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    UTKAST 

 

 

Statsrådets förordning  

om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till jordbrukare 2022 

 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 25 a § i lagen om Europeiska unionens di-

rektstöd till jordbruket (193/2013), sådan paragrafen lyder i lag 1364/2014: 

1 § 

Extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till jordbruksproducenter 

Jordbruksproducenter inom stödområde AB kan med stöd av artikel 1.3 i kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2022/467 om extraordinärt anpassningsstöd till producenter inom jordbrukssektorn , 

nedan kommissionens förordning, beviljas extraordinärt anpassningsstöd som av ses i artikel 1 i kom-

missionens förordning och ytterligare stöd som avses i artikel 2 i samma förordning. Mjölkproducen-

ter kan inom ramen för statsbudgeten för 2022 betalas högst 6 872 674 euro i extraordinärt anpass-

ningsstöd. Lantbruksproducenter kan inom ramen för statsbudgeten för 2022 beviljas högst 13,74 

miljoner euro i ytterligare stöd.  

Sökande kan beviljas extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd utifrån den referenskvantitet 

för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fäderfähushållning som sökanden har förfogat 

över den xx xxxx 2021 och som avses i 10 e § i lagen om nationella stöd till jordbruket och träd-

gårdsodlingen (1559/2001), utifrån det kvadratmeterantal som utgjort grund för fastställandet av det i 

11 § i den lagen avsedda stödet för växthusproduktion som beviljats 2021 eller utifrån det kubikme-

terantal som utgjort grund för fastställandet av det i 12 § i den lagen avsedda stödet för lagring av 

trädgårdsprodukter som beviljats 2021. En förutsättning för beviljande av stöd är att jordbruksverk-

samheten fortsätter 2022. 

2 § 

Stödbelopp 

Utifrån referenskvantiteten för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 

beviljas extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd högst xxx euro per djurenhet i referens-

kvantiteten. 

Utifrån det kvadratmeterantal som utgjort grund för stöd för växthusproduktion beviljas extraordinärt 

anpassningsstöd och ytterligare stöd för en lång odlingssäsong (mer än 7 månader) högst xxx euro 

per kvadratmeter och för en kort odlingssäsong (minst 2 månader men högst 7 månader) högst xxx 

euro per kvadratmeter. 
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Utifrån det kubikmeterantal som utgjort grund för stöd för lagring av trädgårdsprodukter beviljas ex-

traordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd högst xxx euro per kubikmeter för maskinellt kylda 

lager och högst xxx euro per kubikmeter för övriga lager. 

3 § 

Överföring av besittningen av hela gårdsbruksenheten 

Om besittningen av hela gårdsbruksenheten har överförts senast den 18 augusti 2022, kan stödet be-

viljas den övertagande parten. 

 4 § 

Beviljande av stöd 

Kommunen beslutar om beviljande av extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd. 

 5 § 

Beaktande av Europeiska kommissionens beslut 

Extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd beviljas om inte något annat följer av Europeiska 

kommissionens beslut om dessa stöd. 

6 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den xx xxxx 2022, eller om riksdagen godkänner den andra tilläggs-

budgeten för 2022 senare än nämnda tidpunkt, från den tidpunkt då tilläggsbudgeten godkänns.  

 




