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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM TILL- 
FÄLLIGT SÄRSKILT NATIONELLT STÖD FÖR FODERVALL, FODERKORN OCH VÄRVETE I 
SÖDRA FINLAND 2018

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlätande om bifogade för- 
slag. Tiden för alt lämna utlätanden är bara tvä veckor läng. Detta i syfite att man ville säker- 
ställa att ansökning av stöd ska ske enligt tidsplanen. Utlätandena ska inlämnas senast 
1.11.2018 i första hand per e-post tili adressen kirjaamo@mmm.fi eller per brev tili Jord- och 
skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÄDET.

Utlätanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan och man uppmuntrar 
att informera om möjligheten att ge utlätanden. Ministeriets begäran om utlätande och tili det 
hörande material finns ocksä tillgängligt pä ministeriets webbplats under rubriken 
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/paremiss.html.

Denna begäran om utlätande finns bara i elektronisk form.

Tilläggsuppgifter angäende förordningsutkastet ger: konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo 02 
951 62347, iuha.vanhatalo@mmm.fi samt Special sakkunnige Pekka Pihamaa 02951 62289, 
pekka.pihamaa@mmm.fi

Avdelningschef,
Överdirektör

Konsultativ tjänsteman

BILAGOR: Utkast tili statsrädets förordning om tillfalligt särskillt nationellt stöd för fodervall, foderkom 
och värvete i Södra Finland 2018 
Promemoria om utkastet tili förordning
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Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC r.f.
ProAgria Keskusten Liitto
ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund

Den undertecknade begäran om utlätande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.



PRO MEMORIA UTKAST

Statsrädets förordning om tillfälligt särskilt nationein stöd för fodervall, foderkorn och 
värvete i Södra Finland 2018

1. Allmänt

Under moment 30.10.44 i statens andra tilläggsbudget för 2018 har anvisats x,x miljoner euro för 
ätgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar. I budgeten för 2019 beviljades xx,x 
miljoner euro för samma ändamäl. Tilläggsanslaget beviljades för tryggande av jordbrukets 
verksamhetsförutsättningar.

Förhällandena sommaren 2018 minskade skördeniväema för spannmäl med x procent och för väli med x 
procent i Södra Finlands omräde. Denna minskning har lett tili problem i synnerhet pä gärdar med idisslare. 
Läget för dessa gärdar har värit svärt sedän 2014, dä Ryssland införde motsanktioner mot EU.

Av jordbrukets tillfälliga nationella stöd pä xx miljoner euro har redan enligt tidigare beslut bundits x,x 
miljoner euro som används för att höja det nordliga stödet 2018.1 samband med nordligt stöd 2019 betalas 
ytterligare x,x miljoner euro. Genom den nu föreslagna förordningen föreskrivs om utbetalning av stödet 
i Södra Finland.

Statens samt MTK:s och SLC:s representanter som förhandlade om det nationella stödet tili jordbruket 
och trädgärdsodlingen avtalade den 10 september 2018 om tillämpningen av moment 30.10.44. Den 
föreslagna förordningen följer den fördelningsmodell som förhandlama enades om.

Det föreslagna stödet utbetalas i form av stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektom, sä kallad de 
minimis-stöd (kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013). Enligt förordningen fär det totala beloppet 
av stöd av mindre betydelse för tillfället inte överstiga 15 000 euro per stödmottagare under tre 
beskattningsär. I detta belopp ingär sökandens alla stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektom under 
tre beskattningsär. En ytterligare begränsning är att det totala beloppet av alla stöd av mindre betydelse 
som beviljats sökanden under en period av tre beskattningsär inte fär överskrida maximibeloppet pä 200 
000 euro enligt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Det räder större osäkerhet än vanligt i fräga om stödformens gärdsspecifika stödniväer eftersom 
stödformen är fullständigt ny. Vid behov ska stödniväema preciseras efter stödansökans slut när en 
närmare uppskattning av efterfrägan pä stödet blir klar.

Älands landskapsregering, Finansministeriet, Landsbygdsverket, Landsbygds- och energienhetema vid 
närings-, trafik- och miljöcentralema, Jord- och skogsbruksproducentemas förbund MTK och Svenska 
Lantbruksproducentemas centralförbund SLC har uppmanats att komma med utlätanden om utkastet tili 
förordning. Tiden för att lämna utlätanden var bara tvä veckor läng. Detta i syfite att man ville säkerställa 
att ansökning av stöd ska ske enligt tidsplanen. Av de inkomna utlätandena....

2. Detaljmotivering

1 § Tillämpningsomräde. Stödet betalas som sädant annat nationellt stöd som avses i 6 
§ 3 punkten i lagen om nationella stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen 
(1559/2001).

2 § Fastställande av extraordinärt stöd. Krisstödet beviljas enligt arealklassema för 
stödsökandenas stödberättigande grödor, eftersom det pä grund av stödets de minimis-



karaktär inte är möjligt att koppia stödet direkt tili gärdamas produktionskvantiteter. 
Enligt arealen för vallfoderväxter betalas stöd för de jordbrukare som driver mjölk-, 
nöt-, fär- eller getgärdar sä att pä gärden under perioden xxx-yyy finns antingen nöt, 
fär och getter eller en kombination av dessa som sammanlagt uppgär tili minst 5 
djurenheter. Om gärden bar färre än 5 djurenheter, betalas inget stöd. Som 
vallfoderväxter beaktas vid beräkningen ett- och fleräriga torrhö-, ensilage-, 
färskfoder- och betesvallar, men inte arealer som anmälts som permanent gräsmark. 
För foderkom och värvete betalas stöd enligt den klass som fastställs enligt gärdens 
odlingsareal under vegetationsperioden 2018.

3 § Beviljande och betalning av särskilt stöd. Stöd beviljas som stöd av mindre 
betydelse enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om 
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt pä stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektom. En förutsättning för 
beviljande av stöd är att summan av de stöd av mindre betydelse inom 
jordbrukssektom som beviljats sökanden inte överskrider maximibeloppet enligt 
artikel 3.2 under det skatteär dä stöd av mindre betydelse beviljas och under de tvä 
skatteär som föregär detta är (referensperiod). En förutsättning är dessutom att 
summan av de stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats 
sökanden inte överskrider maximibeloppet enligt artikel 3.2 i kommissionens 
förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt pä stöd av mindre betydelse. I särskillt stöd kan 
beviljas sammanlagt högst xx,xx miljoner euro. Av denna summa beviljas högst x,xx 
miljoner euro för odling av fodervall och sammanlagt högst xx,xx miljoner euro för 
odling av värvete och foderkom. Om stödets totala belopp som beräknas utifrän 
godtagbara ansökningar och som ligger tili grund för utbetalningen överskrider 
maximibeloppen, kan stödnivän ändras.

4 § Ikraftträdande. Förordningen avses träda i kraft den x xxx 2018.

Bilaga 1 Stöd som betalas enligt arealen för vallfoderväxter. Av den bifogade tabellen 
framgär fördelningen av stödet enligt dj urproduktionens omfattning och antal hektar 
per arealstorleksklass för sökandens grödor i fräga.

Bilaga 2 Stöd som betalas enligt arealen för foderkom och värvete. Av den bifogade 
tabellen framgär fördelningen av stödet enligt antal hektar per arealstorlek för 
sökandens grödor i fräga.

3. Ekonomiska konsekvenser

Av anslaget pä x,x miljoner euro under moment 30.10.44 (Ätgärder för att trygga jordbmkets 
verksamhetsförutsättningar) i budgeten för 2019 kommer det enligt uppskattning att användas 
ca xx,xx miljoner euro för det föreslagna ändamälet. Med beaktande av de övriga objekt som 
fmansieras med anslaget under moment 30.10.44 bedöms det att anslaget är tillräckligt stort 
för det föreslagna ändamälet.



Statsrädets förordning om tillfälligt särskilt nationellt stöd för fodervall, foderkorn 
och värvete i Södra Finland 2018

UTKAST

I enlighet med statsrädets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom, 7 § 1 och 5 mom. och 15 § 3 
mom. i lagen om nationella stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 
mom. sädant det lyder i lag 457/2010 och 7 § 5 mom. sädant det lyder i lag 1446/2006:

1§
Tillämpningsomräde
Som sädant annat nationellt stöd som avses i 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd tili 
jordbruket och trädgärdsodlingen (1559/2001) kan är 2018 tili odlare av fodervall, foderkorn och 
värvete i stödomräde AB betalas tillfälligt särskilt nationellt stöd, nedan särskilt stöd, sä som 
föreskrivs i denna förordning.

2 §
Fastställande av särskilt stöd

Särskilt stöd kan beviljas en odlare som under vegetationsperioden 2018 pä ett växtskifte 
odlade vallfoderväxter eller foderkorn eller värvete minst pä ett sädant antal hektar som fastställs i 
bilaga 1 eller 2 enligt arealklass och i fräga om vallfoderväxter dessutom enligt antalet 
djurenhetsklass. Den djurenhetsklass för vallfoderväxter som avses i tabell 1 fäs genom beräkning 
enligt statsrädets förordning om djurenheter i vissa stöd tili jordbruket (45/2015) sä att den sökande 
i sin besittning i genomsnitt har i tabellen angivet antal djurenheter bestäende av nötkreatur, fär 
eller getter under tidsperioden 1.1 -30.6.2018.

Som vallfoderväxter avses i 1 mom. ett- eller fleräriga torrhö-, ensilage-, färskfoder- och 
betesvallar, men inte arealer som anmälts som permanent gräsmark.
Om den stödsökande besitter stödberättigande areal som avses i säväl bilaga 1 som bilaga 2, 

betalas stödet tili högst ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av de stödbelopp 
som fastställs pä basis av dessa bilagor upp tili det maximibelopp som anges i 3 §.

Om stödbeloppet som beviljas enligt tabellerna i bilaga 1 och 2 överstiger de maximibelopp som 
nämns i 3 §, ska det belopp som betalas ut begränsas tili högst maximibeloppet. Djur som ägs av 
en gärdsbruksenhet kan endast räknas tili godo för en sädan stödsökande som innehaft 
gärdsbruksenheten hela perioden för bestämmande av stödet. Som en gärdsbruksenhet betraktas 
en gärdsbruksenhet som uppfyller förutsättningarna i statsrädets förordning om kännetecknen för 
en funktionellt och ekonomiskt självständig gärdsbruksenhet (213/2007).

3 §
Beviljande och utbetalning av särskilt stöd

Särskilt stöd beviljas i form av stöd av mindre betydelse enligt artikel 3 i kommissionens 
förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklana 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt pä stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

En förutsättning för beviljande av stöd är att summan av de stöd av mindre betydelse inom 
jordbrukssektorn som beviljats sökanden inte under det skatteär dä stöd av mindre betydelse 
beviljas samt under de tvä föregäende skatteären sammanlagt överstiger maximibelopp som avses 
i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013. En förutsättning är dessutom att 
summan av stöd av alla typer enligt denna förordning och av andra stöd av mindre betydelse som 
under referensperioden beviljats sökanden inte överskrider det maximibelopp som avses i artikel 
3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklana 107 och 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt pä stöd av mindre betydelse.

Särskilt stöd anses ha beviljats pä det sätt som anges i artikel 3.4 i den förordning som avses i 
3§ 1 mom. närtillständ att betala stödet hargetts



Särskilt stöd kan beviljas tili ett belopp av högst xx,xx miljoner euro, varav pä basis av odling av 
vallfoderväxter högst x,xx miljoner euro samt pä basis av odling av värvete ooh foderkorn 
sammanlagt högst xx,xx miljoner euro. Om det sammanlagda stödbelopp som beräknas utifrän 
godtagbara ansökningar ooh som ligger tili grund för utbetalningen överskrider maximibeloppen, 
kan nivan pä stödet per enhet ändras.

4§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den xx xxxx 2018.

Bilaga 1 Stöd som 
betalas enligt 
arealen för 
vallfoderväxter

Stödareal minst ha
Stödareal 
högst ha

Stöd
euro
under 
5,00 de

Stöd euro 
över 5,00 de

0,00 4,99 0 0

5,00 9,99
0

xxx,x

10,00 14,99
0

xxxx,x

15,00 19,99
0 xxxx,x

20,00 24,99
0 xxxx,x

25,00 29,99
0 xxxx,x

30,00 34,99
0 xxxx,x

35,00 39,99
0 xxxx,x

40,00 44,99
0 xxxx,x

45,00 49,99
0 xxxx,x

50,00 54,99
0 xxxx,x

55,00 59,99
0 xxxx,x

60,00 64,99
0 xxxx,x

65,00 69,99
0 xxxx,x

70,00 74,99
0 xxxx,x



75,00 79,99
0 xxxx,x

80,00 84,99
0 xxxx,x

85,00 89,99
0 xxxx,x

90,00 94,99
0 xxxx,x

95,00 99,99
0 xxxx,x

100,00 104,99
0 xxxx,x

105,00 109,99
0 xxxx,x

110,00 114,99
0 xxxxx,x

115,00 119,99
0 xxxxx,x

120,00 124,99
0 xxxxx,x

125,00 129,99
0 xxxxx,x

130,00 134,99
0 xxxxx,x

135,00 139,99
0 xxxxx,x

140,00 144,99
0 xxxxx,x

145,00 149,99
0 xxxxx,x

150,00 154,99
0 xxxxx,x

155,00 159,99
0 xxxxx,x

160,00 164,99
0 xxxxx,x

165,00
0 xxxxx,x

o
Bilaga 2 Stöd som betalas 
enligt arealen för foderkorn 
och värvete

Stödareal minst ha
Stödareal 
högst ha

Stöd euro

0,00 4,99 0

5,00 9,99 XXX, X

10,00 14,99 XXX,X

15,00 19,99 XXX,X

20,00 24,99 XXX, X

25,00 29,99 xxxx,x



30,00 34,99 xxxx,x

35,00 39,99 xxxx,x

40,00 44,99 xxxx,x

45,00 49,99 xxxx,x

50,00 54,99 xxxx,x

55,00 59,99 xxxx,x

60,00 64,99 xxxx,x

65,00 69,99 xxxx,x

70,00 74,99 xxxx,x

75,00 79,99 xxxx,x

80,00 84,99 xxxx,x

85,00 89,99 xxxx,x

90,00 94,99 xxxx,x

95,00 99,99 xxxx,x

100,00 104,99 xxxx,x

105,00 109,99 xxxx,x

110,00 114,99 xxxx,x

115,00 119,99 xxxx,x

120,00 124,99 xxxx,x

125,00 129,99 xxxx,x

130,00 134,99 xxxx,x

135,00 139,99 xxxx,x

140,00 144,99 xxxx,x

145,00 149,99 xxxx,x

150,00 154,99 xxxx,x

155,00 159,99 xxxx,x

160,00 164,99 xxxx,x

165,00 169,99 xxxx,x

170,00 174,99 xxxx,x

175,00 179,99 xxxx,x



180,00 184,99 xxxx,x

185,00 189,99 xxxx,x

190,00 194,99 xxxx,x

195,00 199,99 xxxx,x

200,00 204,99 xxxx,x

205,00 209,99 xxxx,x

210,00 214,99 xxxx,x

215,00 219,99 xxxx,x

220,00 224,99 xxxx,x

225,00 229,99 xxxx,x

230,00 234,99 xxxx,x

235,00 239,99 xxxx,x

240,00 244,99 xxxx,x

245,00 249,99 xxxx,x

250,00 254,99 xxxxx,x

255,00 259,99 xxxxx,x

260,00 264,99 xxxxx,x

265,00 269,99 xxxxx,x

270,00 274,99 xxxxx,x

275,00 279,99 xxxxx,x

280,00 284,99 xxxxx,x

285,00 289,99 xxxxx,x

290,00 294,99 xxxxx,x

295,00 299,99 xxxxx,x

300,00 304,99 xxxxx,x

305,00 309,99 xxxxx,x

310,00 314,99 xxxxx,x

315,00 319,99 xxxxx,x

320,00 324,99 xxxxx,x

325,00 329,99 xxxxx,x



330,00 334,99 xxxxx,x

335,00 339,99 xxxxx,x

340,00 344,99 xxxxx,x

345,00 349,99 xxxxx,x

350,00 354,99 xxxxx,x

355,00 359,99 xxxxx,x

360,00 364,99 xxxxx,x

365,00 369,99 xxxxx,x

370,00 374,99 xxxxx,x

375,00 xxxxx,x


