användningen av informationsmaterialen och de tekniska, innehållsmässiga och juridiska
kraven i anslutning till detta förutsätter medverkan när det gäller standardisering, fastställande av gemensamma mål
och annat samarbete.

Grunddatalagrens roll och samutnyttjandet av dem inom förvaltningen och vid ordnandet av tjänster i anslutning till
den och inom bl.a. informationsledningen har stärkts när den nationella digitala infrastrukturen (bl.a. informationsle-
den) utvecklas och förenhetligas. Genom förvaltning och förbättring av fastighetsdatasystemet tryggas det nationella
garantisystemet och skapas förutsättningar för en fungerande marknadsekonomi och en hållbar användning av natur-
resurser. Terrängdatasystemet spelar en viktig roll som ett enhetligt basmaterial som innehåller rikstäckande geogra-
fisk information.

Den övergripande arkitekturen inom hela den offentliga förvaltningen förutsätter åtgärder för beskrivning av de digi-
tala ekosystemen samt datalager, beskrivande uppgifter (metadata) och informationsservice i anslutning till dem.
Samarbetet när det gäller att utveckla de digitala ekosystemen och när det gäller insamling och användning av änd-
rings- och uppföljningsuppgifter som behövs för produktionen och förvaltningen av datalagren ökar. Byggandet av
den nationella infrastrukturen för geografisk information och genomförandet av INSPIRE-direktivet framskrider, vil-
ket förutsätter att tillgången till och samanvändningen av material utvecklas.

Utifrån det riksomfattande terrängdatasystemet försöker man utveckla ett datalager med grundläggande geografisk
information som beskriver terrängen och den byggda miljön och vars underhåll grundar sig på ett samarbete mellan
flera myndigheter och gemensamt överenskomna underhållsprocesser. Målet är att eliminera dubbelarbete, höja pro-
duktiviteten och förbättra möjligheterna att använda terrängdatamaterialet genom ökad interoperabilitet.

Verksamheten vid centralen för geografisk information består av främjande av utvecklandet av samanvändningen av
geografisk information och den nationella infrastrukturen för geografisk information samt forskning som gäller hela
lantmäterisektorn. Moderniseringen av den tekniska infrastrukturen vid forskningsstationen Metsähovi fortsätter ge-
nom att apparaturen förnyas.

Geografisk information har fått större betydelse i samhället och geografisk information används allt mer inom alla
samhällssektorer. Målet för redogörelsen om politiken för geografisk information är att skapa en vision och riktlinjer
för hur produktionen av geografisk information och därmed sammanhängande informationstjänster bör vidareutveck-
las och på vilket sätt olika sektorers verksamhetsförutsättningar kan förbättras med hjälp av geografisk information.

Inom spetsprojektet Digitalisering av offentliga tjänster, som hänför sig till regeringsprogrammet, har en projekthel-
het startat som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma plattform för geografisk information, med syftet att
effektivisera förvaltningen och användningen av geografisk information. Med den gemensamma plattformen för geo-
grafisk information avses en ny informations- och servicehelhet med hjälp av vilken aktörerna inom den offentliga
förvaltningen lättare kan föra in egen geografisk information, som i allmänhet samlats in för något organisationsspe-
cifikt syfte, i det gemensamma informationsmaterialet och med hjälp av serviceplattformen göra den tillgänglig för
olika användningsändamål.

En ny servicehelhet för bostadsaktieregister som möjliggör digitalisering av processerna för byte av bostadsaktier och
hanteringen av säkerheter är under uppbyggnad. Inrättandet av det elektroniska bostadsaktieregistret är ett omfattande
förvaltningsövergripande samarbetsprojekt för digitalisering av de offentliga tjänsterna i enlighet med riktlinjerna i
regeringsprogrammet.
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En del av Lantmäteriverkets it-servicecentrals uppgifter övertas av Livsmedelsverket från och med den 1 januari
2019. De uppgifter som överförs är de it-tjänster som produceras för förvaltningsområdets övriga ämbetsverk.

Samhälleliga effektmål
Inom politikområdet lantmäteri och datalager uppnås utöver de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till
huvudtiteln dessutom följande mål:

— genom förvaltningen av och tjänsterna inom fastighets- och lägenhetsdatasystemen tryggas funktionen hos det na-
tionella ägar- och garantisystemet samt informationsbehovet i ett allt mer digitaliserat samhälle

— genom förvaltningen av och tjänsterna inom terrängdatasystemet tryggas grunden för positionsbestämning samt
informationsbehovet i ett allt mer digitaliserat samhälle

— insamlandet, organiseringen och användningen av geografisk information och utvecklandet av informationstjäns-
ter i anslutning till den stöds genom tjänster som bidrar till utnyttjandet och utvecklandet av den rikstäckande infra-
strukturen för geografisk information

— förvaltningsområdets datalager kan utnyttjas på ett mångsidigt sätt och användas gemensamt samt förvaltas väl
och är säkra att använda

— naturresursdata är aktuella och interoperabla och används effektivt vid styrningen av naturresursekonomin.

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 080 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fon-
der

3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

F ö r k l a r i n g :  Lantmäteriverkets ska inom sitt verksamhetsområde

— sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten

— bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

— sörja för grunderna för positionsbestämningen och produktionen av grundläggande geografisk information samt
producera sakkunnigtjänster som ställs till samhällets förfogande

— sköta underhållet av de register som behövs

— sörja för den allmänna utvecklingen i branschen och delta i det internationella samarbetet

— sköta andra uppgifter som bestäms särskilt eller som jord- och skogsbruksministeriet förelägger verket.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln och i för-
klaringsdelen under kapitel 30.70.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande
preliminära resultatmål för Lantmäteriverket, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resur-
ser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:
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Lantmäteriverket fördjupar samarbetet kring forskning och infrastruktur med andra forskningsinstitut, högskolor och
företag genom att utnyttja olika samarbetsstrukturer. Verket svarar för och utvecklar forskningsstationen Metsähovi
och forskningsstationen i Virolahti. Med apparaturen i forskningsstationerna förvaltas riksomfattande positionsbe-
stämningssystem och referenssystem. I syfte att förbättra positionsbestämningens tillförlitlighet och med anledning
av det projektet för översyn av Geodatacentralens lokaler fortsätter arbetet med att modernisera forskningsstationen
Metsähovi och dess apparatur samt det permanenta nätverket för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS) under
2016—2020.

Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner
2017 bokslut 2018 uppskattning 2019 uppskattning

Kostnader
1 000 €

Intäkter
1 000 € Årsv.

Kostnader
1 000 €

Intäkter
1 000 € Årsv.

Kostnader
1 000 €

Intäkter
1 000 € Årsv.

Fastighetsförrättningar 39 149 39 710 521 36 191 35 841 465 35 200 35 200 489

Ägoregleringsuppgifter 3 215 38 48 3 223 - 50 3 300 - 49

Inskrivningsuppgifter 18 668 20 154 282 20 154 20 100 326 22 286 22 286 326

Upprätthållande av grund-
datalager 30 989 2 035 421 35 901 2 871 437 31 730 2 570 434

Informationstjänst 12 871 12 993 49 11 123 11 333 54 13 000 13 200 54

Lantmäteri och forskning,
utveckling och sakkunnig-
tjänster inom sektorn för
geografisk information 13 377 7 591 277 10 650 6 190 271 15 950 6 500 283

Produktion av it-tjänster 14 048 12 551 139 13 818 12 785 150 - - -

Sammanlagt 132 316 95 072 1 737 131 060 89 120 1 753 121 466 79 756 1 635

Nyckeltal för ämbetsverket
2017
utfall

2018
mål1)

2019
mål

Samhälleliga verkningar

— antalet kommuner som deltar i samarbetet kring den nationella terräng-
databasen - - 15

— täckningsindex för programmet för grundlig förbättring FDS-2021 35 42 49

— utnyttjande av datalager, ökning från föregående år, % 6 3 3

— forskningens förtroende- och anseendeindex 3,55 3,60

— ägoregleringsproduktion (Mha) 6 911 6 900 6 300

Funktionell effektivitet

— totalproduktivitet 102,5 102,0 102,0

— arbetsproduktivitet 102,1 102,0 102,0

Produktion och kvalitetsledning

— förrättningsproduktion, förrättningar, st. 17 216 17 027 17 000

— ägoreglering (nyskifte), st. 4 4 6

— inskrivningsavgöranden, st. 242 551 230 000 220 000

— produktion av terrängdata sammanlagt, km² 54 652 54 000 54 000
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2017
utfall

2018
mål1)

2019
mål

— grundläggande förbättring av åkeruppgifterna, km² 54 134 54 000 54 000

— höjdmodell med en rutstorlek på 2 m, km² 25 886 21 000 10 000

— tiden för styckningar, mån. 4,9 4,9 4,5

— behandlingstid för lagfarter, dagar 30 25 20

— fullständighet hos byggnader och vägnät, % - - 96

— kundtillfredsställelse totalt, % 86 88 88

— refererade vetenskapliga publikationer, st. 109 120 120

— störningsfria e-tjänster, % 100 99,5 99,5

1) Uppdaterats enligt resultatavtalet

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

2017
utfall

2018
ordinarie

budget
2019

budgetprop.

Bruttoutgifter 140 499 137 590 119 836

Bruttoinkomster 95 396 87 353 79 756

Nettoutgifter 45 103 50 237 40 080

Poster som överförs

— överförts från föregående år 38 695

— överförts till följande år 41 044

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

2017
utfall

2018
ordinarie

budget
2019

budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten

— intäkter av försäljningen av prestationer 71 537 66 484 68 686

— övriga intäkter - - -

Intäkter sammanlagt 71 537 66 484 68 686

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten

— särkostnader 43 521 40 908 41 787

— andel av samkostnader 24 960 25 576 26 889

Kostnader sammanlagt 68 481 66 484 68 676

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 3 056 - -

Kostnadsmotsvarighet, % 104 100 100

Övriga prestationer

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
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2017
utfall

2018
ordinarie

budget
2019

budgetprop.

— intäkter av försäljningen av prestationer 2 117 2 010 2 000

— övriga intäkter - - -

Intäkter sammanlagt 2 117 2 010 2 000

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten

— särkostnader 1 141 1 486 1 078

— andel av samkostnader 850 424 882

Kostnader sammanlagt 1 991 1 910 1 960

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 126 100 40

Kostnadsmotsvarighet, % 106 105 102

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Finansiering av anskaffningsutgifter som skaffats hos ansvarområdets servicecentral (överföring till
moment 30.01.05) -150

Väg- och torrläggningsprojekt i samband med ägoregleringar, återföring av en överföring (överföring
från moment 30.70.40) 1 000

Väg- och torrläggningsprojekt i samband med ägoregleringar (överföring av engångsnatur till moment
30.70.40) -500

Överföring till moment 30.20.01 (142 årsv.) -1 350

Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -449

Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -30

Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -52

Indexhöjning av hyresutgifterna 19

Lönejusteringar 1 323

Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -25

Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -245

Sparbeslut -3 000

Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -7 100

Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -130

Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -13

Temporär sänkning av StPL-avgiften 536

Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 112

”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -103

Sammanlagt -10 157

2019 budget 40 080 000
2018 I tilläggsb. 1 147 000
2018 budget 50 237 000
2017 bokslut 47 452 000

40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas
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1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och
räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlös-
ningar enligt 19 § i lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980)

2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)

3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i
lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften och regleringar av vattenägor.

Anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 8 årsverken och till
betalning av andra konsumtionsutgifter.

F ö r k l a r i n g : Anslaget används för att stödja ägoregleringar av åkrar samt ägoregleringar av skogar av pilotka-
raktär. Man bedömer att användningen av anslaget fördelar sig så att den andel som återkrävs hos sakägare är ca
1 400 000 euro och statens slutgiltiga utgift blir ca 1 100 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av tillägg av engångsnatur (Ägoreglering) (riksdagen) -200

Förvaltning/Jord- och skogsbruk (regeringsprogr. 2015) -1 000

Tillläggsfinansiering för ägoregleringar 1 000

Väg- och torrläggningsprojekt i samband med ägoregleringar, bortfall av tillägg av engångsnatur
(överföring till moment 30.70.01) -1 000

Väg- och torrläggningsprojekt i samband med ägoregleringar (överföring av engångsnatur från mo-
ment 30.70.01) 500

Sammanlagt -700

2019 budget 3 500 000
2018 budget 4 200 000
2017 bokslut 2 954 356
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