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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 8 OCH 
15 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM KOMPENSATIONSERSÄTTNING

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 kan 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,

Biträdande avdelningschef Taina Aaltonen

Konsultativ tjänsteman

^■'72.

Suvi Ruuska

BILAGOR:
-utkast tili statsrädets förordning om ändring av 8 och 15 § i statsrädets förordning om kompen- 
sationsersättning och sammanfattning

Ministeriets begäran om utlätande samt bilagor finns att fä pä ministeriets vvebbplats
http://mmm.fi/sv/paremiss
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SANDLISTA
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



utkast 17.1.2019

Statsrädets förordning om ändring av 8 och 15 § i statsrädets förordning om 
kompensationsersättning

I enlighet med statsrädets beslut
ändras i statsrädets förordning om kompensationsersättning (236/2015) 8 och 15 §, av dem 
15 § sädan den lyder i förordning 192/2018, som följer:

8§
Allmänna förutsättningar för beviljande av kompensationsersättning

Kompensationsersättning kan beviljas för jordbruksarealer som berättigar tili 
kompensationsersättning och som har anmälts i en stödansökan pä det sätt som 
Landsbygdsverket Livsmedelsverket bestämmer och som är i jordbrukarens besittning senast 
den 15 juni under äret i fräga. Skötseln av jordbruksarealen ska uppfylla kraven i statsrädets 
förordning om krav pä god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden enligt tvärvillkoren. 
En jordbruksareal ska hällas öppen pä det sätt som avses i 6 § i statsrädets förordning om 
grundstöd, förgröningsstöd och stöd tili unga jordbrukare (234/2015).

Jordbruksarealer fär användas för annat än jordbruksverksamhet pä det sätt som avses i 7 § i 
statsrädets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd tili unga jordbrukare.

15 §
Kompensationsersättningens belopp

Kompensationsersättning kan beviljas enligt stödomräde tili följande eurobelopp per hektar:

stödomräde AB

euro ha
EU-delfinansierad 
kompensationsersättning

nationellt finansierad 
kompensationsersättning

-växtodling 92 125
-husdjursskötsel 
stödomräde C

92 185

-växtodling 117 125
-husdjursskötsel 117 185

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 ändring av 8 och 15 § i statsrädets förordning om 
kompensationsersättning

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 londsbygdsförordningen. 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.

Kompensationsbidraget ingär i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, vilket 
baserar sig pä landsbygdsförordningen. Mälet med bidraget är att trygga en fortsatt 
jordbruksproduktion trots det ogynnsamma klimatet pä grund av det nordliga läget samt att 
jordbruksmark ocksä i fortsättningen används för odling. Bestämmelser om kompensationsbidrag 
finns i artikel 31 i landsbygdsförordningen. Europeiska kommissionen godkände 14.12.2014 
programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Nationella bestämmelser om kompensationsbidrag finns i lagen om vissa programbaserade 
ersättningar tili jordbrukare (1360/2014).

Det föresläs ändringar i statsrädets förordning om kompensationsersättning (236/2016). 
Förordningens 15 § ska ändras. Kompensationsersättning ska beviljas enligt stödomräde tili följande 
eurobelopp per hektar:

euro ha
EU-delfinansierad nationellt finansierad
kompensationsersättning kompensationsersättning

stödomräde AB
-växtodling 92 125

-husdjursskötsel 92 185
stödomräde C
-växtodling 117 125

-husdjursskötsel 117 185

Vidare görs det precisering av teknisk karaktär i 8 § i förordningen.


