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SAMMANFATTNING 

 
STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ANSÖKAN OM MILJÖERSÄTTNING, 
KOMPENSATIONSERSÄTTNING, ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 
OCH ERSÄTTNING FÖR ICKE-PRODUKTIVA INVESTERINGAR 2023 
 
I samband med reformen av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik åren 2021 och 
2022 reviderades Europeiska unionens lagstiftning om den gemensamma jordbrukspolitiken inför 
nästa finansieringsperiod. Under finansieringsperioden 2023–2027 grundar sig Europeiska unionens 
åtgärder för utveckling av landsbygden på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2021/2115 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska 
upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som 
finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) 
nr 1307/2013, nedan förordningen om strategiska planer. 
 
Åtgärderna för utveckling av landsbygden i medlemsstaterna baserar sig på en strategiplan som 
medlemsstaten utarbetat på basis av förordningen om strategiska planer och som Europeiska 
kommissionen godkänt. Åtgärderna för utveckling av landsbygden ingår i Finlands strategiska plan 
för den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023–2027 (CAP-plan). Europeiska kommissionen 
godkände Finlands CAP-plan den 31 augusti 2022 (kommissionens genomförandebeslut C (2022) 
6022). 
 
Nationella bestämmelser om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk 
produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar finns i lagen om vissa ersättningar för 
landsbygdsutveckling (xx/202x).  

Under programperioden 2023 – 2027 utfärdas årligen en förordning av statsrådet om nya 
förbindelser som gäller miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion samt om ansökan 
om kompensationsersättning, nya miljöavtal och bevarande av genetiska resurser. Likaså utfärdas 
det årligen bestämmelser om att eventuellt godkänna åkerarealer som tidigare inte gett rätt till stöd 
som stödberättigande inom dessa stödsystem. När man utfärdar statsrådets förordningar ska man 
beakta det årliga anslaget i statsbudgeten. 

Nya miljöförbindelser och nya miljöavtal kan ingås av aktiva jordbrukare 2023. Aktiva jordbrukare 
kan 2023 också ingå nya förbindelser om ekologisk produktion och om ekologisk 
husdjursproduktion. År 2023 kan ersättning ansökas för icke-produktiva investeringar för 
våtmarksinvesteringar. 

 

 


