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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLATANDE OM UTKAST TILL STATSRADETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 
STATSRADETS FÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR, FÄR- OCH GETBI- 
DRAG SAMT BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2018

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instanserna pä sändlistan komma med utlätanden 
om det bilagda utkastet. Tiden att lämna utlätanden är bara tvä veckor läng. Detta i syfte att 
man ville säkerställa att utbetalning av stöd ka n se enligt tidsplanen.

Utlätandena skickas senast 20.11.2018 i första hand per e-post tili adressen kirjaamo@mmm.fi 
eller per brev tili Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÄDET. Utlätandena 
som sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format.

Denna begäran om utlätande finns bara i elektronisk form.

Ytterligare Information ger konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248, e-post: 
suvi.ruuska@mmm.fi och specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304, e-post: 
auli.nurmi@mmm.fi.

-Utkast tili statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om bidrag för mjölkkor 
och nötkreatur, fär- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018 och 
sammanfattning

Avdelningschef

OL
Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska

BILAGOR:

Ministeriets begäran om utlätande samt bilagor finns att fä pä ministeriets vvebbplats 
http://mmm.fi/sv/paremiss
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SÄNDLISTA
Finansministeriet
Landsbygdsverket
Livsmedelssäkerhetsverket
Närings-, trafik- och miljöcentralerna/enheterna för landsbygd och energi
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna MTK rf
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Maaseudun Kehittäjät ry
Evijärven Peruna Oy
Finnamyl Oy
Lapuan Peruna Oy
Elintarviketeollisuusliitto ry
Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry
Handelsträdgärdsförbundet rf
Pihvikarjaliitto ry
Finlands färförening rf
Suomen Vuohiyhdistys ry
Trädgärdsförbundet rf
Sucros Oy
ProRuis ry
Myllyliitto ry

Den undertecknade begäran om utlätande fin ns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.
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utkast 5.11.2018

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om bidrag för mjölkkor och 
nötkreatur, fär- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018

I enlighet med statsrädets beslut
ändras i statsrädets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, fär- och getbidrag samt 
bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018 (71/2018) 6 § 1 mom., 12 § 1 mom. och 25 § 1 
mom. som följer:

6§
Beloppet av bidrag för mjölkkor

Högst följande belopp per stödomräde och djur beviljas i bidrag för mjölkkor:

omräde euro
Pasta Äland 775
stödomräde AB, yttre skärgärden 1165
stödomräde AB, övriga omräden 685

12 §
Beloppet per djur i fräga om bidrag för nötkreatur

Följande belopp per stödomräde och djur beviljas i bidrag för nötkreatur:

stödomräde AB, yttre 
skärgärden euro

dikor och 
dikokvigor
tjurar och stutar 1 450 
slaktkvigor
skärgärdskvigor 730

Pasta stödomräde AB, övriga stödomräde C
Äland euro omräden euro euro

452 452 202

590 625 195
200 200

25 §
Beloppet av bidrag för jordbruksgrödor

Följande belopp per stödomräde och hektar beviljas i bidrag för jordbruksgrödor:

stödomräde AB euro stödomräde C euro
proteingrödor 70 70
räg 86 86
sockerbeta 98 98
stärkelsepotatis 556 556
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frilandsgrönsaker 133

Denna förordning träder i kraft den x xxxx 2018.

Helsingfors den x xxxx 2018

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska



utkast 5.11.2018

Sammanfattning

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om bidrag för mjölkkor och 
nötkreatur, fär- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018

Bestämmelser om direktstöd som helfinansieras av EU finns i Europaparlamentets och rädets 
förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som 
ingär i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rädets förordning (EG) nr 
637/2008 och rädets förordning (EG) 73/2009. Enligt artikel 52 i den förordningen fär en 
medlemsstat pä frivillig väg bevilja produktionskopplat stöd tili jordbrukare.

Lagen om Europeiska unionens direktstöd tili jordbruket (193/2013) innehäller 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 tili jordbruket bar utfärdats bestämmelser genom statsrädets förordning om 
bidrag för mjölkkor och nötkreatur, fär- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas 
för 2018 (71/2018).

Det föresläs att statsrädets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, fär- och getbidrag 
samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018 ska ändras. Det föresläs att beloppet av bidrag 
för mjölkkor och nötkreatur samt beloppet av bidrag för jordbruksgrödor i den första posten ska 
utfardas.

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

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

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

Stödniväema i utkastet tili förordning bygger pä uppskattningar just nu, men ska preciseras senare.

Bidraget för mjölkkor, nötkreatur, fär och getter samt bidraget för jordbruksgrödor är stöd som 
helfinansieras av EU.


