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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM STÖD FÖR VÄXTHUS-PRODUKT-
ION ÅR 2023 
 
Bestämmelser om stöd för växthusproduktion 2023 finns i 4 § ohc 5 § i statsrådets förord-ning 
om nationellt stöd till Södra Finland (   /2023) och i kapitel 5 i statsrådets förordning om nord-
ligt stöd 2023 (  /2023). Dessa förordningar innehåller bestämmelser om stödbe-rättigande 
kulturväxter, om fastställande av enhetsstöd enligt odlingssäsongens längd, växthusens sam-
manlagda minimiareal samt om andra villkor och grunder för stödet.  
 
I den föreslagna förordningen av jord- och skogsbruksministeriet ska ingå bestämmelser om 
besittningstiden för ett växthus och om överföring av besittningen, om tekniska krav på växt-
hus och krav på växthusarealen som är i odlingsanvändning, beräknande och anmälan om 
växthusareal, odlingssäsongens längds, normal jordbrukarsed inom växthusprodukt-ionen på 
orten samt om övriga motsvarande frågor.   
 
Det växthus där den odling som utgör grunden för ansökan om stöd bedrivs ska vara i den sö-
kandens besittning den xx maj 2023. På växthusets stomme och beklädnad ställs krav, li-kaså 
föreslås det bestämmelser om krav på ett ventilations-, nedkylnings- och uppvärm-ningssy-
stem.  
 
En växthusareal är i odlingsanvändning då den stödberättigande kulturväxten är placerad på 
den slutliga odlingsplatsen i växthuset senast den xxmaj 2023. I växthuset ska då råda en för 
tidpunkten och den odlade växten normal odlingstemperatur hela odlingssäsongen. Om 
odlingsanvändning och normal jordbrukarsed ska föreskrivas i den föreslagna förord-ningen.  
 
Växthusarealen beräknas på basis av växthusets yttre mått enligt den areal som är i stöd-be-
rättigad odling den xx maj 2023. Det föreslås också närmare bestämmelser om vissa andra be-
räkningsgrunder för odlingsarealer. Om en odlingsplan och dess innehåll ska nu också medde-
las närmare bestämmelser, likaså om odlingssäsongens längd och de stödpe-rioder av vilka de 
odlingstider för stödberättigade växter som anges i odlingsplanen består av.  
 
Om förordningen har begärts utlåtande av finansministeriet, Landsbygdsverket, enheterna för 
landsbygd och energi vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, producentorganisationerna 
och rådgivningsorganisationerna.   Ministeriets begäran om utlåtande och till det hörande 
material finns också tillgängligt på ministeriets webbplats.  Av de mottagna utlåtandena…  
 
Förordningen avses träda i kraft den xx xxx 2023. 

 

 




