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Enligt sändlista

Maa-ja metsätalousministeriö 
Jord- och skogsbruksministeriet 
Ministry of Agriculture and Forestry

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM 
NATIONELLT STÖD FÖR 2019 FÖR BIODLING ENLIGT ANTALET BISAMHÄLLEN

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlåtande om bifogade för
slag. Tiden för att lämna utlåtanden är bara fyra veckor lång. Detta i syfte att man ville säkers- 
ställa att betalning av stöd ska ske enligt tidsplanen. Utlåtandena ska inlämnas senast 14.3.2019 
i första hand per e-post till adressen kirjaamo@ mmm.fi eller per brev till Jord- och skogs
bruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET.

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, iuha.vanhatalo@mmm.fi och speciell sakkunnige Mika Survonen 02 
951 62215, mika.survonen@mmm.fi.

Ställföreträdande avdelningschef, 
Biträdande avdelningschef

Tcx.
Taina Aaltonen

Konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo

BILAGOR: Utkast till statsrådets förordning om nationellt stöd för 2019 för biodling enligt antalet bisam
hällen
Promemoria om utkast till förordning

SÄNDLISTA
Finansministeriet
Livsmedelsverket
NTM-centraler/Jordbruk och energi-enheter
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
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Finlands Biodlares Förbund FBF rf

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



JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PPooreerooiäa
.2.2014

Bfldggäll
UTKAST

NATIONELLT STÖD FÖR BIODLING SOM BETALAS ENLIGT ANTALET BISAMHÄLLEN ÅR 2019

Det gällande systemet med stöd för biodling som betalas enligt antalet bisamhällen i form 
av nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen godkändes ursprungligen 16.4.2002 
genom kommissionens beslut C(2002)786 (stöd nr N 137/01). Målet med stödet är att 
kompensera den konkurrensnackdel som följer av Finlands naturbetingade förhållanden 
samt att säkerställa att biodlingen har möjligheter att fortsätta och utvecklas. Fullmakten 
att bevilja detta stöd bygger nuförtiden på artikel 215 i Europaparlamentets och rådets för
ordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruks
produkter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, 
(EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007. Utifrån detta har man i samband med program
met för utveckling av produktion och saluföring av biodlingsprodukter godkänt det gällande 
statliga stödet genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1102 om godkän
nande av de nationella program förförbättring av produktion och saluföring av biodlings
produkter som framlagts av medlemsstaterna i enlighet med Europaparlamentets och rå
dets förordning (EU) nr 1308/2013.

Det föreslås att det nationella stödet uppgår till xx,xx euro per övervintrat och ofördelat bi
samhälle. Det uppskattas att stöd kommer att betalas för xx 000 bisamhällen. Stödet är på 
samma nivå som 2018.

För att stöd ska beviljas förutsätts att biodlaren såsom ägare, arrendator eller med stöd av 
nyttjanderätt enligt testamente, annat arvsrättsligt förvärv eller annan åtkomsthandling va
rit innehavare av minst femton övervintrade bisamhällen under produktionsperioden 2019.

Biodlaren ska enligt senast verkställda beskattning eller den beskattning som föregick 
denna, eller under det skatteår som närmast föregick ansökan, ha haft inkomster från för
säljning av biodlingsprodukter. När en biodlare inleder verksamheten ska han visa att han 
haft utgifter som varit nödvändiga för inledandet. Ett villkor för stödet är att bisamhällen 
har skötts under produktionsperioden så att de kan ge en normal skörd.

Grunderna för beviljande av stöd är alltså till sakinnehållet likadana som år 2018 med t.ex. 
registreringsvillkoren.

Finansministeriet, Livmedelsverket, enheterna för landsbygd och energi vid närings-, trafik- 
och miljöcentralerna, Jordbruksproducenternas centralförbund MTK ry, Svenska Lantbruks- 
producenternas centralförbund SLC rf, ProAgria Keskusten Liitto ry och ProAgria Svenska 
lantbrukssällskapens förbund rf och Finlands Biodlares Förbund FBF rf har uppmanats 
komma med utlåtanden. Utlåtanden har lämnats ....

1 Allmänt
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Förordningen avses träda i kraft den x xxx 2019

2 Detaljmotivering

3 Ekonomiska konsekvenser

Under moment 30.20.40 i statsbudgeten (nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodling
en) har reserverats sammanlagt 322,70 miljoner euro 2019. Med hänsyn till de övriga objekt 
som finansieras med medel under moment 30.20.40 uppskattas det att anslaget och rätten 
att bevilja stöd är tillräckligt stora för ändamålet.



Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2019 för biodling enligt antalet 
bisamhällen UTKAST

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 15 § 3 mom. och 24 § 2 mom. i 
lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. 
sådant det lyder i lag 457/2010:

1 § Allmänt

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och 
trädgårdsodlingen (1559/2001) kan det för tryggande av verksamhetsförutsättningama för biodling 
beviljas nationellt stöd för 2019 enligt antalet bisamhällen så som föreskrivs i denna förordning.

2 § Definitioner

I denna förordning avses med

1) biodlare sådana fysiska personer, sammanslutningar av fysiska personer och oskiftade dödsbon, 
sådana öppna bolag, kommanditbolag, andelslag, aktiebolag och föreningar vars bolagsmän, 
delägare eller medlemmar är fysiska personer och sådana stiftelser, offentligrättsliga samfund, 
utbildningslägenheter och fängelselägenheter som bedriver biodling,

2) bisamhälle i Finland befintliga kolonier av honungsbin (Apis mellifera) som omfattar drottning, 
arbetsbin och yngel samt för skötseln av dem behövliga bikupor och annan utrustning,

3) produktionsperiod tiden från och med den 1 juni till och med den 30 september 2019.

3 § Förutsättningar for beviljande av stöd

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att biodlaren i egenskap av ägare eller arrendator eller 
med stöd av nyttjanderätt enligt testamente eller annat arvsrättsligt förvärv eller annan 
åtkomsthandling innehar minst femton övervintrade bisamhällen under produktionsperioden. Stöd 
beviljas inte för avläggare som bildats under våren samma år som biodlaren ansöker om stöd eller 
för nya bisamhällen som uppstått till följd av svärmning den våren.

Bisamhällen som utgör grund för beviljande av stöd ska under produktionsperioden skötas på ett 
sådant sätt att de kan ge en normal skörd det år stödet beviljas.

En biodlare som ansöker om stöd ska enligt den senast verkställda beskattningen eller den 
föregående beskattningen eller under skatteåret närmast före det år då ansökan görs, ha haft 
inkomster från försäljning av biodlingsprodukter. Sökanden ska lägga fram en redogörelse för 
inkomsterna.

Om sökanden har börjat bedriva biodling under året närmast före det år då ansökan gjordes eller 
därefter, och inte kan visa inkomster på det sätt som avses i 3 mom., ska sökanden visa att 
inledandet av verksamheten orsakat anskaffningsutgifter.

För att stöd ska kunna beviljas och betalas ut förutsätts att sökanden iakttar lagen om ett system för 
identifiering av djur (238/2010) och författningar som utfärdats med stöd av den.



4 § Minskning av antalet bisamhällen under produktionsperioden

Stöd kan beviljas för bisamhällen som har förstörts under produktionsperioden på grund av 
djursjukdomar eller skador orsakade av rovdjur eller av andra motsvarande exceptionella orsaker 
som är oberoende av biodlaren.

En redogörelse för minskningen av antalet bisamhällen ska sammanställas och lämnas in. Om 
antalet bisamhällen har minskat på grund av en djursjukdom, ska det till redogörelsen dessutom 
bifogas ett intyg från en veterinär.

5 § Minskning av antalet bisamhällen utanför produktionsperioden

Om det antal övervintrade bisamhällen som ligger till grund för beviljande av stöd är minst en 
tredjedel lägre än det normala antalet på grund av vinterskador eller djursjukdomar eller av någon 
annan motsvarande exceptionell orsak som är oberoende av biodlaren, kan stöd beviljas på grundval 
av det antal bisamhällen som anmälts i stödansökan 2018 eller som konstaterats vid tillsynen 
stödåret 2018, om det vid tillsynen konstaterade antalet bisamhällen är lägre än det anmälda antalet. 
Det normala antalet bisamhällen kan användas som grund för beviljande av stöd under högst två på 
varandra följande stödår.

Stöd kan beviljas för bisamhällen som blivit förstörda, om förstörelsen är en följd av skador som 
orsakats av rovdjur.

En redogörelse för minskningen av antalet bisamhällen ska bifogas ansökan. Om antalet 
bisamhällen har minskat på grund av en djursjukdom, ska det till ansökan dessutom bifogas ett 
intyg från en veterinär.

6 § Stödbelopp

I stöd enligt antalet bisamhällen betalas xx,xx euro per bisamhälle.

7 § Påföljder på grund av sättet att sköta bisamhällen

För bisamhällen som inte sköts på det sätt som anges i 3 § 2 mom. beviljas det inget stöd.
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Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC rf 
ProAgria Keskusten Liitto ry 
ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund rf 
Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry


