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Sammanfattning
STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ANSÖKAN OM MILJÖERSÄTTNING, KOMPENSATIONSERSÄTTNING,
ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION OCH ERSÄTTNING FÖR ICKE-PRODUKTIVA INVESTERINGAR
2022
Under programperioden 2014-2020 bygger EU-åtgärderna för utveckling av landsbygden på
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG)
nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen. Utvecklingsåtgärderna i en medlemsstat grundar sig på ett
program för utveckling av landsbygden som medlemsstaten har tagit fram utifrån landsbygdsförordningen
och som Europeiska kommissionen har godkänt. Europeiska kommissionen godkände den 12 december
2014 programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. De stödsystem som ingår i programmet
gäller miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens
välbefinnande och ersättning för icke-produktiva investeringar.
Nationella bestämmelser om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk
produktion, ersättning för djurens välbefinnande och ersättning för icke-produktiva investeringar finns i
lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014). Med stöd av lagens 3 § 4 mom.
får närmare bestämmelser om att bevilja ersättning utfärdas genom förordning av statsrådet.
Under programperioden 2014 – 2022 utfärdas årligen en förordning av statsrådet om nya förbindelser som
gäller miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion samt om ansökan om
kompensationsersättning, nya miljöavtal och bevarande av genetiska resurser. Likaså utfärdas det årligen
bestämmelser om att eventuellt godkänna åkerarealer som tidigare inte gett rätt till stöd som
stödberättigande inom dessa stödsystem. När man utfärdar statsrådets förordningar ska man beakta det
årliga anslaget i statsbudgeten.
Nya miljöförbindelser kan inte ingås av aktiva jordbrukare 2022. En aktiv jordbrukare som ingått en
miljöförbindelse får förlänga sin förbindelse som löper ut 2022 med ett år.
Aktiva jordbrukare kan 2022 ingå nya förbindelser om ekologisk produktion. En aktiv jordbrukare som
ingått en förbindelse om ekologisk produktion eller en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion får
förlänga giltighetstiden för sin förbindelse som löper ut 2022 med ett år.
Aktiva jordbrukare kan 2022 ingå också avtal om skötsel av våtmarker och avtal om skötsel av
landsbygdsnaturens mångfald och landskapet. En aktiv jordbrukare eller en i 2 § 2 mom. avsedd förening
eller sammanslutning som har ett i 27 § i statsrådets förordning om miljöersättning avsett miljöavtal som
löper ut 2022 får förlänga avtalets giltighetstid med ett år. I 5 § 6 mom. i lagen om vissa programbaserade
ersättningar till jordbrukare avsedda personer som upprätthåller en ursprungssort och i 5 § 7 mom. i den
lagen avsedda aktörer som ansvarar för att växt- och djurgenetiska resurser bevaras får förlänga
giltighetstiden för avtal som löper ut 2022 med ett år.
År 2022 kan ersättning ansökas för icke-produktiva investeringar för våtmarksinvesteringar.

