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Sammanfattning 

 

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och 

nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för 

jordbruksgrödor som betalas för 2021 

 

Bestämmelser om direktstöd som helfinansieras av EU finns i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som 

ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 

637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, nedan stödförordningen. Enligt artikel 52 i den 

förordningen får en medlemsstat på frivillig väg bevilja produktionskopplat stöd till jordbrukare.  

 

Lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) innehåller nationella 

grundläggande bestämmelser om ett frivilligt produktionskopplat stöd enligt artikel 52 i 

stödförordningen. Med stöd av 20 § 5 mom., 21 § 3 mom. och 22 § 4 mom. i lagen om Europeiska 

unionens direktstöd till jordbruket har utfärdats bestämmelser genom statsrådets förordning om 

bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag 

för jordbruksgrödor som betalas för 2021 (342/2021). 

 

Det föreslås att statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, 

slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2021 ska ändras. Det 

föreslås att beloppet av bidrag för mjölkkor och nötkreatur samt beloppet av bidrag för 

jordbruksgrödor i den andra posten ska utfärdas. 

 

Förordningens 6 § 1 mom. ska ändras så att beloppet av bidrag för mjölkkor ska ändras.  

 

Förordningens 12 § 1 mom. ska ändras så att beloppet av bidrag för nötkreatur ska ändras. 

 

Förordningens 21 § 1 mom. ska ändras så att beloppet av får- och getbidrag ska ändras. 

 

Förordningens 25 § 1 mom. ska ändras så att bidraget för jordbruksgrödor ska ändras. 

 

Stödnivåerna i utkastet till förordning bygger på uppskattningar just nu, men ska preciseras senare. 

 

Bidraget för mjölkkor, nötkreatur, får och getter samt bidraget för jordbruksgrödor är stöd som 

helfinansieras av EU.  

 

 

 

 


