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SAMMANFATTNING 

 
STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FRÅN PRODUKTIONEN FRIKOPPLADE 
DIREKTSTÖD TILL JORDBRUKET FÖR 2023 

I samband med reformen av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik åren 2021 och 2022 
reviderades Europeiska unionens lagstiftning om den gemensamma jordbrukspolitiken inför nästa 
finansieringsperiod. Bestämmelser om direktstöd som i sin helhet finansieras av Europeiska unionen under 
finansieringsperioden 2023–2027 finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 om 
fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska 
garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt 
om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013, nedan förordningen om 
strategiska planer.  

Systemen för direktstöd i medlemsstaterna baserar sig på en strategisk plan som medlemsstaten utarbetat 
med stöd av förordningen om strategiska planer och som godkänts av Europeiska kommissionen. Systemen 
för direktstöd ingår i Finlands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023–2027 
(CAP-plan). Till de direktstöd som helt och hållet finansieras av Europeiska unionen hör enligt artikel 16 i 
förordningen om strategiska planer grundläggande inkomststöd, omfördelningsinkomststöd, inkomststöd 
för unga jordbrukare och stöd för miljösystem. 

Europeiska kommissionen godkände Finlands CAP-plan den 31 augusti 2022 (kommissionens 
genomförandebeslut C (2022) 6022). 

På grund av förändringar i Europeiska unionens lagstiftning föreslås det att det med stöd av 3 § 2 mom., 10 
§ 2 mom., 11 § 2 mom., 12 § 6 mom. och 13 § 4 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till 
jordbrukare ska utfärdas en statsrådsförordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till 
jordbruk som betalas för 2023. Förslaget till förordning ska innehålla närmare bestämmelser om de 
allmänna förutsättningarna för beviljande av grundläggande inkomststöd, omfördelningsinkomststöd, 
inkomststöd för unga jordbrukare och stöd för miljösystem, aktiva jordbrukare, stödområden för 
grundläggande inkomststöd och om beloppet av grundläggande inkomststöd per hektar. I förordningen 
föreskrivs dessutom om de närmare villkoren för omfördelningsinkomststöd och inkomststöd för unga 
jordbrukare samt om stödets belopp. Genom förordningen utfärdas också närmare bestämmelser om 
villkoren för stöd för miljösystems, förbindelseperioder och stödets belopp. Avsikten är att en förordning av 
statsrådet ska utfärdas årligen. 

 


