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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM
TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT FÖR 2021, TRANSPORTBIDRAG FÖR MJÖLK FÖR 2020
OCH STÖD FÖR VISSA TJÄNSTER INOM HUSDJURSSKÖTSEL FÖR 2021

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlåtande om bifogade för-
slag. Utlåtandena ska inlämnas senast 23.9.2021 i första hand per e-post till adressen kir-
jaamo@ mmm.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅ-
DET.

Utlåtanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan och man uppmuntrar
att informera om möjligheten att ge utlåtanden. Ministeriets begäran om utlåtande och till det
hörande material finns också tillgängligt på ministeriets webbplats under rubriken
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/paremiss.html.

Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.

Tilläggsuppgifter angående förordningsutkastet ger: konsultativ tjänsteman Juha Van-
hatalo 02 951 62347, juha.vanhatalo@mmm.fi och speciell sakkunnige Mika Survonen 02
951 62215, mika.survonen@mmm.fi .

Avdelningschef,
Överdirektör Minna-Mari Kaila

Konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo

BILAGOR:  Utkast till statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2021, transportbidrag för mjölk
för 2020 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2021
Promemoria om utkast till förordning
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finansministeriet
arbets- och näringsministeriet
Livsmedelsverket
NTM-centraler/Jordbruk och energi-enheter
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
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Faba anl  
Finnpig Ab      

 Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry   
 ProAgria Keskusten Liitto     
 ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund   
 Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry    
 Valio Ab      
 VikingGenetics Finland Oy Ab 
   

 

Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv. 
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PROMEMORIA UTKAST 
 

 
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM TRANSPORTBIDRAG FÖR 
KÖTT FÖR ÅR 2021, TRANSPORTBIDRAG FÖR MJÖLK FÖR ÅR 2020 OCH STÖD FÖR VISSA 
TJÄNSTER INOM HUSDJURSSKÖTSEL 2021 
 
 

Europeiska unionens kommission har genom beslutet om systemet med långvariga nationella 
stöd som gäller jordbruket i de nordliga områdena i Finland C(2016)8419 tillåtit utbetalning av 
transportbidrag för kött inom området för före detta Lapplands län. Bidraget betalas för trans-
port av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från produktionsplatsen till ett av Livs-
medelsverket godkänt slakteri eller enligt vägningsintyg eller -journaler från renslakterier som 
regionförvaltningsverksmyndigheten har godkänt.  
 
Enligt samma beslut är det tillåtet att betala transportbidrag för mjölk i landskapet Kajanaland, i 
områdena för före detta Lapplands län och nordöstra Österbotten. Det föreslås att bidrag betalas 
enligt den mjölkkvantitet som mejerierna samlat upp hos producenterna år 2020. Vidare har 
kommissionen tillåtit betalning av statligt stöd för att trygga tillgången till vissa nödvändiga 
tjänster kring husdjursavel i de nordligaste delarna i Finland. Enligt förslaget uppgår transport-
bidraget för kött till xx,xx–xxx,xx euro/ton beroende på var produktionsplatsen ligger. Trans-
portbidraget för mjölk föreslås uppgå till x,xx– xx,xx euro per 1 000 liter beroende på området 
där mjölken är producerad. 
 
Stödet för vissa tjänster inom husdjursskötseln föreslås uppgå till högst xx,x euro per besök. 
Enligt dessa stödnivåer uppgår bidragen för kött och mjölk till x,xx miljoner euro och stödet för 
vissa tjänster inom husdjursskötseln till xxx xxxx euro. 
 
Finansministeriet, Livmedelsverket, arbets- och näringsministeriet, enheterna för landsbygd 
och energi vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, Jordbruksproducenternas centralförbund 
MTK ry, Svenska Lant-bruksproducenternas centralförbund SLC  rf,  ProAgria Keskusten Li-
itto ry och ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf, Arla Oy, Faba anl, Finnpig Ab, 
Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry , Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry, 
Valio Ab och VikingGenetics Finland Oy Ab har uppmanats komma med utlåtanden. Utlåtan-
den har lämnats …. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
 

Under moment 30.20.40 i statsbudgeten (nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen) 
har reserverats sammanlagt 332,0 miljoner euro 2021. Enligt uppskattningarna behövs det x,xx 
miljoner euro för transportstöd mm. år 2021. Med beaktande av de övriga objekt som finansie-
ras med medel under moment 30.20.40 uppskattas det att anslaget och rätten att bevilja stöd är 
tillräckligt stora för ändamålet. 
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     UTKAST 

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2021, transportbidrag för 
mjölk för 2019 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2020    

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om nat-
ionella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001): 

1 § 

Tillämpningsområde 

Som nordligt stöd enligt 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsod-
lingen (1559/2001) kan 

1) bokföringsskyldiga köpare av kött beviljas transportbidrag för kött för 2021, 

2) mejerier beviljas transportbidrag för mjölk för 2020, 

3) aktörer som bedriver seminverksamhet beviljas stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 
2021. 

Transportbidrag för kött kan beviljas för transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter 
från produktionsplatsen till ett slakteri eller ett renslakteri. 

2 § 

Transportbidrag för kött 

Transportbidrag för kött kan för stödåret 2021 beviljas utifrån  den slaktvikt som de av Livsmedels-

verket godkända slakteriernas eller de av Regionförvaltningsverket godkända renslakteriernas våg-
kort eller vägningsjournal visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara duglig 
som människoföda och köttet har producerats i en i bilaga 1 nämnd och i statsrådets förordning om 
stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 
(5/2015), nedan stödområdesförordningen, avsedd stödregion, och uppgår till högst de belopp som 
anges i den bilagan. 

Om summan av det transportbidrag för kött som bidragstagaren får med stöd av denna förordning 
och i transportbidrag som bidragstagaren får i övrigt för samma ändamål överstiger de belopp som 
avses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen. 

3 § 

Transportbidrag för mjölk 
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För helmjölk som år 2020 insamlats hos producenterna inom områden som nämns i bilaga 2 kan 
stödåret 2021 beviljas transportbidrag för mjölk till högst de belopp i euro per tusen liter som anges i 
den bilagan. 

Om summan av det transportbidrag för mjölk som bidragstagaren får med stöd av denna förordning 
och transportbidrag som bidragstagaren får i övrigt för samma ändamål överstiger de belopp som av-
ses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen. 

4 § 

Stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel 

För att trygga de tjänster som är nödvändiga för husdjursskötseln kan de aktörer inom seminverk-
samheten som har behörighet eller som har anställda med behörighet som föreskrivs i 29 § i djur-
skyddslagen (247/1996) och sådana tillståndshavare enligt 6 § i lagen om husdjursavel (794/1993) 
som får som får utföra insemination även annorstädes än på hemgården beviljas stöd för vissa tjäns-
ter inom husdjursskötsel för sådana arbetsresor som år 2021 görs inom i bilaga 3 nämnda områden 
för nordligt stöd utanför den egentliga arbetsplatsen till husdjursgårdar för att utföra insemination 
och nödvändiga uppgifter som hänför sig till den. Om den som gör sådana besök inte har någon 
egentlig arbetsplats på grund av arbetets karaktär, kan stöd beviljas för resor som denne gör från sin 
bostad till husdjursgårdar för att utföra insemination. Stödet uppgår till högst xx,xx euro per besök. 

Om summan av det stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel som bidragstagaren får med stöd av 
denna förordning och transportbidrag eller annat stöd som bidragstagaren får i övrigt för samma än-
damål överstiger de belopp som avses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget 
inte till den överskjutande delen. 

5 § 
Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den xx xxxx 2021. 
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Bilaga 1 

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT 

Stödområden euro/ton 

C3–P2  

Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå xx,xx 

C3–P3 
 

Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi och Övertorneå xx,xx 

C3–P4 
 

Posio xx,xx 

C4–P4 
 

Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt Kittilä och Sodankylä med undantag av 
de delar som hör till det i bilaga 1 till stödområdesförordningen avsedda stödområdet P5 

xx,xx 

C4–P5 
 

Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä kommuner i den ut-
sträckning som avses i bilaga 1 till stödområdesförordningen 

xxx,xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 

TRANSPORTBIDRAG FÖR MJÖLK 

Kommun euro/1000 liter 

Kajana x,xx 

Paltamo x,xx 

Ristijärvi x,xx 



   7 (16) 
  

 

 

Sotkamo x,xx 

Vaala x,xx 

Hyrynsalmi xx,xx 

Keminmaa x,xx 

Kuhmo xx,xx 

Simo x,xx 

Tervola x,xx 

Torneå x,xx 

Kemijärvi x,xx 

Pello xx,xx 

Pudasjärvi x,xx 

Puolanka xx,xx 

Ranua x,xx 

Rovaniemi xx,xx 

Suomussalmi xx,xx 

Taivalkoski x,xx 

Övertorneå xx,xx 

Kuusamo x,xx 

Posio x,xx 

Kittilä xx,xx 

Kolari xx,xx 

Pelkosenniemi xx,xx 

Salla xx,xx 

Savukoski xx,xx 

Sodankylä xx,xx 

Enontekis xx,xx 

Enare xx,xx 

Muonio xx,xx 

Utsjoki xx,xx 
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Bilaga 3 

STÖD FÖR VISSA TJÄNSTER INOM HUSDJURSSKÖTSEL 

Kommun 

Enontekis 

Hyrynsalmi 

Enare 

Kemijärvi 

Kittilä 

Kolari 

Kuhmo 

Kuusamo 

Muonio 

Pelkosenniemi 

Pello 

Posio 

Pudasjärvi 

Puolanka 

Ranua 

Rovaniemi 
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Salla 

Savukoski 

Sodankylä 

Suomussalmi 

Taivalkoski 

Utsjoki 
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PROMEMORIA UTKAST  
   
   

 
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM TRANSPORTBIDRAG FÖR 
KÖTT FÖR ÅR 2020, TRANSPORTBIDRAG FÖR MJÖLK FÖR ÅR 2019 OCH STÖD FÖR VISSA 
TJÄNSTER INOM HUSDJURSSKÖTSEL 2020 
 
 

Europeiska unionens kommission har genom beslutet om systemet med långvariga nationella 
stöd som gäller jordbruket i de nordliga områdena i Finland C(2016)8419 tillåtit utbetalning av 
transportbidrag för kött inom området för före detta Lapplands län. Bidraget betalas för trans-
port av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från produktionsplatsen till ett av Livs-
medelsverket godkänt slakteri eller enligt vägningsintyg eller -journaler från renslakterier som 
regionförvaltningsverksmyndigheten har godkänt.  
 
Enligt samma beslut är det tillåtet att betala transportbidrag för mjölk i landskapet Kajanaland, i 
områdena för före detta Lapplands län och nordöstra Österbotten. Det föreslås att bidrag betalas 
enligt den mjölkkvantitet som mejerierna samlat upp hos producenterna år 2019. Vidare har 
kommissionen tillåtit betalning av statligt stöd för att trygga tillgången till vissa nödvändiga 
tjänster kring husdjursavel i de nordligaste delarna i Finland. Enligt förslaget uppgår transport-
bidraget för kött till xx,xx–xxx,xx euro/ton beroende på var produktionsplatsen ligger. Trans-
portbidraget för mjölk föreslås uppgå till x,xx– xx,xx euro per 1 000 liter beroende på området 
där mjölken är producerad. 
 
Stödet för vissa tjänster inom husdjursskötseln föreslås uppgå till högst xx,x euro per besök. 
Enligt dessa stödnivåer uppgår bidragen för kött och mjölk till x,xx miljoner euro och stödet för 
vissa tjänster inom husdjursskötseln till xxx xxxx euro. 
 
Finansministeriet, Livmedelsverket, arbets- och näringsministeriet, enheterna för landsbygd 
och energi vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, Jordbruksproducenternas centralförbund 
MTK ry, Svenska Lant-bruksproducenternas centralförbund SLC  rf,  ProAgria Keskusten Li-
itto ry och ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf, Arla Oy, Faba anl, Finnpig Ab, 
Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry , Suomalaisen Lihan Jalostajat ry, 
Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry, Valio Ab och VikingGenetics Finland Oy Ab har uppmanats 
komma med utlåtanden. Tiden för att lämna utlåtanden är bara två veckor lång. Detta i syfte att 
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man ville säkersställa att ansökningen av stöd ska ske enligt tidsplanen. Utlåtanden har lämnats 
…. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
 

Under moment 30.20.40 i statsbudgeten (nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen) 
har reserverats sammanlagt 323,0 miljoner euro 2020. Enligt uppskattningarna behövs det x,xx 
miljoner euro för transportstöd mm. år 2020. Med beaktande av de övriga objekt som finansie-
ras med medel under moment 30.20.40 uppskattas det att anslaget och rätten att bevilja stöd är 
tillräckligt stora för ändamålet. 

 

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2020, transportbidrag för 
mjölk för 2019 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2020    UTKAST 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om nat-
ionella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001): 

1 § 

Tillämpningsområde 

Som nordligt stöd enligt 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsod-
lingen (1559/2001) kan 

1) bokföringsskyldiga köpare av kött beviljas transportbidrag för kött för 2020, 

2) mejerier beviljas transportbidrag för mjölk för 2019, 

3) aktörer som bedriver seminverksamhet beviljas stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 
2020. 

Transportbidrag för kött kan beviljas för transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter 
från produktionsplatsen till ett slakteri eller ett renslakteri. 

2 § 

Transportbidrag för kött 

Transportbidrag för kött kan för stödåret 2020 beviljas utifrån  den slaktvikt som de av Livsmedels-

verket godkända slakteriernas eller de av Regionförvaltningsverket godkända renslakteriernas våg-
kort eller vägningsjournal visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara duglig 
som människoföda och köttet har producerats i en i bilaga 1 nämnd och i statsrådets förordning om 
stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 
(5/2015), nedan stödområdesförordningen, avsedd stödregion, och uppgår till högst de belopp som 
anges i den bilagan. 
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Om summan av det transportbidrag för kött som bidragstagaren får med stöd av denna förordning 
och i transportbidrag som bidragstagaren får i övrigt för samma ändamål överstiger de belopp som 
avses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen. 

3 § 

Transportbidrag för mjölk 

För helmjölk som år 2019 insamlats hos producenterna inom områden som nämns i bilaga 2 kan 
stödåret 2020 beviljas transportbidrag för mjölk till högst de belopp i euro per tusen liter som anges i 
den bilagan. 

Om summan av det transportbidrag för mjölk som bidragstagaren får med stöd av denna förordning 
och transportbidrag som bidragstagaren får i övrigt för samma ändamål överstiger de belopp som av-
ses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen. 

4 § 

Stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel 

För att trygga de tjänster som är nödvändiga för husdjursskötseln kan de aktörer inom seminverk-
samheten som har behörighet eller som har anställda med behörighet som föreskrivs i 29 § i djur-
skyddslagen (247/1996) och sådana tillståndshavare enligt 6 § i lagen om husdjursavel (794/1993) 
som får som får utföra insemination även annorstädes än på hemgården beviljas stöd för vissa tjäns-
ter inom husdjursskötsel för sådana arbetsresor som år 2020 görs inom i bilaga 3 nämnda områden 
för nordligt stöd utanför den egentliga arbetsplatsen till husdjursgårdar för att utföra insemination 
och nödvändiga uppgifter som hänför sig till den. Om den som gör sådana besök inte har någon 
egentlig arbetsplats på grund av arbetets karaktär, kan stöd beviljas för resor som denne gör från sin 
bostad till husdjursgårdar för att utföra insemination. Stödet uppgår till högst xx,xx euro per besök. 

Om summan av det stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel som bidragstagaren får med stöd av 
denna förordning och transportbidrag eller annat stöd som bidragstagaren får i övrigt för samma än-
damål överstiger de belopp som avses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget 
inte till den överskjutande delen. 
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Bilaga 1 

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT 

Stödområden euro/ton 

C3–P2  

Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå xx,xx 

C3–P3 
 

Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi och Övertorneå xx,xx 

C3–P4 xx,xx 

Posio xx,xx 

C4–P4 xx,xx 

Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt Kittilä och Sodankylä med undantag av 
de delar som hör till det i bilaga 1 till stödområdesförordningen avsedda stödområdet P5 

xx,xx 

C4–P5 xx,xx 

Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä kommuner i den ut-
sträckning som avses i bilaga 1 till stödområdesförordningen 

xx,xx 
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Bilaga 2 

TRANSPORTBIDRAG FÖR MJÖLK 

Kommun euro/1000 liter 

Kajana x,xx 

Paltamo x,xx 

Ristijärvi x,xx 

Sotkamo x,xx 

Vaala x,xx 

Hyrynsalmi x,xx 

Keminmaa x,xx 

Kuhmo x,xx 

Simo x,xx 

Tervola x,xx 

Torneå x,xx 

Kemijärvi x,xx 

Pello x,xx 

Pudasjärvi x,xx 

Puolanka x,xx 

Ranua x,xx 

Rovaniemi x,xx 

Suomussalmi x,xx 

Taivalkoski x,xx 

Övertorneå x,xx 

Kuusamo x,xx 

Posio x,xx 

Kittilä x,xx 

Kolari x,xx 

Pelkosenniemi x,xx 

Salla x,xx 

Savukoski x,xx 

Sodankylä x,xx 

Enontekis x,xx 

Enare x,xx 

Muonio x,xx 
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Utsjoki x,xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3 

STÖD FÖR VISSA TJÄNSTER INOM HUSDJURSSKÖTSEL 

Kommun 

Enontekis 

Hyrynsalmi 

Enare 

Kemijärvi 

Kittilä 

Kolari 

Kuhmo 

Kuusamo 

Muonio 
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Pelkosenniemi 

Pello 

Posio 

Pudasjärvi 

Puolanka 

Ranua 

Rovaniemi 

Salla 

Savukoski 

Sodankylä 

Suomussalmi 

Taivalkoski 

Utsjoki 
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