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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 6 OCH 
24 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION

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 Puuska, 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 Suvi Puuska

BILAGOR:
-utkast tili statsrädets förordning om ändring av 6 och 24 § i statsrädets förordning om er- 
sättning för ekologisk produktion 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 
Naturresursinstitutet
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna MTK rf
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.
Luomuliitto ry
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Maaseudun Kehittäjät ry

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



1

utkast 17.1.2019

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om ersättning för ekologisk 
produktion

I enlighet med statsrädets beslut
ändras i statsrädets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015) 6 §, 24 § 1 mom. 
och bilaga 2, av dem 24 § 1 mom. sädant det lyder i förordning 709/2015 och bilaga 2 sädan den 
lyder i förordning 131/2016, som följer:

6§
Behovsprövad möjlighet tili ersättning

Arealer som inte berättigar tili ersättning och som avses i 5 § 1—4 mom. i statsrädets förordning om 
miljöersättning fär med beaktande av anslagen i statsbudgeten pä det sätt som avses i 5 § fogas tili 
en förbindelse om ekologisk produktion under det andra, tredje, fjärde och femte förbindelseäret.

24 §
Betalning av ersättning för ekologisk produktion

Ersättning för ekologisk produktion kan betalas för ersättningsberättigande arealer som ingär i en 
förbindelse om ekologisk produktion och som uppges i stödansökan för äret i fräga i enlighet med 
Livsmedelsverkets Landsbygdsverkets föreskrifter och är i jordbrukarens besittning senast den 15 
juni under det äret. Ersättning för ekologisk produktion betalas inte för äkerareal där det odlas 
rörflens i energiproduktionssyfte. Om en gärd har ingätt en förbindelse om ekologisk produktion 
enbart för grönsaksodling pä friland, betalas ersättning för ekologisk produktion ärligen enligt den 
gröda som odlas.

Denna förordning träder i kraft den x xxxx 2019.

Helsingfors den xx xxxx 2019

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska
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Bilaga 2

Avsalugrödor

Höstvete, hösthavre, värvete, durumvete, höstspeltvete, värspeltvete, rägvete, värräg, hösträg, 
foderkom, maltkom, höstkom, havre, blandade grödor (spannmäl), blandade grödor (spannmäl och 
oljeväxter), bovete, hirs, quinoa, majs, sockermajs, övriga spannmäl, matärt, foderärt, blandade 
grödor (proteingrödor och oljeväxter), blandade grödor (proteingrödor och spannmäl), bondböna, 
sojaböna, matpotatis, matindustripotatis, stärkelsepotatis, tidig potatis, utsädespotatis, sockerbeta, 
tobak, fibemässla, oljedädra (Camelina), värrybs, höstrybs, värraps, höstraps, solros, blandade 
grödor (oljeväxter), humle, fiberhampa, oljehampa, oljelin, spänadslin, frökryddor och 
medicinalväxter, groblad, kummin, senap, medicinalvide, rödklint (för energiproduktion), 
trädgärdsärt, buskböna, vitkäl (huvudkäl), kinakäl, blomkäl, möröt, kälrot, rova, rädisa, rotselleri, 
palstemacka, sticklök, purjo, frilandsgurka, pumpa, spenat, säilät (släkten Lactuca), huvudsallat, 
rabarber, rödbeta, gulbeta, matlök (inkluderar rödlök och jättelök), rödkäl, savojkäl (kruskäl), 
brysselkäl, broccoli, kälrabbi, bladselleri, zucchini, isbergssallat, cicoria (släkten Cichorium), 
fankäl, grönkäl, dill, persilja, vitlök, melon, nyzeeländsk spenat, pepparrot, jordärtskocka, 
mangold, kronärtskocka, koriander, övriga grönsaker, sparris, äpple, rönnbär (för bärproduktion), 
päron, övriga frukter, plommon, havtom, körsbär, vindruva, svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär, 
krusbär, hallon och äkerbärshallon, jordgubbe, äkerbär, buskbläbär, bäraronia, saskatoon 
(bärhäggmispel), övriga bärväxter, prydnadsväxter (under eller över 5-äriga), snittgrönt och 
barrväxter tili snitt (under eller över 5-äriga), plantskolor (under eller över 5-äriga, bär-, frukt- och 
prydnadsväxter), örtväxter (under eller över 5-äriga), honungsfacelia, linser och växter för 
honungsproduktion. Övervakad produktion av följande fröväxter: klöver, engelskt rajgräs, italienskt 
rajgräs, rörsvingel, timotej, ängssvingel.



utkast 17.1.2019

Sammanfattning

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 6 OCH 24 § I STATSRÄDETS 
FÖRORDNING OM ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION

Under programperioden 2014-2020 bygger EU-ätgärdema för utveckling av landsbygden pä 
Europaparlamentets och rädets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling 
frän Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rädets 
förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen. Utvecklingsatgärdema i en 
medlemsstat grundar sig pä ett program för utveckling av landsbygden som medlemsstaten har tagit 
fram utifrän landsbygdsförordningen och som Europeiska kommissionen har godkänt.

Ersättningen för ekologisk produktion ingär i programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland 2014-2020, vilken baserar sig pä landsbygdsförordningen. Bestämmelser om 
ersättningen ingär i artikel 29 i landsbygdsförordningen. Kommissionen godkände den 12 december 
2014 utvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland 2014-2020.

Nationella bestämmelser om ersättningen för ekologisk produktion fmns i lagen om vissa 
programbaserade ersättningar tili jordbrukare (1360/2014). Med stöd av lagens 3 § 4 mom., 4 § 5 
moni., 8 § 5 mom., 11 § 4 mom. 12 § 5 mom., 13 § 5 mom. och 18 § 2 mom. fär närmare 
bestämmelser om ersättningen utfardas genom förordning av statsrädet.

Det föresläs ändringar i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för ekologisk 
produktion (237/2015).

Förordningens 6 § ska ändras. Arealer som inte berättigar tili ersättning och som avses i 5 § 1—4 
mom. i statsrädets förordning om miljöersättning fär med beaktande av anslagen i statsbudgeten pä 
det sätt som avses i 5 § fogas tili en förbindelse om ekologisk produktion under det andra, tredje, 
fjärde och femte förbindelseäret.

Vidare görs det precisering av teknisk karaktär i 24 § i förordningen.


