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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Pro Memoria Bilaga 1 
xx.x.2023

 UTKAST 

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 9 § I STATSRÅDETS FÖRORDNING 
OM NORDLIGT STÖD 2022 

Allmänt 

Systemet med stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen består av EU:s direkta helfi-
nansierade stöd, delfinansierade kompensationsbidrag och jordbrukets miljöersättning 
samt nationella stöd som kompletterar EU:s stödsystem. I C-stödregionerna i Mel-
lersta och Norra Finland är nordligt stöd och kompensationsbidragets nationella till-
äggsdel de viktigaste stödformerna. 

Enligt artikel 142 i anslutningsfördraget har Europeiska kommissionen gett Finland 
rätt att bevilja långvariga nationella stöd för att jordbruket ska kunna fortsätta i de 
nordliga regionerna. Nordligt stöd är i synnerhet avsett för att stödja den traditionella 
primärproduktionen och förädlingen, förbättra strukturerna för produktion, saluföring 
och förädling av jordbruksprodukter samt för att underlätta lansering av produkterna 
på marknaden och bevara landsbygden levande och bidra till miljöskyddet.  

Utbetalning av nordligt stöd bygger på kommissionens beslut om nordliga stöd enligt 
artikel 142 i anslutningsfördraget. Det gällande beslutet om nordligt stöd är 
C(2021)8773. Stödet för mjölkproduktion  utbetalas i två poster på samma sätt som ti-
digare. När produktionskvantiteten nu är kända tas beslut om storleken av det slutliga 
stödet. Enligt bestämmelserna i förordning 81/2022 kan produktionsstödet för direkt-
försäljning av mjölk eller för mjölk som av sökanden köptes och godkändes för mark-
nadsföring 2022 uppgå till högst 161,2 miljoner euro.  

Föreslagna ändringar 

Det föreslås att statsrådets förordning om nordligt stöd 2022 ändras så att stödnivåer 
för perioden x.xx.-xx.xx.2022 ändras eftersom de slutliga stödberättigande mjölk-
kvantiteterna specificeras utifrån beräkningen efter räkningsperiodens slut som följer: 

Stödområde 1.1.–30.6.2022 cent/liter 1.7.–31.12.2022 cent/liter 
C1 x,x x,x 
C2 x,x x,x 
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C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C xx,x x,x 
C3 delområde P1 xx,x xx,x 
C3 delområde P2 xx,x xx,x 
C3 delområdena P3 och P4 xx,x xx,x 
C4 delområde P4 xx,x xx,x 
C4 delområde P5 xx,x xx,x 

Finansministeriet, Livsmedelsverket, Landsbygds- och energienheterna vid närings-, 
trafik- och miljöcentralerna, Jord- och skogsbruksproducenternas förbund MTK, 
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Pro Agria rf och SLF rf har 
uppmanats att komma med utlåtanden om utkastet till förordning. Av de inkomna ut-
låtandena…. 

Förordningen avses träda i kraft den x xxx 2023 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har inte statsfinansiella konsekvenser jämfört med användningen av anslag 
för det stöd som betalas under moment 30.20.40 (nationellt stöd till jordbruket och 
trädgårdsodlingen) har reserverats sammanlagt 330,20 miljoner euro 2022. Med beak-
tande av de övriga objekt som finansieras med medel under moment 30.20.40 upp-
skattas det att anslaget och rätten att bevilja stöd är tillräckligt stora för ändamålet. 




