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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

Promemoria

Bilaga 1
UTKAST

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM DJURENHETER I VISSA ERSÄTTNINGAR FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING OCH NATIONELLA STÖD TILL JORDBRUKET OCH TRÄDGÅRDSODLINGEN

Allmänt
Genom den föreslagna förordningen utfärdas bestämmelser om de djurenhetskoefficienter som ska användas vid bestämmande av grunderna för beviljande av stöd som baserar sig på djurantal och som betalas med stöd av lagen om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden (xxxx/2022) och lagen om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen (1559/2001), om inte något annat föreskrivs i de statsrådsförordningar som gäller stöd för olika djurgrupper och som utfärdas med stöd av nämnda
lagar.
Den föreslagna förordningen
I 1 § i förordningen föreskrivs det om tillämpningsområdet och i 2 § om de definitioner
som behövs i synnerhet för att fastställa de djurgrupper som avses i bilagan. I punkten
definitioner av olika djurarter krävs definitioner för precisering av förteckningen i bilagan till behövliga delar. Också de djurgrupper som används som bestämningsgrunder
för olika stödformer definieras i denna punkt.
I 3 § i förordningen föreslås det att en förutsättning för beräkning av djur ska vara att i
de flesta fall har registrerats och märkts i enlighet med kommissionens förordning (EU)
2016/429 om djurhållningsverksamhet och om ändring och upphävande av vissa författningar om djurhälsa (”bestämmelser om djurhälsa”) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/209/2035 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om djurhållningsplatser och kläckerier som
håller landlevande djur och för spårbarhet av vissa landsdjur och kläckägg.
I 4 § föreskrivs det om användningen av de koefficienter som anges i bilagan vid bestämmandet av djurenheter inom olika stödformer, om inte något annat föreskrivs i stagandena gällande olika stödformer för olika djurgrupper med stöd av de lagar som
nämns i 1 §.
Under beräkningstiden föreslås det att man i det stöd som föreskrivs i 6 § i lagen om
vissa ersättningar för utveckling av landsbygden vid fastställandet av djurenheter använder det faktiska antalet djur enligt djurgrupp som antecknats i djurregistret.
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Om djuret inte har införts i djurregistret för de djurgrupper som inte har någon sådan
skyldighet, används vid beräkningen av antalet djurenheter det faktiska antal djur per
djurgrupp som antecknats den första dagen i varje kalendermånad enligt bokföringen.
Beräkningsperiod vid beräkningen av det genomsnittliga antalet djurenheter. Det föreslås att kalenderåret 1.1–31.12 ska användas som det år då stödet bestäms. Förordningen
avses träda i kraft den 1 januari 2023.
I bilagan ska finnas detaljerade djurenhetskoefficienter angivna per stödordning.
Utlåtande om utkastet till förordning har begärts av Ålands landskapsregering, finansministeriet, Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet, närings-, trafik- och miljöcentralerna/landsbygds- och energienheterna, Statens ämbetsverk på Åland, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, svenska Lantbruksproducenternas
centralförbund SLC rf, ProAgria Keskusten Liitto ry, ProAgria svenska lantbruksällskapens förbund rf, Djurens hälsa ETT rf, Luomuliitto ry, Kommunförbundet Finlands
Hippos ry, Finlands Ryttarförbund, Finlands Kommunförbund rf och Finlands Fjäderfäförbund rf. Av de inkomna utlåtandena...

Ekonom i ska konsekvenser
Den föreslagna förordningen har inte några direkta ekonomiska konsekvenser. De egentliga
ekonomiska konsekvenserna är en följd av de stödformer som beviljas med stöd av lagen om
vissa ersättningar för utveckling av landsbygden och lagen om nationella stöd till jordbruket
och trädgårdsodlingen.

