
BEGARAN OM 
UTLATANDE

262813
Maa- ja metsätalousministeriö 
Jord- och skogsbruksministeriet 
Ministry of Agriculture and Forestry 17.1.2019

1 (2)

66/01.02/2019

Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLATANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 5 OCH 
48 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM MILJÖERSÄTTNING

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, il Ca_ (jhJtUr
Biträdande avdelningschef Taina Aaltonen

y-e
Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska

BILAGOR:
-Utkast tili statsrädets förordning om ändring av 5 och 48 § i statsrädets förordning om miljöer- 
sättning 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 r.f.
Naturresursinstitutet
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Maaseudun Kehittäjät ry
Finlands Viltcentral
Finlands naturskyddsförbund
WWF Finland
Natur och Miljö rf

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

Statsrädets forordning om ändring av 5 och 48 § i statsrädets förordning om miljöersättning

I enlighet med statsrädets beslut
ändras i statsrädets forordning om miljöersättning (235/2015) 5 § 5 mom. och 48 § 1 mom. som 
följer:

5§
Äkerareal som berättigar tili ersättning efter prövning

Högst fem hektar ersättningsberättigande arealer enligt 1-4 mom. och arealer som är 
ersättningsberättigande och har övergätt tili jordbrukaren frän en annan jordbrukare som inte har 
ingätt en förbindelse om miljöersättning fär med beaktande av anslagen i statsbudgeten fogas tili en 
miljöförbindelse 2016 - 2020 under 2016, 2017 och 2018. Om en areal som omfattas av en 
förbindelse är mindre än fem hektar, kan den areal som ska fogas tili förbindelsen vara högst en 
hektar. Om den areal som ska fogas tili förbindelsen överskrider maximistorleken, fär jordbrukaren 
ingä en ny miljöförbindelse 2016-2020 i samband med den ärliga stödansökan inom gränsema för 
anslagen i statsbudgeten. Om en my förbindelse inte ingäs, ska de ovan nänmda arealerna odlas utan 
ersättning i enlighet med förbindelsevillkoren.

48 §
Betalning av miljöersättning med stöd av en miljöförbindelse

Miljöersättning kan betalas för ersättningsberättigande arealer som ingär i en miljöförbindelse och 
som ärligen uppgetts i en stödansökan i enlighet med Livsmedelsverkets Landsbygdsverkets 
föreskrifter och som är i jordbrukarens besittning senast den 15 juni under äret i fräga. 
Miljöersättning kan betalas för äkerareal som används tili odling av äker- och trädgärdsväxter. 
Jordbrukaren kan i sin ärliga stödansökan uppge att utbetalning av ersättning inte söks för en viss 
äkerareal, om arealkravet i 5 § 2 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar tili 
jordbrukare fortfarande uppfylls trots detta.

Denna förordning träder i kraft den x xxxx 2019.

Helsingfors den xx xxxx 2019

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
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Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska



Utkast 17.1.2019

SAMMANFATTNING

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 5 OCH 48 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM 

MIUÖERSÄTTNING

Det föresläs ändringar i statsrädets förordning om miljöersättning (235/2015).

Paragrafen 5 i statsrädets förordning om miljöersättning ska ändras. Högst fem hektar 
ersättningsberättigande arealer enligt 5 § 1-4 mom. och arealer som är ersättningsberättigande och bar 
övergätt tili jordbrukaren f ra n en annan jordbrukare som inte bar ingätt en förbindelse om miljöersättning 
fär med beaktande av anslagen i statsbudgeten fogas tili en miljöförbindelse 2016 - 2020.

Det görs preciseringar av teknisk karaktär i 48 § i förordningen.


