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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLATANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ANSÖKAN OM MIL- 
JÖERSÄTTNING, KOMPENSATIONSERSÄTTNING, ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 
OCH ERSÄTTNING FÖR ICKE-PRODUKTIVA INVESTERINGAR 2019

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instanserna pä sändlistan komma med utlätanden 
om det bilagda utkastet. Tiden att lämna utlätanden är bara fyra veckor läng. Detta i syfte att 
man ville säkerställa att ansökning om stöd ka n se enligt tidsplanen.

Utlätandena skickas senast 14.2.2019 i första hand per e-post tili adressen kirjaamo@mmm.fi 
eller per brev tili Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÄDET. Utlätandena 
som sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format.

Denna begäran om utlätande finns bara i elektronisk form.

Ytterligare information ger konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248, e-post: 
suvi.ruuska@mmm.fi. och konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356, e-post:
iuha.palonen@mmm.fi.

Ställföreträdande avdelningschef, ieZ&AA
Biträdande avdelningschef Taina Aaltonen

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska

BILAGOR:
-utkast tili statsrädets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, er- 
sättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2019 och 
sammanfattning

Ministeriets begäran om utlätande samt bilagor finns att fä pä ministeriets vvebbplats
http://mmm.fi/sv/paremiss
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SÄNDLISTA
Finansministeriet
Miljöministeriet
Livsmedelsverket
Närings-, trafik- och miljöcentralerna/enheterna för landsbygd och energi 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna MTK rf
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Maaseudun Kehittäjät ry

Den undertecknade begäran om utlätande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv
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utkast 17.1.2019

Statsrädets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, 
ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar
2019

I enlighet med statsrädets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa programbaserade 
ersättningar tili jordbrukare (1360/2014):

i §
Miljöförbindelse

Är 2019 tar kommunen inte emot nya miljöförbindelser som avses i 5 § i lagen om vissa 
programbaserade ersättningar tili jordbrukare (1360/2014).

Äkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrädets förordning om miljöersättning (235/2015) kan 
pä ansökan av en aktivjordbrukare godkännas som ersättningsberättigande areal och fogas tili 
en miljöförbindelse som är i kraft 2019. Tili miljöförbindelsen fär fogas högst fem hektar 
äkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrädets förordning om miljöersättning. Om den 
äkerareal som omfattas av förbindelsen är mindre än fem hektar fär den äkerareal som fogas 
tili förbindelsen vara högst en hektar.

2 §
Miljöavtal

Bland de miljöavtal som avses i 27 § i statsrädets förordning om miljöersättning fär en aktiv 
j ordbrukare 2019 ingä avtal om skötsel av vätmarker samt avtal om skötsel av 
landsbygdsnaturens mängfald och landskapet, om det är fräga om ett avtal i vilket ingär 
skiften där det har gjorts en sädan icke-produktiv investering som avses i 9 § i lagen om vissa 
programbaserade ersättningar tili jordbrukare.

En registrerad förening som avses i 5 § 5 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar 
tili jordbrukare fär 2019 ingä ett avtal om skötsel av vätmarker samt ett avtal om skötsel av 
landsbygdsnaturens mängfald och landskapet som avses i 1 mom. En vattenrättslig 
sammanslutning som avses i 12 kap. i vattenlagen (587/2011) fär ingä ett avtal om skötsel av 
vätmarker som avses i 1 mom.

3 §
Förbindelse om ekologisk produktion och om ekologisk husdjursproduktion

Är 2019 tar närings-, trafik- och miljöcentralen inte emot nya förbindelser om ekologisk 
produktion och förbindelser om ekologisk husdjursproduktion som avses i 8 § i lagen om 
vissa programbaserade ersättningar tili jordbrukare.
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Högst fem hektar sadan äkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrädets förordning om 
miljöersättning kan pä ansökan av en aktiv jordbrukare godkännas som 
ersättningsberättigande areal och fogas tili en förbindelse om ekologisk produktion och 
förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som är i kraft 2019. Om den äkerareal som 
omfattas av förbindelsen är mindre än fem hektar fär den äkerareal som fogas tili förbindelsen 
vara högst en hektar.

4§
Ersättningsberättigande areal vid ansökan om kompensationsersättning

Vid beviljande av kompensationsersättning enligt 6 § i lagen om vissa programbaserade 
ersättningar tili jordbrukare kan 2019 pä ansökan av en aktiv jordbrukare som 
ersättningsberättigande areal godkännas
1) en areal som avses i 3 § i statsrädets förordning om kompensationsersättning (236/2015),
2) högst fem hektar sädan äkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrädets förordning om 
miljöersättning.

5§
Ersättning för icke-produktiva investeringar

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan 2019 inte beviljas för nya projekt som hänför 
sig tili vätmarksinvesteringar samt inledande röjning och stängsling av värdbiotoper och 
naturlig betesmark.

6§
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den x xxxx 2019.

Helsingfors den xx xxxx 2019

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska



utkast 17.1.2019

Sammanfattning

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ANSÖKAN OM MIUÖERSÄTTNING,

KOMPENSATIONSERSÄTTNING, ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION OCH ERSÄTTNING FÖR 

ICKE-PRODUKTIVA INVESTERINGAR 2019

Under programperioden 2014-2020 bygger EU-ätgärderna för utveckling av landsbygden pä 
Europaparlamentets och rädets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling f ra n 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rädets 
förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen. Utvecklingsätgärderna i en 
medlemsstat grundar sig pä ett program för utveckling av landsbygden som medlemsstaten har tagit 
f ra m utifrän landsbygdsförordningen och som Europeiska kommissionen har godkänt. Europeiska 
kommissionen godkände den 12 december 2014 programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland. De stödsystem som ingär i programmet gäller miljöersättning, 
kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens välbefinnande 
och ersättning för icke-produktiva investeringar.

Nationella bestämmelser om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk 
produktion, ersättning för djurens välbefinnande och ersättning för icke-produktiva investeringar 
finns i lagen om vissa programbaserade ersättningar tili jordbrukare (1360/2014). Med stöd av 
lagens 3 § 4 mom. fär närmare bestämmelser om att bevilja ersättning utfärdas genom förordning av 
statsrädet.

Under programperioden 2014 - 2020 utfärdas ärligen en förordning av statsrädet om nya 
förbindelser som gäller miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för 
djurens välbefinnande samt om ansökan om avtal om kompensationsersättning, nya 
miljöförbindelser och bevarande av genetiska resurser. Likasä utfärdas det ärligen bestämmelser om 
att eventuellt godkänna äkerarealer som tidigare inte gett rätt tili stöd som stödberättigande inom 
dessa stödsystem. När man utfärdar statsrädets förordningar ska man beakta det ärliga anslaget i 
statsbudgeten.

Nya miljöförbindelser ka n inte ingäs av aktiva jordbrukare 2019. Aktiva jordbrukare ka n inte heller 
ingä nya förbindelser om ekologisk produktion. Aktiva jordbrukare ka n 2019 ingä avtal om skötsel av 
vätmarker och avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mängfald och landskapet.

Är 2019 kan ersättning inte ansökas för vätmarksinvesteringar samt för inledande röjning och 
stängsling av värdbiotoper och naturlig betesmark.


