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Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd 
till jordbruket och trädgårdsodlingen 2023 UTKAST 

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 7 mom.  i lagen 
om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001): 

1 § 

Tillämpningsområde 

I denna förordning ingår närmare bestämmelser om definition av produktionssätt i fråga om olika 
djurslag samt andra motsvarande omständigheter i de stödsystem som föreskrivs i statsrådets förord-
ning om nordligt stöd 2023 (xx/2023), nedan förordningen om nordligt stöd. 

2 § 

Besittning och skötsel av husdjur 

Med husdjur som är i stödsökandens besittning avses djur som sökanden äger, djur som genom hy-
res- eller leasingavtal övergått i sökändens besittning samt djur som ägs tillsammans med sökandes 
familjemedlem. 

Överföring av besittning av djur från en stödsökande till en annan bör kunna bevisas med ett skrift-
ligt avtal mellan parterna samt med tillhörande kvitton. 

Den stödsökande som har djuren i sin besittning är ekonomiskt ansvarig för de djur som omfattas av 
avtalet. Stödsökanden är även ansvarig för journalföringen över de djur som tagits i besittning. 

Om odlaren åtar sig att mot ersättning sköta om djur som är i en annan stödsökandens besittning, ska 
ett skriftligt avtal göras upp om djurens skötsel. Avtalet ska visa att den odlare som mottagit djuren 
endast sköter om dem, och inte bär det ekonomiska ansvaret för de djur som omfattas av avtalet. 

3 § 

Ansökan om och fastställande av produktionskopplat husdjursstöd 

Produktionskopplat husdjursstöd söks för husdjur som är i sökandens besittning. Husdjursstöd beta-
las inte åt djurskötaren för de djur han eller hon sköter om. 

De djurgrupper definieras i statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygds-
utveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1378/2022) samt i förordningen 
om nordligt stöd. 

Det genomsnittliga antal husdjur som avses i förordningen om nordligt stöd beräknas med två decim-
als noggrannhet. 
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4 § 

Gängse produktionssätt 

En förutsättning för utbetalning av husdjursstöd är att det på gården bedrivs husdjursskötsel i enlig-
het med det gängse produktionssättet för varje djurslag som ligger till grund för stödet. Husdjur kan 
hänföras till gårdens djurantal då det uppskattas om kraven för husdjurslägenhet uppfylls eller inte, 
förutsatt att djuren sköts i enlighet med gängse produktionssätt. 

Med gängse produktionssätt avses i första hand att till exempel dikor hålls för produktion av kalvar 
som föds upp för köttproduktion, suggor hålls för produktion av smågrisar och tackor hålls för pro-
duktion av lamm som föds upp på gården för köttproduktion. Produktionen, till exempel antalet små-
grisar per sugga, ska ligga på normal nivå i förhållande till djurantalet. 

Som gängse produktionssätt då det gäller fårhushållning betraktas under stödåret 2023 sådan produktion som 
innebär att får hålls för att säljas som slaktdjur eller livdjur.  

Som gängse produktionssätt då det gäller getter betraktas under stödåret 2023 sådan produktion som innebär 
att getter mjölkas och att den som ansöker om stöd som huvudregel levererar getmjölk eller produkter som 
tillverkats av getmjölk till försäljning. 

5 § 

Ikraftträdände 

Denna förordning träder i kraft den  

 

 




