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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket 
och trädgårdsodlingen 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Det föreslås att lagen om nationella stöd till 
jordbruket och trädgårdsodlingen ändras så 
att det förhandlingsresultat angående natio-
nella inkomststöd till södra Finland för 2008-
2013 som uppnåddes mellan Finland och Eu-
ropeiska gemenskapernas kommission beak-
tas i lagen. Nya stödformer som enligt för-
slaget från 2008 beviljas för södra Finland är 
hektarstöd för husdjurslägenhet samt stöd för 
specialväxter på odlingsarealer för frilands-
grönsaker och stärkelsepotatis till södra Fin-
land. Enligt propositionen kan från ingången 

av 2009 som nationellt stöd till södra Finland 
beviljas från produktionen frikopplat stöd för 
svin- och fjäderfähushållning samt kompen-
sation för strukturförändringar inom svin- 
och fjäderfähushållningen. 

Det föreslås att möjligheten att bevilja un-
dantag från de tekniska kraven i fråga om 
växthusens konstruktion slopas efter stödåret 
2008. I lagen föreslås dessutom vissa teknis-
ka ändringar och preciseringar. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

Jordbruket beviljas stöd med budgetmedel 
från Europeiska unionen och nationella bud-
getmedel i syfte att garantera jordbrukets 
verksamhetsbetingelser och en lönsam pro-
duktion samt för att säkerställa en skälig in-
komstnivå för jordbrukarbefolkningen. De 
olika stödformerna har en central betydelse 
när det gäller att garantera verksamhetsbe-
tingelserna för jordbruket. Enligt en prognos 
från MTT Taloustutkimus (Forskningscentra-
len för jordbruk och livsmedelsekonomi) an-
gående jordbruk och trädgårdsodling beräk-
nas stöden utgöra cirka 45 procent av de tota-
la intäkterna inom jordbruket och trädgårds-
odlingen 2007. 

Inom Europeiska unionen hör jordbrukets 
stödpolitik till den exklusiva behörigheten 
för Europeiska gemenskapernas kommission, 
nedan kommissionen. I praktiken innebär det 
här att gemenskapspolitikens metoder ska 
prioriteras och att nationell jordbrukspolitik 
endast kan bedrivas med beaktande av ge-
menskapslagstiftningen och kommissionens 
beslut. 

Grunden för jordbrukets stödsystem består 
i Finland av stödformerna inom Europeiska 
unionens gemensamma jordbrukspolitik, som 
utgörs av direktstöd som helt finansieras av 
Europeiska unionen samt det samfinansiera-
de kompensationsbidraget och det samfinan-
sierade miljöstödet för jordbruket. Dessa 
stödformer kompletteras med nationella stöd 
(statliga stöd). 

Grunden för systemet med de nationella 
stöden för jordbruket utformades under Fin-
lands anslutningsförhandlingar. I samband 
med förhandlingarna uppnåddes överens-
kommelse om ett stöd under övergångsperio-
den som betalades 1995—1999 i hela landet 
och ett långvarigt nordligt stöd med stöd av 
artikel 142 för mellersta och norra Finland 
(stödområde C). Dessutom uppnåddes över-
enskommelse om möjligheten att med stöd 
av artikel 141 i anslutningsfördraget betala 
stöd för allvarliga svårigheter som kvarstår 
till följd av anslutningen. Artikelns ordaly-
delse begränsar inte dess tillämpningsområ-
de, men i praktiken har stöd baserade på arti-

kel 141 betalts i södra Finland inom stödom-
rådena A och B. 

Systemet med nationella stöd har komplet-
terats under medlemstiden som ett resultat av 
förslag som Finland har lagt fram och för-
handlingar som Finland har fört med kom-
missionen. Exempelvis i samband med 2003 
års förhandlingar om nationellt stöd till södra 
Finland uppnåddes överenskommelse med 
kommissionen om att införa en nationell 
tilläggsdel i miljöstödet i hela landet från 
2005. 

Före 2007 års förhandlingar har Finland 
förhandlat tre gånger med kommissionen om 
artikel 141 i anslutningsfördraget, nämligen 
åren 1996, 1999 och 2003. Vid 2003 års för-
handlingar enades man om ett gradvis avta-
gande produktionsbundet stöd för husdjurs-
skötsel, växthusproduktion och lagring av 
trädgårdsprodukter inom stödområdena A 
och B åren 2004—2007. För växtproduktion 
kunde betalas nationell tilläggsdel i miljöstö-
det. Stödhelheten omfattade också förhöjda 
investeringsstöd för produktionsriktningar 
som beviljas inkomststöd på grundval av ar-
tikel 141, förhöjning av startstödet till unga 
jordbrukare samt stöd för rådgivningstjäns-
ter. 

Betalningen av nationellt inkomststöd till 
södra Finland under stödperioden 2004-2007 
begränsas av de sektoriella gränserna för stö-
dets maximibelopp (miljoner euro) och grän-
serna för enhetsstödens maximibelopp, om 
vilka bestäms i kommissionens beslut 
K(2004)474 (ändring K(2005) 4411). För 
produktionen 2007 kunde högst 94,0 miljo-
ner euro betalas i inkomststöd, varav huvud-
delen, 47,69 miljoner euro, betalades för 
svin- och fjäderfähushållning. Betalnings-
fullmakten för stödet för mjölkproduktion 
var 17,0 miljoner euro och för växthuspro-
duktion 18,17 miljoner euro. Betalningsfull-
makten för övriga stödobjekt, nämligen stöd 
för nötköttsproduktion, får- och gethushåll-
ning, hästhushållning och lagring av träd-
gårdsprodukter uppgick till sammanlagt 
11,14 miljoner euro. I kommissionens beslut 
fastställdes maximibeloppet för enhetsstöden 
till en nivå som motsvarade nivåerna på de 
enhetsstöd som betalades 2003. 
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Under stödperioden 2004—2007 beviljades 
en nationell tilläggsdel i miljöstödet i syfte 
att stödja växtproduktionen och uppnå målen 
för miljöstöd inom stödområdena A och B i 
södra Finland. Tilläggsdel kunde betalas på 
grundval av miljöstödsförbindelser inom 
jordbruket enligt rådets förordning (EG) nr 
1257/1999 under programperioden 2000—
2006. Största delen av dessa förbindelser löp-
te ut 2007 och därför kunde tilläggsdel inte 
längre betalas till dessa gårdar. Maximibe-
loppet av tilläggsdelen var 60 miljoner euro 
år 2004 och 55 miljoner euro från och med år 
2005. 

Under hela den tid Finland har varit med-
lem i Europeiska unionen har alla nationella 
stöd varit produktionsbundna, dvs. stödbe-
loppet har varit beroende av produktionens 
eller verksamhetens omfattning. Denna prax-
is tillämpades även i fråga om stödformer 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
fram till Agenda 2000-reformen då beslut 
fattades om att Europeiska unionens stöd för 
mjölk ska betalas på basis av gårdsspecifika 
mjölkkvoter från 2004. Egentliga från pro-
duktionen frikopplade stöd började tillämpas 
inom Europeiska unionens jordbrukspolitik i 
samband med 2003 års reform av den ge-
mensamma jordbrukspolitiken. Samtidigt fat-
tades beslut om det nya systemet med direkt-
stöd, som trädde i kraft 2005 och där syste-
met med samlat gårdsstöd är av väsentlig be-
tydelse. I Finland infördes systemet 2006. 
Huvuddelen av Europeiska unionens stöd 
som tidigare varit produktionsbundna om-
vandlades till från produktionen frikopplade 
stöd, som betalas på basis av stödrättigheter. 
I Finland tillämpas en s.k. blandmodell där 
stödrättigheten består av en regional enhetlig 
stöddel och en eventuell gårdsspecifik 
tilläggsdel, som betalas under övergångspe-
rioden. En del av Europeiska unionens di-
rektstöd betalas dock fortfarande som pro-
duktionsbundna. Detta gäller en del av tjur-
bidragen och bidragen för stutar, bidraget per 
tacka och bidraget för stärkelsepotatis samt 
stödet för utsädesproduktion av timotej samt 
produktionsbidraget för jordbruksgrödor och 
nötkreatur, stödet för energigrödor och bi-
draget för proteingrödor. I samband med den 
s.k. hälsokontrollen av Europeiska unionens 
gemensamma jordbrukspolitik 2008 kommer 

fortsättningen för produktionsbundna stöd att 
bedömas. Kommissionen har som mål att 
minska antalet produktionsbundna stöd. 

Statsrådet godkände den 2 augusti 2007 
Finlands förslag om nationellt stöd till södra 
Finland 2008–2013. Förslaget till stödpro-
gram omfattade stödformer av typen in-
komststöd och strukturstöd. Enligt förslaget 
ska inkomststöd betalas för husdjursskötsel, 
växtproduktion och trädgårdsodling. Enligt 
förslaget var det totala stödbeloppet något 
sjunkande under stödperioden. 

Hösten 2007 fördes förhandlingar med 
kommissionen utgående från förslaget till 
stödprogram. Jord- och skogsbruksminister 
Sirkka-Liisa Anttila och kommissionär Mari-
ann Fischer Boel nådde den 27 november 
2007 ett politiskt avtal om de nationella stöd 
som ska betalas till jordbruket i södra Fin-
land på grundval av artikel 141. I enlighet 
med detta avtal godkände statsrådet Finlands 
förslag till stödprogram den 13 december 
2007. Kommissionen gav sitt beslut angåen-
de stödprogrammet den 27 februari 2008 
(kommissionens beslut K(2008) 696). 

Stödprogrammet omfattar åtgärder som ut-
vecklar jordbrukets struktur och verksam-
hetsbetingelser samt stödformer som upprätt-
håller jordbruksproduktionens lönsamhet och 
odlarnas inkomstnivå. Strukturstöden omfat-
tar investeringsstöd för jordbruket till den del 
de inte ingår i programmet för utveckling av 
landsbygden på det finländska fastlandet 
samt en höjning av startstödet till unga jord-
brukare. I syfte att skapa en stabil och förut-
sebar verksamhetsmiljö omfattar stödpro-
grammet åren 2008—2013. Den rättsliga 
grunden för de nationella stöd som ingår i 
stödprogrammet är artikel 141 i Finlands an-
slutningsfördrag och artikel 87 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen. 

På basis av det stödprogram som kommis-
sionen har godkänt betalas stöd för tre grup-
per av huvudprodukter: 1) idisslare (mjölk-
produktion, nötköttsproduktion, får- och get-
skötsel samt hästhushållning), 2) svin- och 
fjäderfähushållning (svinhushållning, ägg-
produktion och fjäderfäköttproduktion) samt 
3) trädgårdsodling (växthusproduktion och 
lagring av trädgårdsprodukter). Dessutom 
kan arealbaserat stöd betalas till husdjurslä-
genheter i form av hektarstöd för husdjurslä-
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genheter samt på basis av odlingsarealer för 
frilandsgrönsaker och stärkelsepotatis i form 
av stöd för specialväxter till södra Finland. 

Vid utarbetandet av stödprogrammet beak-
tades utvecklingen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och åtgärderna för utveck-
ling av landsbygden. En strävan har varit att 
försöka förutse den framtida utvecklingen 
genom att i stödprogrammet ta med sådana 
arealbaserade element, som kunde ingå oför-
ändrade i det förnyade kompensationsbi-
dragssystemet. Frikopplingen av stöden för 
svin- och fjäderfähushållning från 2009 är i 
linje med den allmänna utvecklingen inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken. Ett 
kommande forskningsprojekt har som syfte 
att utreda det från produktionen frikopplade 
stödets effekter. År 2008 kommer de djuren-
hetsbaserade stöden för svin- och fjäderfä-
hushållning ännu att betalas som produk-
tionsbundna stöd på samma grunder som år 
2007. Stöden för idisslare betalas som pro-
duktionsbundna under hela stödperioden. 

Betalningsfullmakten för inkomststöd 
kommer gradvis att sjunka under stödperio-
den 2008—2013 från högst 93,9 miljoner 
euro till högst 62,93 miljoner euro 2013. För 
2007 års produktion kunde högst 94,0 miljo-
ner euro betalas i stöd. Effekterna av den re-
form av kompensationsbidragssystemet som 
införs i slutet av stödperioden har inte beak-
tats när det gäller beloppet av stödets betal-
ningsfullmakt. 

Utvecklingen av stödets maximibelopp va-
rierar enligt produktgrupp. Nedgången i 
stödbeloppet är minst för gruppen idisslare 
och störst för svin- och fjäderfähushållning-
en. I stöduppgörelsen ändrades en del av stö-
den för husdjursskötsel så att de börjar beta-
las via hektarstödet för husdjurslägenheter. 
Maximibeloppen för enhetsstöd kommer att 
bibehållas på samma nivå som under perio-
den 2004-2007, dvs. på samma nivå som en-
hetsstöden för 2003. Vissa stöd kan fortfa-
rande betalas till förhöjt belopp i skärgården 
inom områdena A och B och på fasta Åland. 

Uppskattningsvis kommer sammanlagt 
554,3 miljoner euro att betalas i nationellt 
stöd för jordbruks- och trädgårdsproduktio-
nen år 2008. Av summan utgör det nordliga 
stödet ca 58 procent, det nationella stödet till 
södra Finland ca 17 procent och den natio-

nella tilläggsdelen till kompensationsbidraget 
knappt 22 procent. Uppskattningsvis kommer 
ca tre procent av det nationella stödets sam-
manlagda belopp att användas för övriga 
stödobjekt. 

Till stödområdena A och B betalas en tred-
jedel av det nationella stödet och till stödom-
råde C två tredjedelar år 2008. Ca 58 procent 
av det nationella stödet betalas enligt antalet 
husdjur, inberäknat produktionsstödet för 
mjölk. De åkerarealbaserade stöden utgör ca 
30 procent och övriga avgiftsgrunder drygt 
11 procent av det nationella stödets samman-
lagda belopp. Under de senaste åren har anta-
let husdjursstöd och deras relativa andel av 
det nationella stödets sammanlagda belopp 
sjunkit till följd av de ändringar som skett i 
stödsystemets struktur. 
 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Lagen om nationella stöd till jordbruket 
och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan 
lagen om nationella stöd, trädde i kraft den 
1 januari 2002. Lagen har senare ändrats till 
följd av ändringar i jordbrukets stödsystem 
och övrig lagstiftning. Det föreslås att lagen 
ändras så att det förhandlingsresultat, som 
uppnåddes mellan Finland och kommissio-
nen angående nationellt stöd till södra Fin-
land för 2008—2013, kommer att beaktas i 
lagen. 

Åkerarealbaserade stöd som enligt försla-
get ska betalas som nationellt stöd till södra 
Finland från 2008 är stöd för specialväxter 
till södra Finland samt hektarstöd för hus-
djurslägenheter. Riket har behörighet i fråga 
om beviljande av och villkor för de ovan 
nämnda stöd. Det föreslås att stödet för spe-
cialväxter betalas enligt odlingsarealen för 
frilandsgrönsaker och stärkelsepotatis. Enligt 
förslaget är förutsättningen för beviljande av 
hektarstöd för husdjurslägenheter att den sö-
kande följer stödvillkoren för erhållandet av 
kompensationsbidrag och i landskapet Åland 
stödvillkoren för LFA-kompensationsbidrag 
samt uppfyller de allmänna villkoren beträf-
fande mottagaren, jordbrukarens ålder, bevil-
jande av stöd och ingående av förbindelse. 
Hektarstöd för husdjurslägenheter kan bevil-
jas om driftscentret för sökandens gårds-
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bruksenhet och gårdsbruksenhetens åkerareal 
ligger inom ett område som berättigar till 
stöd. Gårdsbruksenheten ska dessutom vara 
en husdjurslägenhet inom den nationella 
tilläggsdelen till kompensationsbidraget eller 
uppfylla motsvarande krav. Stöd kan beviljas 
högst för samma areal som kompensations-
bidraget och som ligger inom ett område som 
berättigar till stöd. Samma sänknings- och 
tillsynspåföljder ska tillämpas på hektarstö-
det för husdjurslägenheter som på kompensa-
tionsbidraget. Den maximala areal som berät-
tigar till stöd kan överföras till en ny sökande 
endast i samband med en generationsväxling 
eller överföring av besittningen av en hel 
gård. 

Propositionen innehåller förslag till be-
stämmelser om från produktionen frikopplat 
stöd för svin- och fjäderfähushållning och 
kompensation för strukturförändringar inom 
svin- och fjäderfähushållningen, som ska be-
viljas från 2009 inom stödområdena A och B. 
Riket har behörighet i fråga om beviljande av 
och villkor för de ovan nämnda stöd Från 
produktionen frikopplat stöd för svin- och 
fjäderfähushållning ska beviljas på grundval 
av den referenskvantitet som fastställts för 
svin- och fjäderfähushållningen. Referens-
kvantiteten ska basera sig på gårdens tidigare 
produktion. En förutsättning för beviljande 
av stöd är att sökandens gårdsbruksenhet är 
en husdjurslägenhet inom den nationella 
tilläggsdelen till kompensationsbidraget eller 
i landskapet Åland inom motsvarande stöd-
form eller att den uppfyller motsvarande 
krav. Referenskvantiteten för svin- och fjä-
derfähushållningen ska enligt förslaget kunna 
överföras till en ny sökande endast i samband 
med en generationsväxling eller överföring 
av besittningen av en hel gård. I sådana situa-
tioner kan två separata referenskvantiteter 
också slås samman med den referenskvantitet 
som mottagaren innehar. I samband med ge-
nerationsväxling kan referenskvantiteten un-
der vissa förutsättningar också delas mellan 
mottagarna av överlåtelsen. Den referens-
kvantitet som ligger till grund för beviljandet 
av stöd ska dras in, om sökanden inte uppfyl-
ler villkoren för beviljande av från produk-
tionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfä-
hushållning under två stödår i följd. 

Kompensation för strukturförändringar 
inom svin- och fjäderfähushållningen ska en-
ligt förslaget kunna beviljas till en sådan sö-
kande som bedriver jordbruk som har en 
fastställd referenskvantitet för svin- och fjä-
derfähushållning och som uppfyller de all-
männa villkoren för beviljande av nationellt 
stöd. En förutsättning för beviljande av kom-
pensation är dessutom att sökanden förbinder 
sig att permanent avstå från sin referenskvan-
titet efter att den period som berättigar till 
kompensation för strukturförändringar har 
löpt ut. Den referenskvantitet som ligger till 
grund för kompensationen utgörs i regel av 
det antal djurenheter enligt vilket sökanden 
har betalats nationellt stöd för svin- och fjä-
derfähushållning fastställt på grundval av an-
talet djurenheter 2007. Till skillnad från det 
från produktionen frikopplade stödet för 
svin- och fjäderfähushållning kan den refe-
renskvantitet som utgör grund för kompensa-
tionen för strukturförändringar inte till någon 
del överföras till en annan sökande efter det 
att kompensationen beviljats. Kompensatio-
nen för strukturförändringar betalas för två år 
och därefter dras referenskvantiteten in. Den 
gårdsbruksenhetsspecifika kompensationen 
för strukturförändringar är högst 20 000 euro 
om året. Den som erhåller kompensation för 
strukturförändringar kan inte dessutom bevil-
jas från produktionen frikopplat stöd för 
svin- och fjäderfähushållning. 

Möjligheten att bevilja undantag från de 
tekniska kraven i fråga om växthus slopas ef-
ter stödåret 2008. Dessutom föreslås i lagen 
vissa tekniska preciseringar och förtydligan-
de bestämmelser som motsvarar nuvarande 
praxis. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Statsfinansiella konsekvenser 

Propositionen har inga direkta konsekven-
ser för statsfinanserna. De nationella in-
komststöden betalas inom ramen för de an-
slag som i statsbudgeten anvisats för natio-
nellt stöd för jordbruket och trädgårdsodling-
en (30.20.40). I statsbudgeten för 2008 har 
för nationellt stöd för jordbruket och träd-
gårdsodlingen reserverats 566,165 miljoner 
euro, varav högst 93,9 miljoner euro enligt 
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kommissionens beslut får användas för na-
tionellt stöd till södra Finland stödåret 2008. 
Av detta anslag får i stöd betalas högst 24,32 
miljoner euro för idisslare, högst 40,72 mil-
joner euro för svin- och fjäderfähushållning 
och högst 18,17 miljoner euro för trädgårds-
odling. Maximibeloppet av det stöd för växt-
produktion som föreslås som en ny stödform 
inom det nationella stödet till södra Finland 
är 10,69 miljoner euro, varav hektarstödet för 
husdjurslägenheter utgör 9,69 miljoner euro 
och stödet för specialväxter till södra Finland 
1,0 miljoner euro. 

Betalningsfullmakten för de nationella stö-
den till södra Finland sjunker gradvis så att 
det under stödperioden 2008—2013 är 93,9 
miljoner euro år 2008 och sammanlagt 62,93 
miljoner euro år 2013. Den gradvisa minsk-
ningen varierar enligt produktgrupp. Under 
stödperioden 2008—2013 är minskningen 
minst i gruppen idisslare (–1,6 miljoner euro, 
–6,6 procent) och störst i gruppen svin och 
fjäderfä (–24,72 miljoner euro, –60,7 pro-
cent). Hektarstödet för husdjurslägenheter 
förblir på en nivå av 9,69 miljoner euro un-
der hela stödperioden. Maximibeloppet av 
stödet för specialväxter till södra Finland är 
något minskande (–0,14 miljoner euro, –14,0 
procent). 

Det uppskattas att nationellt stöd till södra 
Finland kommer att betalas till sammanlagt 
ca 10 000 stödtagare, av vilka antalet hus-
djurslägenheter är något över 6 000 och anta-
let gårdar med växtproduktion knappt 4 000. 
Ca 650 stödtagare bedriver växthusproduk-
tion. Nationellt stöd för svin- eller fjäderfä-
hushållning betalades utgående från 2006 års 
produktion till sammanlagt 2 436 gårdar. Ut-
gående från detta kan man bedöma att refe-
renskvantiteter för från produktionen fri-
kopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning kommer att fastställas för knappt 2 400 
gårdar. År 2007 utgjorde svinhushållning den 
huvudsakliga produktionsinriktningen på 
1 400 gårdar och fjäderfähushållning på 538 
gårdar. Ca 6 000 gårdar bedöms vara berätti-
gade till hektarstöd för husdjurslägenheter. 
Det uppskattas att stöd för specialväxter till 
södra Finland betalas till sammanlagt drygt 
3 000 gårdar. 

Det föreslås att man betalar högst 20 000 
euro per gårdsbruksenhet årligen under två 

års tid i kompensation för strukturföränd-
ringar inom svin- och fjäderfähushållningen. 
Detta stödbelopp motsvarar under stödåret 
2008, räknat i stöd per enhet, en produk-
tionsenhet där det finns 114 djurenheter svin 
(t.ex. 1 477 slaktade slaktsvin eller 162 sug-
gor) eller 120 djurenheter hönor (9 267 hö-
nor) eller 130 djurenheter köttfjäderfä (t.ex. 
24 500 broilrar). 
 
3.2 Konsekvenser för organisation och 

personal 

Propositionen har inga konsekvenser för 
organisationen. Beredningen av de linjer och 
författningar som hänför sig till det nationella 
stödet för södra Finland utförs på jordbruks-
avdelningen vid jord- och skogsbruksmini-
steriet. För genomförandet av stöden svarar 
Landsbygdsverket. Där kommer införandet 
av nya stödformer och ändringar i stödsyste-
men att kräva en större arbetsinsats, som un-
der det inledande skedet uppskattas till två 
årsverken. På längre sikt kommer den extra 
arbetsinsats som verkställigheten av stödsy-
stemen förutsätter att bli mindre. Dessutom 
har det uppskattats att de datasystemändring-
ar som genomförandet av stöden förutsätter 
kräver en arbetsinsats som omfattar ett års-
verke. I statens fjärde tilläggsbudget för 2007 
har för de datasystemändringar som uppgö-
relsen i anslutning till artikel 141 förutsätter 
beviljats sammanlagt 400 000 euro, varav 
300 000 euro har anvisats till Landsbygds-
verket och 100 000 euro till Jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral. 

Stöden för idisslare och trädgårdsodling 
betalas enligt samma grunder som under pe-
rioden 2004—2007. Det föreslås att stöden 
för svin- och fjäderfähushållning betalas som 
från produktionen frikopplat stöd från 2009, 
vilket innebär att det uppkommer en alldeles 
ny stödform bland de nationella stöden. 
Kompensationen för strukturförändringar 
inom svin- och fjäderfähushållningen är en 
helt fristående stödform med särskilda frågor 
i anknytning till verkställigheten. Av de nya 
stöden för växtproduktion är stödet för speci-
alväxter till södra Finland relativt enkelt att 
verkställa. Däremot är hektarstödet för hus-
djurslägenheter en helt ny typ av stödform. 
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Kommunernas landsbygdsnäringsmyndig-
heter tar emot och registrerar stödansökning-
arna med undantag för stödet för växthuspro-
duktion och stödet för lagring av trädgårds-
produkter, som söks hos arbetskrafts- och 
näringscentralernas landsbygdsavdelningar. 
En ny uppgift av engångsnatur för kommu-
nernas landsbygdsnäringsmyndigheter är att 
fastställa referenskvantiteterna för från pro-
duktionen frikopplat stöd för svin- och fjä-
derfähushållning och att fastställa maximibe-
loppet för hektarstöd för husdjurslägenheter. 
Det bedöms emellertid att detta kan skötas 
med nuvarande personalresurser. Nya upp-
gifter för kommunernas landsbygdsnärings-
myndigheter i fortsättningen är indragning av 
referenskvantiteter samt fastställande av 
överföringar av referenskvantiteter och max-
imala arealer. Arbetskrafts- och näringscen-
tralerna ger utlåtanden i anslutning till höj-
ningar av referenskvantiteter samt övervakar 
att olika stödvillkor följs. 
 
3.3 Övriga konsekvenser 

Det nationella stödet för södra Finland har 
en central betydelse då det gäller att trygga 

jordbrukets verksamhetsbetingelser i södra 
Finland. Med hjälp av stödet tryggar man så-
ledes en balanserad regionutveckling och 
möjligheten att bedriva mångsidigt jordbruk i 
hela landet. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet. Utlåtanden om propo-
sitionen har inhämtats hos justitieministeriet, 
finansministeriet, Livsmedelssäkerhetsver-
ket, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och när-
ingscentralerna i Österbotten, Landsbygds-
näringarnas besvärsnämnd, Livsmedelsindu-
striförbundet rf, Maa- ja metsätaloustuottaja-
in keskusliitto MTK ry, Svenska Lantbruks-
producenternas Centralförbund SLC rf, 
Trädgårdsförbundet rf, Kauppapuutarhaliit-
to–Handelsträdgårdsförbundet ry, Hedelmän- 
ja Marjanviljelijäin liitto, Finlands Fjäderfä-
förbund och Maaseudun Kehittäjät ry. Land-
skapet Åland har hörts i samband med be-
redning av propositionen. 

De anmärkningar som framförts i utlåtan-
dena har i mån av möjlighet beaktats då pro-
positionen har beretts. 

 
 

DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1 §. Tillämpningsområde. Det föreslås att 
2 mom. ändras att motsvara gällande lagstift-
ning så att lagen om nationella stöd inte till-
lämpas på stöd som beviljas på grundval av 
lagen om strukturstöd till jordbruket 
(1476/2007), som trädde i kraft den 1 januari 
2008. 

2 §. Definitioner. I 1 mom. 12 och 13 
punkten föreslås inte några ändringar i sak. 

Det föreslås att definitionen av jordbruk i 
1 mom. 14 punkten ändras så att obligatorisk 
träda ersätts med träda, som definitionsmäs-
sigt täcker både obligatorisk träda och frivil-
lig träda. Genom den föreslagna ändringen 
ska gällande nationell lagstiftning ändras så 
att den motsvarar de förändringar som skett 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Det föreslås att till 1 mom. fogas en ny 15 
punkt, där LFA-kompensationsbidraget i 

landskapet Åland definieras. Den föreslagna 
nya definitionen hänför sig till villkoren för 
beviljande av stöd enligt de nya stödformerna 
som ingår i regeringens proposition, dvs. 
hektarstöd för husdjurslägenhet samt från 
produktionen frikopplat stöd för svin- och 
fjäderfähushållning. De ovan nämnda nya 
stöden är direkta inkomststöd. Enligt tolk-
ningspraxis för 27 § 15 punkten i självstyrel-
selagen för Åland (1144/1991) har riket be-
hörighet i fråga om direkta inkomststöd. 
Landskapet Åland har dock med stöd av 18 § 
10 och 15 punkten i självstyrelselagen för 
Åland behörighet i fråga om det system med 
miljöstöd och kompensationsbidrag som 
grundar sig på landsbygdsutvecklingspro-
grammet för landskapet Åland. För att grun-
derna för beviljande av de ovan nämnda nya 
stöden ska motsvara varandra på det fin-
ländska fastlandet och i landskapet Åland 
behövs det i lagen en definition av LFA-
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kompensationsbidraget i landskapet Åland. 
Den föreslagna definitionen ändrar inte på de 
stödformer som hör till landskapet Ålands 
behörighet och inte på de villkor som ställs 
för att få del av dessa stödformer. 

Det föreslås att till 1 mom. fogas en ny 16 
punkt, där från produktionen frikopplat stöd 
definieras som ett stöd som inte fastställs på 
grundval av produktionens omfattning under 
stödåret. Gårdens tidigare produktion ligger 
till grund för utbetalningen av från produk-
tionen frikopplat stöd. 

Det föreslås att till 1 mom. fogas en ny 17 
punkt, där referenskvantiteten definieras. 
Med referenskvantitet avses en gårdsspecifik 
enhetskvantitet på grundval av vilken från 
produktionen frikopplat stöd betalas. Enhets-
kvantiteten kan vara antalet djurenheter eller 
antalet djur, arealen eller någon annan grund 
för fastställande av stöd som baserar sig på 
gårdens tidigare produktion eller den kalky-
lerade produktionen.  

6 §. Stödformer. Det föreslås att 1 mom. 
1 punkten ändras så att som nationellt stöd 
till södra Finland också kan beviljas stöd för 
växtproduktion samt kompensation för struk-
turförändringar inom svin- och fjäderfähus-
hållningen. Förhandlingsresultatet gällande 
de nationella stöden till södra Finland inne-
håller arealbaserade stöd som betalas enligt 
artikel 141 i anslutningsfördraget. Dessa stöd 
är hektarstöd för husdjurslägenhet samt stöd 
för specialväxter till södra Finland, vilket be-
talas enligt odlingsarealen för frilandsgrön-
saker och stärkelsepotatis. Förhandlingsresul-
tatet innehåller också en kompensation för 
strukturförändringar inom svin- och fjäderfä-
hushållning, som betalas inom ramen för sy-
stemet med från produktionen frikopplat stöd 
för svin- och fjäderfähushållningen. 

9 §. Stöd för växtproduktion. Det föreslås 
att 2 mom. 1 punkten förtydligas, men det fö-
reslås inte några ändringar i sak. Villkoret i 
fråga om åkerareal som används för odling 
av trädgårdsväxter, alltså minst en halv hek-
tar åkerareal som används för odling av träd-
gårdsväxter, tillämpas enligt nuvarande prax-
is endast då det är fråga om stöd för enskilda 
trädgårdsväxter. Ett villkor för beviljande av 
stöd är fortfarande i fråga om de allmänna 
hektarstöden, inom vilka stödet betalas för 
alla växter enligt samma nivå, att den sökan-

de i sin besittning har tre hektar åker som 
lämpar sig för odling. Till dessa stödformer 
hör till exempel det allmänna hektarstödet 
och stödet till unga odlare, vilka betalas som 
nordligt stöd. 

10 b §. Hektarstöd för husdjurslägenhet. 
Det föreslås att till lagen fogas en ny 10 b § 
där det bestäms om beviljande av hektarstöd 
för husdjurslägenhet och grunderna för fast-
ställandet av det. Avsikten är att hektarstödet 
för husdjurslägenhet införs år 2008 i södra 
Finland. Enligt 1 mom. tillämpas inte be-
stämmelserna i 3 §, 7 § 4 mom. samt 9 och 
17—20 § på hektarstödet för husdjurslägen-
het. Till dessa delar tillämpas motsvarande 
bestämmelser i fråga om kompensationsbi-
draget eller LFA-kompensationsbidraget i 
landskapet Åland. 

I 2 mom. föreskrivs om förutsättningarna 
för beviljande av hektarstöd för husdjurslä-
genhet. Enligt förslaget är förutsättningen för 
beviljande av hektarstöd för husdjurslägenhet 
för det första att den sökande följer stödvill-
koren för erhållande av kompensationsbidrag 
eller LFA-kompensationsbidrag i landskapet 
Åland samt uppfyller de allmänna villkoren 
beträffande mottagaren, jordbrukarens ålder, 
beviljande av stöd och ingående av förbin-
delse. Bestämmelser om de allmänna villko-
ren för beviljande av kompensationsbidrag 
på det finländska fastlandet finns i lagen om 
kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbru-
ket samt om vissa andra stöd som har sam-
band med förbättrande av miljöns och lands-
bygdens tillstånd (1440/2006). Hektarstöd 
för husdjurslägenhet kan beviljas om drifts-
centret för den sökandes gårdsbruksenhet och 
att åkerareal som tillhör gårdsbruksenheten 
ligger inom ett område som berättigar till 
stöd. Gårdsbruksenheten ska dessutom vara 
en husdjurslägenhet inom den nationella 
tilläggsdelen till kompensationsbidraget eller 
uppfylla motsvarande krav. Inom den natio-
nella tilläggsdelen till kompensationsbidraget 
betraktas som husdjurslägenhet en gårds-
bruksenhet som har en djurtäthet på minst 0,4 
djurenheter per hektar mark som berättigar 
till kompensationsbidrag eller som har minst 
tio djurenheter under hela åtagandeperioden 
och där djurtätheten är minst 0,2 djurenheter 
per hektar mark som berättigar till kompen-
sationsbidrag. 
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Enligt 3 mom. kan, när övriga villkor är 
uppfyllda, hektarstöd för husdjurslägenhet 
beviljas högst för den areal för vilken kom-
pensationsbidrag betalas respektive år och 
som ligger inom ett område som berättigar 
till stöd. Om hektarstöd för husdjurslägenhet 
t.ex. kan beviljas i stödområdena A och B, 
kan stöd beviljas för de åkerskiften som lig-
ger inom dessa områden, men inte för de 
åkerskiften på gårdsbruksenheten som ligger 
inom stödområde C. Enligt artikel 141-
uppgörelsen får hektarstöd för husdjurslä-
genhet inte betalas inom stödområde C. Stöd 
kan dock inte beviljas för en större areal än 
den som berättigade till kompensationsbidrag 
år 2007. Den maximala arealen kan faststäl-
las om den nationella tilläggsdelen till kom-
pensationsbidraget eller i landskapet Åland 
stöd inom motsvarande stödform har betalats 
till gårdsbruksenheten för stödår 2007 i en-
lighet med stödnivån för husdjurslägenheten 
eller om gårdsbruksenheten uppfyllde kraven 
för en husdjurslägenhet stödåret 2007. 

Enligt 4 mom. fastställer den kommunala 
landsbygdsnäringsmyndigheten, när stödet 
söks första gången, den maximala arealen för 
vilken hektarstöd för husdjurslägenhet högst 
kan beviljas för gården i fråga. Den sökande 
kan således inte utöka sin maximala areal 
t.ex. genom att köpa ett outbrutet område av 
någon annan gårdsbruksenhet. När den max-
imala arealen fastställs beaktas utöver den 
åkerareal som räknas till den maximala area-
len och som varit i den sökandes besittning 
stödåret 2007 också en sådan i 3 mom. av-
sedd stödberättigande åkerareal som övergått 
i den sökandes besittning i samband med en 
generationsväxling eller överföring av besitt-
ningsrätten till en hel gård, och som inte har 
beaktats i kompensationsbidraget eller i 
LFA-kompensationsbidraget i landskapet 
Åland till den sökande stödåret 2007. 

Enligt 5 mom. ska samma sänknings- och 
tillsynspåföljder tillämpas på hektarstödet för 
husdjurslägenhet som på kompensationsbi-
draget. Bestämmelser om tillsynspåföljder på 
det finländska fastlandet finns i lagen om 
kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbru-
ket samt om vissa andra stöd som har sam-
band med förbättrande av miljöns och lands-
bygdens tillstånd. 

Enligt 6 mom. kan den maximala areal som 
berättigar till hektarstöd för husdjurdjurslä-
genhet överföras till en ny sökande endast i 
samband med en generationsväxling eller 
överföring av besittningsrätten till en hel 
gård. Överföringen av besittningsrätten till en 
hel gård kan ske genom köp, arv, som gåva 
eller på grundval av ett långvarigt hyresavtal. 
I samband med överföring av besittningsrät-
ten till en hel gård har gårdens ägare dock 
rätt att utanför överföringen lämna 
driftscentrumområdet, där bostadshusen är 
belägna, samt ett åkerområde för odling av 
trädgårdsprodukter som behövs i det egna 
hushållet eller för byggande av ett bostads-
hus, dock så att området får vara högst tio 
procent av den åkerareal som är föremål för 
överföringen, dock inte större än en hektar. 
Till denna del motsvarar bestämmelsen de 
bestämmelser som finns i 26 § i lagen om 
stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 
(612/2006). 

Enligt 7 mom. föreskrivs närmare om 
grunderna för fastställande och beviljande av 
hektarstöd för husdjurslägenhet samt om de 
stödområden där hektarstöd för husdjurslä-
genhet beviljas genom förordning av statsrå-
det. Genom förordning av statsrådet före-
skrivs årligen också om det stödbelopp som 
betalas per enhet och som fastställs på basis 
av det maximala stödbeloppet och antalet 
stödberättigande hektar. Under stödperioden 
2008-2013 kan det betalas högst 9,69 miljo-
ner euro per år i hektarstöd för husdjurslä-
genhet och stödet kan beviljas för den stöd-
berättigande åkerarealen respektive år. Stöd-
nivån beräknas vara cirka 30 euro per hektar. 
Hektarstöd för husdjurslägenhet betalas till 
husdjurslägenheter som är berättigade till den 
nationella tilläggsdelen till kompensationsbi-
draget eller till andra gårdar som uppfyller 
motsvarande villkor. Genom förordning av 
statsrådet föreskrivs också om de krav som 
ställs på gårdar som betraktas som husdjurs-
lägenheter samt om villkoren för överföring 
av den gårdsspecifika maximala arealen för 
hektarstödet för husdjurslägenhet.  

10 c §. Referenskvantitet för från produk-
tionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfä-
hushållning. Det föreslås att till lagen fogas 
en ny 10 c § där det föreskrivs om referens-
kvantiteten för stödet för svin- och fjäderfä-
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hushållning. Enligt 1 mom. utgörs den refe-
renskvantitet för svin- och fjäderfähushåll-
ningen som ligger till grund för utbetalningen 
av det från produktionen frikopplade stödet 
för svin- och fjäderfähushållningen huvud-
sakligen av det gårdsspecifika antal djuren-
heter, enligt vilket det till den sökande har 
betalats nationellt stöd för svin- och fjäderfä-
hushållning på basis av produktionen stöd-
året 2007. Om det i samband med en genera-
tionsväxling eller överföring av besittnings-
rätten till en hel gård i den sökandes besitt-
ning övergått en sådan gård till vilken det för 
stödår 2007 betalats nationellt stöd för svin- 
och fjäderfähushållning som fastställts på 
grundval av antalet djurenheter, kan detta an-
tal djurenheter beaktas när referenskvantite-
ten för svin- och fjäderfähushållningen be-
räknas. Avsikten är att fastställa endast en re-
ferenskvantitet för svin- och fjäderfähushåll-
ning per sökande, också om gården bedrivit 
både svin- och fjäderfähushållning. År 2007 
varierade det belopp som betalades i stöd per 
djurenhet enligt djurart och i den yttre skär-
gården och fasta Åland betalades vissa stöd 
till ett förhöjt belopp. För att det ska gå att 
beräkna en gemensam referenskvantitet av 
djurenheterna för de olika djurgrupperna fö-
reslås det att man vid beräkningen av refe-
renskvantiteten använder omräkningskoeffi-
cienter för de olika djurgrupperna, där skill-
naderna i enhetsstöden mellan olika djur-
grupper och områden tas i beaktande. 

I 2 mom. föreskrivs om de situationer då 
det med avvikelse från huvudregeln kan an-
vändas andra grunder för beräkning av refe-
renskvantiteten för svin- och fjäderfähushåll-
ningen än vad som föreslås i 1 mom. Dessa 
grunder för beräkning används om den sö-
kande begär det. Enligt 2 mom. 1 punkten 
kan man i stället för det antal djurenheter 
som utgjort grund för utbetalningen av stödet 
stödåret 2007 använda det faktiska djurantal 
som konstaterats vid tillsynen stödåret 2007. 
Då inverkar de eventuella påföljder med 
sänkning av djurantalet som fastställts vid 
tillsynen inte på den sökandes referenskvan-
titet och inte på storleken på det från produk-
tionen frikopplade stödet under åren 2009—
2013. Alltså om stöd t.ex. har sökts för hund-
ra djur och det vid tillsynen konstateras att 
det finns 90 djur och det djurantal som ligger 

till grund för utbetalningen av stödet till den 
sökande av denna anledning till följd av till-
synen sänks med tio från det konstaterade an-
talet, dvs. till 80 djur, så använder man vid 
beräkningen av den sökandes referenskvanti-
tet som beräkningsgrund 90 djur. 

Med stöd av 2 mom. 2 punkten kan det an-
tal djurenheter som utgjorde grund för utbe-
talningen av det nationella stödet för svin- 
och fjäderfähushållningen till den sökande 
stödåret 2006 användas, om det antal djuren-
heter som utgjorde grund för stödet stödåret 
2007 var minst tio procent lägre än det sed-
vanliga djurantalet på grund av en grundlig 
renovering av en produktionsbyggnad, på 
grund av en ändring av produktionssätt eller 
på grund av produktionscykeln. Dessutom 
förutsätts att produktionen fortsätter i sed-
vanlig omfattning år 2008. Produktionscy-
keln kan användas som grund t.ex. inom 
svinhushållningen då antalet djurenheter blir 
minst tio procent lägre än det sedvanliga 
djurantalet beroende på den tidpunkt då slak-
ten av uppfödningsomgångarna sker. 

Enligt 3 mom. ska vid beräkningen av refe-
renskvantiteten enligt 1 mom. eller 2 mom. 
1 punkten inte de påföljder vid försening som 
berört antalet djur beaktas. Om en stödansö-
kan är försenad ska det antal djur som utgör 
grund för beviljandet av stödet för husdjurs-
skötsel enligt 17 § 3 mom. i lagen om natio-
nella stöd sänkas med en procent för varje 
arbetsdag som ansökan är försenad. Då in-
verkar sänkningen av antalet djur på grund 
av försening inte på referenskvantiteten eller 
på det från produktionen frikopplade stödets 
storlek under åren 2009—2013. 

Enligt det föreslagna 4 mom. ska den 
kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten 
begära utlåtande av arbetskrafts- och när-
ingscentralen innan referenskvantiteten enligt 
2 mom. 1 punkten beräknas. Arbetskrafts- 
och näringscentralen ska behandla begäran 
om utlåtande i brådskande ordning, eftersom 
det är fråga om omständigheter som inverkar 
på den sökandes stödbelopp. 

Enligt 5 mom. utfärdas bestämmelser om 
de omräkningskoefficienter som används vid 
beräkning av referenskvantiteten för stödet 
för svin- och fjäderfähushållningen samt 
närmare bestämmelser om villkoren och 
grunderna för beräkningen av referenskvanti-
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teten samt om fastställandet av referenskvan-
titeten genom förordning av statsrådet. 

10 d §. Höjning av referenskvantiteten för 
från produktionen frikopplat stöd för svin- 
och fjäderfähushållning. Det föreslås att till 
lagen fogas en ny 10 d § i vilken föreskrivs 
om höjningen av referenskvantiteten. I 
1 mom. föreskrivs om sådana situationer då 
referenskvantiteten kan höjas på basis av det 
kalkylerade djurantalet. En kalkylerad höj-
ning av referenskvantiteten är motiverad med 
anledning av rättssäkerheten för jordbrukarna 
i de fall då jordbrukaren gjort ekonomiska 
satsningar på den framtida produktionen in-
nan det nationellt hade bestämts att ett för-
slag ska läggas fram för kommissionen om 
att stöden för svin- och fjäderfähushållningen 
frikopplas från produktionen och att det från 
produktionen frikopplade stödet huvudsakli-
gen ska fastställas på basis av det antal djur-
enheter som utgjorde grund för utbetalningen 
av stödet stödåret 2007. 

Enligt 1 mom. 1 punkten är det möjligt att 
använda det kalkylerade djurantalet om en 
investering för utvidgning eller nybygge av 
en produktionsbyggnad har påbörjats före 
den 2 augusti 2007. Det nämnda datumet är 
det datum då statsrådet fattade beslut om att 
lägga fram Finlands förslag om nationellt 
stöd till södra Finland för kommissionen. In-
formation om det centrala innehållet i försla-
get till stödprogram gavs genast efter att 
statsrådet hade godkänt Finlands förslag. 
Därmed har jordbrukare som planerar inve-
steringsprojekt, sedan den 2 augusti 2007, 
haft tillgång till information om de föreslag-
na ändringar av stödsystemet som inverkar 
på det stödbelopp som betalas i framtiden. 
Produktionsbyggnaden ska dessutom vara 
godkänd att tas i bruk i enlighet med 153 § i 
markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 
eller i enlighet med motsvarande lagstiftning 
i landskapet Åland senast den 31 december 
2008. Enligt förslaget kan en höjning av refe-
renskvantiteten beviljas endast för produk-
tionsbyggnader som färdigställts på behörigt 
sätt. Det föreslås att en tidsgräns för när in-
vesteringen ska vara färdig sätts, så att fast-
ställandet av referenskvantiterna, vilket krävs 
för att genomföra stödet, blir gjort före den 
planerade ansökningstiden för förskott på 
stödet våren 2009. 

Enligt 1 mom. 2 punkten kan kalkylerad re-
ferenskvantitet användas också då den sö-
kande har utvidgat sin produktion den 1 ja-
nuari 2006 eller därefter, men före den 1 sep-
tember 2007, genom att köpa eller med stöd 
av ett hyresavtal på minst fem år hyra en 
produktionsbyggnad, som används för bedri-
vande av svin- och fjäderfähushållning. Peri-
oden föreslås börja den första räkningsdagen 
som inverkar på det antal djurenheter som 
utgör grund för utbetalningen av stödet för 
svin- och fjäderfähushållningen stödåret 
2007. Den 1 oktober 2006 var den första av 
de 12 räkningsdagarna för stödet för suggor, 
hönor, broilermödrar och moderdjur av kal-
kon. En förutsättning för att använda kalkyle-
rat djurantal i de fall då en produktionsbygg-
nad hyrs är dessutom att det antal djurenheter 
som utgjorde grund för utbetalningen av stö-
det stödåret 2007, på grund av en grundlig 
renovering eller tidpunkten för överföringen 
av besittningen av byggnaden, är minst tio 
procent lägre än vad byggnadens storlek 
skulle medge, och att produktionen fortsätter 
år 2008. 

Enligt 1 mom. 3 punkten kan kalkylerat 
djurantal användas då det i den sökandes be-
sittning återbördas en sådan produktions-
byggnad som varit uthyrd under den period 
som inverkar på fastställandet av det stöd 
som betalas på basis av antalet djurenheter 
för svin- och fjäderfähushållningen stödåret 
2007 och där den sökande har börjat bedriva 
svin- eller fjäderfähushållning och det antal 
djurenheter som utgjorde grund för utbetal-
ningen av stödet stödåret 2007 är minst tio 
procent lägre än vad storleken på byggnaden 
skulle medge. En sådan situation är det fråga 
om t.ex. då den sökande har hyrt ut en pro-
duktionsbyggnad som han eller hon äger och 
produktionsbyggnaden har återbördats i äga-
rens besittning och ägaren fortsätter bedriva 
svin- och fjäderfähushållning i sin produk-
tionsbyggnad. 

I 2 mom. föreskrivs om när en investering 
för utvidgning eller nybygge av en produk-
tionsbyggnad betraktas som påbörjad i de fall 
som avses i 1 mom. Enligt förslaget betraktas 
en investering för utvidgning eller nybygge 
av en produktionsbyggnad som påbörjad om 
den sökande lämnat in ansökningar om bygg-
lov enligt 125 § i markanvändnings- och 
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bygglagen och miljötillstånd enligt 28 § i 
miljöskyddslagen (86/2000) eller motsvaran-
de tillstånd i landskapet Åland senast den 1 
augusti 2007 och byggnadsarbetet inte påbör-
jats före den 1 januari 2006. Byggnadsarbetet 
betraktas som påbörjat då grunden till pro-
duktionsbyggnaden börjat grävas ut eller 
andra grundläggningsarbeten påbörjats. Ge-
nom bestämmelser om tidpunkten för påbör-
jandet av byggnadsarbetet begränsas de god-
tagbara investeringarna till de produktions-
byggnader som kan tas i bruk senast 2008.  

Enligt 3 mom. ska höjningen av referens-
kvantiteten vid investeringar för utvidgning 
eller nybygge samt vid köp eller hyrning av 
en produktionsbyggnad beräknas genom att 
använda det kalkylerade antalet djurenheter, 
vilket grundar sig på det antal djur som i ge-
nomsnitt kan produceras eller födas upp i det 
slag av produktionsbyggnad det är fråga om. 
Vid beräkning av höjningen av referenskvan-
titeten ska det kalkylerade antalet djurenheter 
dock minskas med det antal djurenheter en-
ligt vilket det till den sökande för stödåret 
2007 har betalats nationellt stöd för svin- och 
fjäderfähushållning på basis av den produk-
tion som bedrivits i en sådan produktions-
byggnad som avses i 1 mom. Detta är befo-
gat för att det inte för den sökande ska fast-
ställas en referenskvantitet som grundar sig 
både på den faktiska produktionen och på det 
kalkylerade djurantal som produktionsbygg-
naden medger. En sådan situation kan det 
t.ex. vara fråga om då en produktionsbygg-
nad har färdigställts eller en byggnad som 
varit uthyrd tagits i bruk så att den sökande 
har fått ihop djurenheter som berättigar till 
stöd för stödåret 2007. Vid höjningen av re-
ferenskvantiteten kan dock sammanlagt högst 
det antal djurenheter som motsvarar 20 000 
hönor eller moderhönor beaktas per gårds-
bruksenhet och referenskvantiteten höjs en-
dast inom ramen för det ovan nämnda maxi-
mala antalet. Nationellt stöd för hönshushåll-
ning har kunnat betalas högst för 260 djuren-
heter per gårdsbruksenhet. Det är motiverat 
att begränsa det antal djurenheter som utgörs 
av hönor och moderhönor till detta antal 
djurenheter, för att de gårdar som gjort inve-
steringar och andra gårdar ska behandlas 
jämlikt när referenskvantiteten beräknas. 

Enligt 4 mom. ska den kommunala lands-
bygdsnäringsmyndigheten begära utlåtande 
av arbetskrafts- och näringscentralen innan 
beslut om höjningen av referenskvantiteten 
fattas. Begäran om utlåtande ska behandlas i 
brådskande ordning vid arbetskrafts- och när-
ingscentralen, så att fastställandet av refe-
renskvantiteterna, vilket krävs för att genom-
föra stödet, blir gjort före den planerade an-
sökningstiden för förskott på stödet våren 
2009. 

Enligt 5 mom. utfärdas närmare bestäm-
melser om beräkningen och fastställandet av 
referenskvantiteten för svin- och fjäderfähus-
hållningen i situationer som gäller invester-
ingar och hyra och om det djurantal för olika 
slags byggnader och olika produktionsformer 
som används som grund för beräkningen av 
referenskvantiteten genom förordning av 
statsrådet. 

10 e §. Beviljande av från produktionen 
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning. Det föreslås att till lagen fogas en ny 
10 e § där det föreskrivs om beviljandet av 
från produktionen frikopplat stöd för svin- 
och fjäderfähushållning. Enligt 1 mom. ska 
från produktionen frikopplat stöd för svin- 
och fjäderfähushållning beviljas på grundval 
av den fastställda referenskvantiteten för 
svin- och fjäderfähushållningen. En förut-
sättning för att stöd beviljas är att den sökan-
des gårdsbruksenhet är en husdjurslägenhet 
inom den nationella tilläggsdelen till kom-
pensationsbidraget eller i landskapet Åland 
inom motsvarande stödform eller att den 
uppfyller motsvarande krav. I motiveringen 
till 10 b § 2 mom. redogörs för kravet på 
husdjurslägenhet i fråga om tilläggsdelen till 
kompensationsbidraget. 

Enligt 27 § 2 mom. i lagen om nationella 
stöd kan Landsbygdsverket bevilja den sö-
kande undantag från det krav på åkerareal 
som utgör villkor för beviljande av nationellt 
stöd. Enligt 10 § 3 mom. kan stöd för hus-
djursskötsel dessutom beviljas om det är frå-
ga om husdjursskötsel som flera jordbrukare 
idkar tillsammans eller om husdjursskötsel 
som idkas i form av en sammanslutning och 
om minst en jordbrukare, bolagsman, med-
lem eller aktieägare uppfyller det villkor som 
anges i den nämnda punkten. Med anledning 
det ovan nämnda föreskrivs i 2 mom. att det i 
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dessa situationer vid beviljande av referens-
kvantitet som kalkylerad åkerareal används 
tre hektar. 

Enligt 3 mom. föreskrivs närmare bestäm-
melser om grunderna för fastställande och 
beviljande av från produktionen frikopplat 
stöd för svin- och fjäderfähushållningen samt 
om storleken på det från produktionen fri-
kopplade stödet genom förordning av stats-
rådet. I kommissionens beslut K(2008)696 
anges det maximibelopp för stödet för svin- 
och fjäderfähushållningen som kan betalas 
för det antal djurenheter som fastställts som 
referenskvantitet för gårdarna. År 2009 är 
maximibeloppet 37,87 miljoner euro. Maxi-
mibeloppet sjunker gradvis så att det år 2013 
är högst 16,0 miljoner euro. Från produktio-
nen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähus-
hållningen betalas till husdjurlägenheter som 
är berättigade till den nationella tilläggsdelen 
till kompensationsbidraget, eller till andra 
gårdar som uppfyller motsvarande krav. Ge-
nom förordning av statsrådet föreskrivs dess-
utom om de krav som ställs på gårdar som 
betraktas som husdjurslägenheter samt om 
tidpunkten för införande av från produktio-
nen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähus-
hållning och om de stödområden där från 
produktionen frikopplat stöd betalas. Avsik-
ten är att stöden för svin- och fjäderfähus-
hållningen ska frikopplas från produktionen i 
enlighet med resultaten från förhandlingarna 
med kommissionen inom stödområdena A 
och B från stödår 2009. På området för det 
nordliga stödet (stödområde C) bedöms fri-
kopplingen av stödet för svin- och fjäderfä-
hushållningen efter det att kommissionens 
bedömning av det nordliga stödet är färdig. 

10 f §. Överföring och indragning av refe-
renskvantiteten för från produktionen fri-
kopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning. Det föreslås att till lagen fogas en ny 
10 f § i vilken föreskrivs om överföring av 
referenskvantiteten. Enligt 1 mom. kan refe-
renskvantiteten för från produktionen fri-
kopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning överföras till en ny sökande endast i 
samband med en generationsväxling eller 
överföring av besittningsrätten till en hel 
gård. Överföringen av besittningen av en hel 
gård kan ske genom köp, arv, som gåva eller 
på grundval av ett långvarigt hyresavtal. I 

ovan nämnda situationer kan referenskvanti-
teten också slås samman med den referens-
kvantitet som mottagaren innehar. I samband 
med en generationsväxling kan referenskvan-
titeten också delas mellan mottagarna av 
överlåtelsen, om varje mottagare var för sig 
uppfyller villkoren för beviljande av från 
produktionen frikopplat stöd för svin- och 
fjäderfähushållningen. 

Enligt 2 mom. har gårdens ägare i samband 
med överföring av besittningen av en hel 
gård rätt att utanför överföringen lämna 
driftscentrumområdet, där bostadshusen är 
belägna, samt ett åkerområde för odling av 
trädgårdsprodukter som behövs i det egna 
hushållet eller för byggande av ett bostads-
hus, dock så att området får vara högst tio 
procent av den åkerareal som är föremål för 
överföringen, dock inte större än en hektar. 
Till denna del motsvarar bestämmelsen de 
bestämmelser som finns i 26 § i lagen om 
stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 
(612/2006). 

Enligt 3 mom. ska den kommunala lands-
bygdsnäringsmyndigheten efter att ha hört 
den sökande dra in referenskvantiteten som 
ligger till grund för beviljandet av stödet, om 
den sökande inte uppfyller villkoren för be-
viljandet av från produktionen frikopplat stöd 
för svin- och fjäderfähushållning under två 
stödår i följd och det inte är fråga om ett oö-
verstigligt hinder. Villkoren för beviljande av 
stöd uppfylls t.ex. inte då gårdsbruksenheten 
inte längre uppfyller kraven för en husdjurs-
lägenhet eller om den sökande inte uppfyller 
de villkor som ställs på den som ansöker om 
stöd. 

Enligt 4 mom. föreskrivs närmare bestäm-
melser om villkoren för överföring, samman-
slagning och delning av referenskvantiteter 
genom förordning av statsrådet. 

10 g §. Kompensation för strukturföränd-
ringar inom svin- och fjäderfähushållning. 
Det föreslås att till lagen fogas en ny 10 g § 
där det föreskrivs om den kompensation för 
strukturförändringar som hänför sig till det 
från produktionen frikopplade stödet för 
svin- och fjäderfähushållningen. Enligt 
1 mom. kan det från produktionen frikoppla-
de stödet för svin- och fjäderfähushållningen 
beviljas som kompensation för strukturför-
ändringar till en sådan sökande som bedriver 
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jordbruk och som har en fastställd referens-
kvantitet för svin- och fjäderfähushållning 
och som uppfyller de allmänna villkoren för 
beviljande av nationellt stöd. En förutsättning 
för beviljande av kompensation för struktur-
förändringar är dessutom att den sökande 
förbinder sig att permanent avstå från sin re-
ferenskvantitet efter att den period som berät-
tigar till kompensationen har gått ut. Syftet 
med kompensationen för strukturförändring-
ar är att främja strukturen i svin- och fjäder-
fähushållningen, stabilisera marknaden samt 
förbättra utvecklingsmöjligheterna för de 
gårdar som fortsätter med sin produktion. 

Enligt 2 mom. utgörs den referenskvantitet 
som ligger till grund för kompensationen för 
strukturförändringar av det gårdsspecifika 
antal djurenheter för svin- och fjäderfähus-
hållning enligt vilket det till den sökande för 
stödåret 2007 har betalats nationellt stöd för 
svin- och fjäderfähushållning som fastställts 
på grundval av antalet djurenheter. På begä-
ran av den sökande kan referenskvantiteten 
dock beräknas utifrån det faktiska antal djur 
som konstaterats vid tillsynen stödåret 2007. 
Till skillnad från det från produktionen fri-
kopplade stödet för svin- och fjäderfähus-
hållningen kan den referenskvantitet som ut-
gör grund för kompensationen för struktur-
förändringar inte till någon del överföras till 
en annan sökande efter det att kompensation 
beviljats. Detta motiveras av att jordbrukaren 
i samband med ansökan om kompensation 
för strukturförändringar förbinder sig vid att 
hela hans eller hennes referenskvantitet dras 
in. 

Enligt 3 mom. betalas kompensation för 
strukturförändringar för det år då kompensa-
tion söks och det därpå följande stödåret. En-
ligt planerna ska kompensation för struktur-
förändringar sökas åren 2009 och 2010, var-
vid kompensation betalas åren 2009 och 
2010 eller 2010 och 2011. Den referenskvan-
titet som ligger till grund för kompensationen 
för strukturförändringar upphör att gälla efter 
denna period. Det är alltså fråga om ett stöd 
av engångsnatur. 

I 4 mom. föreskrivs om maximibeloppet 
för kompensation för strukturförändringar 
per år, vilket är 20 000 euro per gårdbruk-
senhet och år. Den som får kompensation för 
strukturförändringar kan inte dessutom bevil-

jas från produktionen frikopplat stöd för 
svin- och fjäderfähushållning. Om en sökan-
de t.ex. är berättigad att få 30 000 euro som 
från produktionen frikopplat stöd för svin- 
och fjäderfähushållning och har ansökt om 
kompensation för strukturförändringar beta-
las 20 000 euro i kompensation till den sö-
kande. Den sökande kan således inte få 
20 000 euro som kompensation för struktur-
förändringar och därtill 10 000 euro som från 
produktionen frikopplat stöd. 

Enligt 5 mom. föreskrivs närmare bestäm-
melser om grunderna för fastställande och 
beviljande av kompensation för strukturför-
ändringar, kompensationens storlek, införan-
det av kompensationen för strukturföränd-
ringar samt om de stödområden där kompen-
sation för strukturförändringar betalas genom 
förordning av statsrådet. Dessutom föreskrivs 
bestämmelser om tidpunkten för införandet 
av kompensationen för strukturförändringar 
samt om de stödområden där kompensation 
för strukturförändringar betalas genom för-
ordning av statsrådet. Kompensationen för 
strukturförändringar är en del av systemet 
med från produktionen frikopplat stöd för 
svin- och fjäderfähushållningen, och därför 
är det meningen att kompensationen för 
strukturförändringar betalas inom samma 
stödområden som det från produktionen fri-
kopplade stödet för svin- och fjäderfähus-
hållningen.  

17 §. Påföljder vid försening. Det föreslås 
att ett nytt 4 mom. fogas till paragrafen, var-
vid gällande 4—7 mom. blir 5—8 mom. Om 
en ansökan som gäller från produktionen fri-
kopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning eller kompensation för strukturföränd-
ringar är försenad, sänks stödet enligt 4 
mom. med en procent för varje arbetsdag 
som ansökan är försenad. Stöd eller kompen-
sation beviljas inte om ansökan är mer än 25 
kalenderdagar försenad.  Förskott på stödet 
betalas inte om ansökan om förskott på stö-
det är försenad. De föreslagna påföljderna 
vid försening motsvarar förseningspåföljder-
na i fråga om stödet för husdjursskötsel i gäl-
lande lag. 

27 §. Beviljande av undantag. Det föreslås 
att 3 mom., där det föreskrivs om att Lands-
bygdsverket har rätt att av särskilda skäl be-
vilja undantag från tekniska krav i fråga om 



 RP 30/2008 vp  
  

 

15

växthusens konstruktion, upphävs. Enligt 
övergångsbestämmelsen är undantag som 
beviljats med stöd av lagen och som gäller 
vid den föreslagna lagens ikraftträdande samt 
undantag som beviljats eller kommer att be-
viljas för stödåret 2008 i kraft till utgången 
av stödår 2008. Under åren 2000—2007 har 
det årligen beviljats ca 20 undantag för sam-
manlagt 12,2 hektar. Tillstånd har t.ex. bevil-
jats för att ersätta det tekniska krav på dubbel 
plastfolie för väggar och tak i plasthus med 
enkel plastfolie. Eftersom de tekniska kraven 
på växthus har ändrats stödåret 2008, kom-
mer undantagslov för stödåret 2008 antagli-
gen att sökas också för annat än för det ovan 
nämnda tekniska kravet. Efter den föreslagna 
ändringen är alla de som söker stöd likställda 
när det gäller de tekniska kraven på växthus. 
Syftet är att rikta stödet till yrkesmässig od-
ling som håller hög kvalitet och att minska 
möjligheterna att kringgå stödvillkoren. 
 
2  Ikraft trädande 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så 
snart som möjligt. Åtgärder som verkställig-
heten av lagen förutsätter får vidtas innan la-
gen träder i kraft. 

Enligt övergångsbestämmelsen tillämpas 
på behandlingen av sådana ansökningar en-

ligt 27 § 3 mom. som är anhängiga när denna 
lag träder i kraft de bestämmelser som gällde 
vid ikraftträdandet. Sista ansökningsdag för 
stöd för växthusodling är den 30 mars 2008, 
då också undantag från de tekniska kraven på 
växthus ska sökas. Eftersom alla ansökningar 
inte hinner behandlas före den föreslagna la-
gens ikraftträdande, kan Landsbygdsverket 
fatta beslut om ett eventuellt undantag i en-
lighet med den tidigare lagstiftningen. Un-
dantag som beviljats med stöd av lagen och 
som gäller vid den föreslagna lagens ikraft-
trädande samt undantag i fråga om tekniska 
krav på växthus som beviljas för stödåret 
2008 efter det att lagen har trätt i kraft gäller 
till utgången av stödåret 2008. 
 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

lagst i f tningsordning 

Regeringen anser att kraven enligt grundla-
gen har beaktats på behörigt sätt i lagförsla-
get. Regeringen anser att lagförslaget kan 
behandlas därför i vanlig lagstiftningsord-
ning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårds-

odlingen (1559/2001) 27 § 3 mom., sådant det lyder i lag 430/2007, 
ändras 1 § 2 mom., 2 § 1 mom. 12—14 punkten, 6 § 1 mom. 1 punkten och 9 § 2 mom. 

1 punkten, 
av dem 1 § 2 mom., 2 § 1 mom. 12—14 punkten och 9 § 2 mom. 1 punkten sådana de lyder 

i lag 1446/2006, samt 
fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 1446/2006, nya 15—17 

punkter, till lagen nya 10 b—10 g § samt till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda 
lag, ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4—7 mom. blir 5—8 mom., som följer: 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag tillämpas inte på direkta stöd 

och bidrag som beviljas jordbruket och träd-
gårdsodlingen och som helt finansieras av 
Europeiska gemenskapen, och inte på stöd 
som beviljas på grundval av lagen om finan-
siering av landsbygdsnäringar (329/1999), 
lagen om strukturstöd till jordbruket 
(1476/2007), lagen om finansiering av ren-
hushållning och naturnäringar (45/2000), 
skoltlagen (253/1995), lagen om stöd för ut-
veckling av landsbygden (1443/2006) eller 
lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för 
jordbruket samt om vissa andra stöd som har 
samband med förbättrande av miljöns och 
landsbygdens tillstånd (1440/2006). 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) kompensationsbidrag ersättning som 
avses i avdelning II kapitel V i rådets förord-
ning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Euro-
peiska utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket (EUGFJ) till utveckling av lands-
bygden och om ändring och upphävande av 
vissa förordningar, nedan landsbygdsförord-
ning I, eller ersättning som avses i artikel 36 i 
rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd 
för landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU), nedan landsbygdsförordning II, 
och som betalas ut som stöd i enlighet med 
programmet för utveckling av landsbygden 
på det finländska fastlandet, 

13) miljöstöd för jordbruket stöd som avses 
i avdelning II kapitel VI i landsbygdsförord-
ning I eller i artikel 39 i landsbygdsförord-
ning II och som betalas ut i form av stöd för 
bas- och tilläggsåtgärder enligt programmet 
för utveckling av landsbygden på det fin-
ländska fastlandet, 

14) jordbruk odling av jordbruks-, träd-
gårds- och energigrödor, framställning av 
husdjursprodukter, hållande av animaliepro-
duktionsdjur, hästhushållning, renskötsel, bi-
odling, träda samt skötsel av icke odlad åker, 
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om verksamheten bedrivs på en gårdsbruks-
enhet i enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1782/2003 om upprättande av gemen-
samma bestämmelser för system för direkt-
stöd inom den gemensamma jordbrukspoliti-
ken och om upprättande av vissa stödsystem 
för jordbrukare och om ändring av förord-
ningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 
1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 
1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 
1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 
2529/2001,  

15) LFA-kompensationsbidrag i landskapet 
Åland ersättning som avses i avdelning II ka-
pitel V i landsbygdsförordning I eller i artikel 
36 i landsbygdsförordning II och som betalas 
ut i landskapet Åland som stöd i enlighet 
med landsbygdsutvecklingsprogrammet för 
landskapet Åland, 

16) fån produktionen frikopplat stöd stöd 
som inte fastställs på grundval av produktio-
nens omfattning under stödåret, 

17) referenskvantitet den enhetskvantitet på 
grundval av vilken från produktionen fri-
kopplat stöd högst kan beviljas per gårds-
bruksenhet. 
 

6 § 

Stödformer 

Med stöd av denna lag kan som nationellt 
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 
beviljas 

1) nationellt stöd till södra Finland för hus-
djursskötsel, växtproduktion, växthusproduk-
tion, lagring av trädgårdsprodukter samt som 
kompensation för strukturförändringar inom 
svin- och fjäderfähushållning, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Stöd för växtproduktion 

— — — — — — — — — — — — — —  
Förutsättningar för beviljande av stöd för 

växtproduktion är att 
1) den sökande besitter minst tre hektar 

åker som lämpar sig för odling eller, när det 
är fråga om stöd för enskilda trädgårdsväxter, 

minst en halv hektar åker som används för 
odling av trädgårdsväxter, och att åkern an-
ges i stödansökan för stödåret i fråga, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 b § 

Hektarstöd för husdjurslägenhet 

Bestämmelserna i 3 §, 7 § 4 mom. samt 9 
och 17—20 § tillämpas inte på hektarstödet 
för husdjurslägenhet. 

Förutsättningar för beviljande av hektar-
stöd för husdjurslägenhet är att den sökande 
följer stödvillkoren för erhållande av kom-
pensationsbidrag eller LFA-
kompensationsbidrag i landskapet Åland, 
samt uppfyller de allmänna villkoren beträf-
fande mottagaren, jordbrukarens ålder, bevil-
jande av stöd och ingående av förbindelse. 
Förutsättningar för beviljande av hektarstöd 
för husdjurslägenhet är dessutom att drifts-
centret för den sökandes gårdsbruksenhet och 
att åkerareal som tillhör gårdsbruksenheten 
ligger inom ett område som berättigar till 
stöd och att gårdsbruksenheten är en husdjur-
lägenhet inom den nationella tilläggsdelen 
till kompensationsbidraget eller i landskapet 
Åland inom motsvarande stödform eller att 
den uppfyller motsvarande krav.  

Hektarstöd för husdjurslägenhet kan bevil-
jas högst för den areal för vilken kompensa-
tionsbidrag eller LFA-kompensationsbidrag i 
landskapet Åland betalas och som ligger 
inom ett område som berättigar till stöd. Stöd 
kan dock beviljas gårdsvis högst för den are-
al, nedan maximala areal, som år 2007 berät-
tigade till kompensationsbidrag eller LFA-
kompensationsbidrag i landskapet Åland. 
Den maximala arealen kan fastställas om den 
nationella tilläggsdelen till kompensationsbi-
draget eller i landskapet Åland stöd inom 
motsvarande stödform har betalats till gårds-
bruksenheten för stödår 2007 i enlighet med 
stödnivån för husdjurslägenheten eller om 
gårdsbruksenheten uppfyllde kraven för en 
husdjurslägenhet stödåret 2007.  

Den kommunala landsbygdsnäringsmyn-
digheten fastställer den maximala arealen när 
hektarstöd för husdjurslägenhet söks första 
gången. När den maximala arealen fastställs 
beaktas utöver den åkerareal som räknas till 
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den maximala arealen och som varit i den 
sökandes besittning stödåret 2007 också en 
sådan i 3 mom. avsedd stödberättigande 
åkerareal som övergått i den sökandes besitt-
ning i samband med en generationsväxling 
eller överföring av besittningsrätten till en 
hel gård, och som inte har beaktats i kom-
pensationsbidraget eller LFA-kompensation-
sbidraget i landskapet Åland till den sökande 
stödåret 2007. 

På hektarstödet för husdjurslägenhet till-
lämpas samma sänknings- och tillsynspåfölj-
der som på kompensationsbidraget eller på 
LFA-kompensationsbidraget i landskapet 
Åland. 

Den gårdsspecifika maximala areal som be-
rättigar till hektarstöd för husdjurdjurslägen-
het kan på ansökan av mottagaren i samband 
med en generationsväxling eller överföring 
av besittningsrätten till en hel gård överföras 
till mottagaren. I samband med överföring av 
besittningen av en hel gård kan gårdens ägare 
utanför överföringen lämna driftscentrumom-
rådet, där bostadshusen är belägna, samt ett 
åkerområde för odling av trädgårdsprodukter 
som behövs i det egna hushållet eller för 
byggande av ett bostadshus, dock så att om-
rådet får vara högst tio procent av den åker-
areal som är föremål för överföringen, dock 
inte större än en hektar. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om grunderna för fastställande och 
beviljande av hektarstöd för husdjurslägen-
het, stödbeloppet, kraven på gårdar som be-
traktas som husdjurslägenheter, villkoren för 
överföring av maximal areal samt de stödom-
råden där hektarstöd för husdjurlägenhet be-
talas. 
 

10 c § 

Referenskvantitet för från produktionen fri-
kopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-

ning 

Referenskvantiteten för från produktionen 
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning, nedan referenskvantiteten för svin- och 
fjäderfähushållning, utgörs av det gårdsspe-
cifika antal djurenheter för svin- och fjäder-
fähushållning enligt vilket det till den sökan-
de för stödåret 2007 har betalats nationellt 

stöd för svin- och fjäderfähushållning som 
fastställs på grundval av antalet djurenheter. 
Om det i samband med en generationsväx-
ling eller överföring av besittningsrätten till 
en hel gård i den sökandes besittning över-
gått en sådan gårdsbruksenhet till vilken det 
för stödår 2007 betalats nationellt stöd för 
svin- och fjäderfähushållning som fastställts 
på grundval av antalet djurenheter, kan detta 
antal djurenheter beaktas när referenskvanti-
teten för svin- och fjäderfähushållningen be-
räknas. När referenskvantiteten beräknas be-
aktas dessutom omräkningskoefficienterna 
för de olika djurgrupperna. 

Med avvikelse från 1 mom. kan referens-
kvantiteten på den sökandes begäran beräk-
nas 

1) utifrån det faktiska djurantal som kon-
staterats vid tillsynen stödåret 2007, eller 

2) utifrån det antal djurenheter som utgjor-
de grund för utbetalningen av stödet stödåret 
2006, om det antal djurenheter som utgjorde 
grund för utbetalningen av stödet till den sö-
kande år 2007 var minst tio procent lägre än 
det sedvanliga djurantalet på grund av en 
grundlig renovering av en produktionsbygg-
nad, på grund av ändring av produktionssätt 
eller på grund av produktionscykeln, och 
produktionen fortsätter i sedvanlig omfatt-
ning år 2008. 

Vid beräkning av referenskvantiteten enligt 
1 mom. eller 2 mom. 1 punkten beaktas på 
begäran av den sökande inte de påföljder vid 
försening enligt 17 § 3 mom. som berört an-
talet djur stödåret 2007. 

Den kommunala landsbygdsnäringsmyn-
digheten ska begära utlåtande av arbets-
krafts- och näringscentralen innan referens-
kvantiteten enligt 2 mom. 1 punkten beräk-
nas. Begäran om utlåtande ska behandlas vid 
arbetskrafts- och näringscentralen i bråds-
kande ordning. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
om de omräkningskoefficienter som används 
vid beräkning av referenskvantiteten för stö-
det för svin- och fjäderfähushållningen, när-
mare om andra villkor och grunder för be-
räkningen av referenskvantiteten samt om 
fastställandet av referenskvantiteten. 
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10 d § 

Höjning av referenskvantiteten för från pro-
duktionen frikopplat stöd för svin- och fjä-

derfähushållning 

 
Referenskvantiteten enligt 10 c § kan på 

begäran av den sökande höjas med det kalky-
lerade antalet djurenheter, om 

1) den sökande har påbörjat en investering 
för utvidgning eller nybygge av en produk-
tionsbyggnad före den 2 augusti 2007 och 
produktionsbyggnaden senast den 31 decem-
ber 2008 har godkänts att tas i bruk i enlighet 
med 153 § i markanvändnings- och byggla-
gen (132/1999) eller i enlighet med motsva-
rande lagstiftning i landskapet Åland,  

2) den sökande har utvidgat sin produktion 
den 1 januari 2006 eller därefter, men före 
den 1 september 2008, genom att köpa eller 
med stöd av ett hyresavtal på minst fem år 
hyra en produktionsbyggnad, som används 
för bedrivande av svin- och fjäderfähushåll-
ning och i fråga om vilken det antal djuren-
heter som utgjorde grund för utbetalningen 
av stödet stödåret 2007, på grund av en 
grundlig renovering av produktionsbyggna-
den eller tidpunkten för överföringen av be-
sittningen, är minst tio procent lägre än vad 
storleken på byggnaden skulle medge, och 
produktionen fortsätter år 2008, eller 

3) det i den sökandes besittning återbördas 
en sådan produktionsbyggnad som varit ut-
hyrd under den period som inverkar på fast-
ställandet av det stöd som betalas på grund-
val av antalet djurenheter för svin- och fjä-
derfähushållningen stödåret 2007, och där 
den sökande har börjat bedriva svin- eller 
fjäderfähushållning och det antal djurenheter 
som utgjorde grund för utbetalningen av stö-
det stödåret 2007 är minst tio procent lägre 
än vad storleken på byggnaden skulle medge. 

En investering för utvidgning eller nybyg-
ge av en produktionsbyggnad betraktas som 
påbörjad då den sökande lämnat in ansök-
ningar om bygglov enligt 125 § i markan-
vändnings- och bygglagen eller miljötillstånd 
enligt 28 § i miljöskyddslagen (86/2000) el-
ler motsvarande tillstånd i landskapet Åland 
senast den 1 augusti 2007 och byggnadsarbe-
tet inte påbörjats före den 1 januari 2006. 

Byggandsarbetet betraktas som påbörjat då 
grunden till produktionsbyggnaden börjat 
grävas ut eller andra grundläggningsarbeten 
påbörjats. 

Vid beräkning av storleken på höjningen av 
referenskvantiteten används det kalkylerade 
antal djurenheter som i genomsnitt kan pro-
duceras eller födas upp i produktionsbyggna-
den. Det kalkylerade antal djurenheter som 
ligger till grund för höjningen av referens-
kvantiteten minskas dock med det antal djur-
enheter som beaktas vid beräkningen av refe-
renskvantiteten enligt 10 c §. Vid höjningen 
av referenskvantiteten kan högst det antal 
djurenheter som motsvarar 20 000 hönor el-
ler moderhönor beaktas per gårdsbruksenhet. 
Referenskvantiteten kan höjas endast inom 
ramen för det ovan nämnda maximala anta-
let.  

Den kommunala landsbygdsnäringsmyn-
digheten ska begära utlåtande av arbets-
krafts- och näringscentralen innan referens-
kvantiteten höjs. Begäran om utlåtande ska 
behandlas vid arbetskrafts- och näringscen-
tralen i brådskande ordning. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om beräkningen och fastställandet 
av referenskvantiteten för svin- och fjäderfä-
hushållningen i situationer som gäller inve-
steringar och hyra, det kalkylerade djurantal 
för olika slags produktionsbyggnader och 
olika produktionsformer som används som 
grund för beräkning av referenskvantiteten. 
 

10 e § 

Beviljande av från produktionen frikopplat 
stöd för svin- och fjäderfähushållning 

Från produktionen frikopplat stöd för svin- 
och fjäderfähushållning beviljas på grundval 
av den fastställda referenskvantiteten för 
svin- och fjäderfähushållningen. En förut-
sättning för beviljande av stöd är att den sö-
kandes gårdsbruksenhet är en husdjurslägen-
het inom den nationella tilläggsdelen till 
kompensationsbidraget eller i landskapet 
Åland inom motsvarande stödform, eller att 
den uppfyller motsvarande krav. 

Om den sökande har beviljats undantag en-
ligt 27 § 2 mom. för år 2007 eller om det år 
2007 är fråga om en sådan situation som av-
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ses i 10 § 3 mom., används vid bedömningen 
av förutsättningarna för beviljande av stöd 
som kalkylerad åkerareal tre hektar. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om grunderna för fastställande och 
beviljande av från produktionen frikopplat 
stöd för svin- och fjäderfähushållning, stöd-
beloppet, fastställandet av förskott och stor-
leken på det, kraven på gårdar som betraktas 
som husdjurlägenheter, tidpunkten för infö-
rande av från produktionen frikopplat stöd 
för svin- och fjäderfähushållning samt de 
stödområden där från produktionen frikopp-
lat stöd betalas. 
 

10 f § 

Överföring och indragning av referenskvan-
titeten för från produktionen frikopplat stöd 

för svin- och fjäderfähushållning 

Referenskvantiteten för stödet för svin- och 
fjäderfähushållningen kan överföras till en ny 
sökande endast i samband med en genera-
tionsväxling eller överföring av besittningen 
av en hel gård. I dessa situationer kan två se-
parata referenskvantiteter också slås sam-
man. I samband med en generationsväxling 
kan referenskvantiteten delas mellan motta-
garna av överlåtelsen, om varje mottagare 
var för sig uppfyller förutsättningarna för be-
viljandet av från produktionen frikopplat stöd 
för svin- och fjäderfähushållning. 

I samband med överföring av besittnings-
rätten till en hel gård kan gårdens ägare dock 
utanför överföringen lämna driftscentrumom-
rådet, där bostadshusen är belägna, samt ett 
åkerområde för odling av trädgårdsprodukter 
som behövs i det egna hushållet eller för 
byggande av ett bostadshus, dock så att om-
rådet får vara högst tio procent av den åker-
areal som är föremål för överföringen, dock 
inte större än en hektar. 

Om den sökande inte uppfyller villkoren 
för beviljandet av från produktionen frikopp-
lat stöd för svin- och fjäderfähushållning un-
der två stödår i följd och det inte är fråga om 
ett oöverstigligt hinder, ska den kommunala 
landsbygdsnäringsmyndigheten efter att ha 
hört den sökande fatta beslut om att dra in re-
ferenskvantiteten som ligger till grund för 
beviljandet av stödet. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om villkoren för överföring, sam-
manslagning och delning av referenskvantite-
ter. 
 

10 g § 

Kompensation för strukturförändringar inom 
svin- och fjäderfähushållning 

Det från produktionen frikopplade stödet 
för svin- och fjäderfähushållning kan beviljas 
som kompensation för strukturförändringar 
inom svin- och fjäderfähushållningen, nedan 
kompensation för strukturförändringar, till en 
sådan sökande som bedriver jordbruk och 
som har en fastställd referenskvantitet för 
svin- och fjäderfähushållning och som upp-
fyller de allmänna villkor som gäller den som 
ansöker om nationellt stöd. En förutsättning 
för beviljande av kompensation för struktur-
förändringar är dessutom att den sökande 
förbinder sig att permanent avstå från sin re-
ferenskvantitet efter att den två år långa peri-
oden som berättigar till kompensation för 
strukturförändringar har gått ut. 

Referenskvantiteten som ligger till grund 
för kompensationen för strukturförändringar 
beräknas i enlighet med 10 c § 1 mom. På 
begäran av den som söker kompensation för 
strukturförändringar kan referenskvantiteten 
dock beräknas utifrån det faktiska antal djur 
som konstaterats vid tillsynen av produktio-
nen år 2007. Referenskvantiteten som ligger 
till grund för kompensationen för struktur-
förändringar kan dock inte till någon del 
överföras till en annan sökande efter det att 
den sökande beviljats kompensation för 
strukturförändringar. 

Kompensation för strukturförändringar be-
talas för det år då kompensation söks och det 
därpå följande året. Referenskvantitet som 
ligger till grund för kompensationen för 
strukturförändringar upphör att gälla när den 
två år länga perioden som berättigar till kom-
pensationen är slut. 

Den gårdsbruksenhetsspecifika kompensa-
tionen för strukturförändringar är högst 
20 000 euro om året. Den som får kompensa-
tion för strukturförändringar kan inte beviljas 
från produktionen frikopplat stöd för svin- 
och fjäderfähushållning. 



 RP 30/2008 vp  
  

 

21

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet föreskrivs närmare om 
grunderna för fastställande och beviljande av 
kompensation för strukturförändringar, kom-
pensationens storlek, tidpunkten för införan-
de av kompensation för strukturförändringar 
samt de stödområden där kompensation för 
strukturförändringar betalas. 
 

17 § 

Påföljder vid försening 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en ansökan som gäller från produktio-

nen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähus-
hållning eller kompensation för strukturför-
ändringar är försenad sänks stödet med en 
procent för varje arbetsdag som ansökan är 
försenad. Stöd eller kompensation beviljas 
inte om ansökan är mer än 25 kalenderdagar 

försenad. Förskott på stödet betalas inte om 
ansökan om förskott på stödet är försenad. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den      20 . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Ansökningar enligt 27 § 3 mom. som är 
anhängiga när denna lag träder i kraft be-
handlas i enlighet med de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet. Undantag som be-
viljats med stöd av 27 § 3 mom. i denna lag 
och som gäller vid lagens ikraftträdande samt 
undantag som beviljas för stödåret 2008 efter 
det att lagen har trätt i kraft gäller till utgång-
en av stödåret 2008. 

————— 
 

Helsingfors den 28 mars 2008 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårds-

odlingen (1559/2001) 27 § 3 mom., sådant det lyder i lag 430/2007, 
ändras 1 § 2 mom., 2 § 1 mom. 12—14 punkten, 6 § 1 mom. 1 punkten och 9 § 2 mom. 

1 punkten, 
av dem 1 § 2 mom., 2 § 1 mom. 12—14 punkten och 9 § 2 mom. 1 punkten sådana de lyder 

i lag 1446/2006, samt 
fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 1446/2006, nya 15—17 

punkter, till lagen nya 10 b—10 g § samt till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda 
lag, ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4—7 mom. blir 5—8 mom., som följer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag tillämpas inte på stöd och bidrag 

som beviljas jordbruket och trädgårdsodling-
en och som helt finansieras av Europeiska 
gemenskapen, och inte på stöd som beviljas 
på grundval av lagen om finansiering av 
landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om fi-
nansiering av renhushållning och naturnär-
ingar (45/2000), skoltlagen (253/1995), lagen 
om stöd för utveckling av landsbygden 
(1443/2006) eller lagen om kompensationsbi-
drag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa 
andra stöd som har samband med förbättran-
de av miljöns och landsbygdens tillstånd 
(1440/2006). 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag tillämpas inte på direkta stöd 

och bidrag som beviljas jordbruket och träd-
gårdsodlingen och som helt finansieras av 
Europeiska gemenskapen, och inte på stöd 
som beviljas på grundval av lagen om finan-
siering av landsbygdsnäringar (329/1999), 
lagen om strukturstöd till jordbruket 
(1476/2007), lagen om finansiering av ren-
hushållning och naturnäringar (45/2000), 
skoltlagen (253/1995), lagen om stöd för ut-
veckling av landsbygden (1443/2006) eller 
lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för 
jordbruket samt om vissa andra stöd som har 
samband med förbättrande av miljöns och 
landsbygdens tillstånd (1440/2006). 
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2 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) kompensationsbidrag ersättning som 
avses i avdelning II kapitel V i rådets förord-
ning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europe-
iska utvecklings- och garantifonden för jord-
bruket (EUGFJ) till utveckling av landsbyg-
den och om ändring och upphävande av vissa 
förordningar, nedan landsbygdsförordning I, 
och från och med 2007 ersättning som avses i 
artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling 
från Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling (EJFLU), nedan landsbygds-
förordning II, och som betalas ut som stöd i 
enlighet med programmet för utveckling av 
landsbygden på det finländska fastlandet, 

13) miljöstöd för jordbruket stöd som avses 
i avdelning II kapitel VI i landsbygdsförord-
ning I och från och med 2007 i artikel 39 i 
landsbygdsförordning II och som betalas ut i 
form av stöd för bas- och tilläggsåtgärder en-
ligt programmet för utveckling av landsbyg-
den på det finländska fastlandet, 

14) jordbruk odling av jordbruks-, träd-
gårds- och energigrödor, framställning av 
husdjursprodukter, hållande av animaliepro-
duktionsdjur, hästhushållning, renskötsel, bi-
odling, obligatorisk träda samt skötsel av icke 
odlad åker, om verksamheten bedrivs på en 
gårdsbruksenhet i enlighet med rådets förord-
ning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för di-
rektstöd inom den gemensamma jordbrukspo-
litiken och om upprättande av vissa stödsy-
stem för jordbrukare och om ändring av för-
ordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 
1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 
1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 
1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 
2529/2001. 

 

2 §

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) kompensationsbidrag ersättning som 
avses i avdelning II kapitel V i rådets förord-
ning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Euro-
peiska utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket (EUGFJ) till utveckling av lands-
bygden och om ändring och upphävande av 
vissa förordningar, nedan landsbygdsförord-
ning I, eller ersättning som avses i artikel 36 
i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om 
stöd för landsbygdsutveckling från Europeis-
ka jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU), nedan landsbygdsförordning II, 
och som betalas ut som stöd i enlighet med 
programmet för utveckling av landsbygden 
på det finländska fastlandet, 

13) miljöstöd för jordbruket stöd som avses 
i avdelning II kapitel VI i landsbygdsförord-
ning I eller i artikel 39 i landsbygdsförord-
ning II och som betalas ut i form av stöd för 
bas- och tilläggsåtgärder enligt programmet 
för utveckling av landsbygden på det fin-
ländska fastlandet, 

14) jordbruk odling av jordbruks-, träd-
gårds- och energigrödor, framställning av 
husdjursprodukter, hållande av animaliepro-
duktionsdjur, hästhushållning, renskötsel, bi-
odling, träda samt skötsel av icke odlad åker, 
om verksamheten bedrivs på en gårdsbruks-
enhet i enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 1782/2003 om upprättande av gemen-
samma bestämmelser för system för direkt-
stöd inom den gemensamma jordbrukspoliti-
ken och om upprättande av vissa stödsystem 
för jordbrukare och om ändring av förord-
ningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 
1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 
1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 
1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 
2529/2001,  

15) LFA-kompensationsbidrag i landska-
pet Åland ersättning som avses i avdelning II 
kapitel V i landsbygdsförordning I eller i ar-
tikel 36 i landsbygdsförordning II och som 
betalas ut i landskapet Åland som stöd i en-
lighet med landsbygdsutvecklingsprogram-
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met för landskapet Åland, 
16) fån produktionen frikopplat stöd stöd 

som inte fastställs på grundval av produktio-
nens omfattning under stödåret, 

17) referenskvantitet den enhetskvantitet 
på grundval av vilken från produktionen fri-
kopplat stöd högst kan beviljas per gårds-
bruksenhet. 

 
 

6 § 

Stödformer 

Med stöd av denna lag kan som nationellt 
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen be-
viljas 

1) nationellt stöd till södra Finland för hus-
djursskötsel, växthusproduktion och lagring 
av trädgårdsprodukter, 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Stödformer 

Med stöd av denna lag kan som nationellt 
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen be-
viljas 

1) nationellt stöd till södra Finland för hus-
djursskötsel, växtproduktion, växthusproduk-
tion, lagring av trädgårdsprodukter samt som 
kompensation för strukturförändringar inom 
svin- och fjäderfähushållning, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

9 § 

Stöd för växtproduktion 

— — — — — — — — — — — — — —  
Förutsättningar för beviljande av stöd för 

växtproduktion är att 
1) den sökande besitter minst tre hektar 

åker som lämpar sig för odling eller, när det 
är fråga om stöd för trädgårdsväxter, minst en 
halv hektar åker som används för odling av 
trädgårdsväxter, och att åkern anges i stödan-
sökan för stödåret i fråga, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Stöd för växtproduktion 

— — — — — — — — — — — — — —  
Förutsättningar för beviljande av stöd för 

växtproduktion är att 
1) den sökande besitter minst tre hektar 

åker som lämpar sig för odling eller, när det 
är fråga om stöd för enskilda trädgårdsväxter, 
minst en halv hektar åker som används för 
odling av trädgårdsväxter, och att åkern an-
ges i stödansökan för stödåret i fråga, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 10 b § 

Hektarstöd för husdjurslägenhet 

Bestämmelserna i 3 §, 7 § 4 mom. samt 9 
och 17—20 § tillämpas inte på hektarstödet 
för husdjurslägenhet. 

Förutsättningar för beviljande av hektar-
stöd för husdjurslägenhet är att den sökande 
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följer stödvillkoren för erhållande av kom-
pensationsbidrag eller LFA-kompensations-
bidrag i landskapet Åland, samt uppfyller de 
allmänna villkoren beträffande mottagaren, 
jordbrukarens ålder, beviljande av stöd och 
ingående av förbindelse. Förutsättningar för 
beviljande av hektarstöd för husdjurslägen-
het är dessutom att driftscentret för den sö-
kandes gårdsbruksenhet och att åkerareal 
som tillhör gårdsbruksenheten ligger inom 
ett område som berättigar till stöd och att 
gårdsbruksenheten är en husdjurlägenhet 
inom den nationella tilläggsdelen till kom-
pensationsbidraget eller i landskapet Åland 
inom motsvarande stödform eller att den 
uppfyller motsvarande krav.  

Hektarstöd för husdjurslägenhet kan bevil-
jas högst för den areal för vilken kompensa-
tionsbidrag eller LFA-kompensationsbidrag i 
landskapet Åland betalas och som ligger 
inom ett område som berättigar till stöd. Stöd 
kan dock beviljas gårdsvis högst för den are-
al, nedan maximala areal, som år 2007 be-
rättigade till kompensationsbidrag eller 
LFA-kompensationsbidrag i landskapet 
Åland. Den maximala arealen kan fastställas 
om den nationella tilläggsdelen till kompen-
sationsbidraget eller i landskapet Åland stöd 
inom motsvarande stödform har betalats till 
gårdsbruksenheten för stödår 2007 i enlighet 
med stödnivån för husdjurslägenheten eller 
om gårdsbruksenheten uppfyllde kraven för 
en husdjurslägenhet stödåret 2007.  

Den kommunala landsbygdsnäringsmyn-
digheten fastställer den maximala arealen 
när hektarstöd för husdjurslägenhet söks för-
sta gången. När den maximala arealen fast-
ställs beaktas utöver den åkerareal som räk-
nas till den maximala arealen och som varit i 
den sökandes besittning stödåret 2007 också 
en sådan i 3 mom. avsedd stödberättigande 
åkerareal som övergått i den sökandes be-
sittning i samband med en generationsväx-
ling eller överföring av besittningsrätten till 
en hel gård, och som inte har beaktats i kom-
pensationsbidraget eller LFA-kompen-
sationsbidraget i landskapet Åland till den 
sökande stödåret 2007. 

På hektarstödet för husdjurslägenhet till-
lämpas samma sänknings- och tillsynspåfölj-
der som på kompensationsbidraget eller på 
LFA-kompensationsbidraget i landskapet 
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Åland. 
Den gårdsspecifika maximala areal som 

berättigar till hektarstöd för husdjurdjurslä-
genhet kan på ansökan av mottagaren i sam-
band med en generationsväxling eller överfö-
ring av besittningsrätten till en hel gård 
överföras till mottagaren. I samband med 
överföring av besittningen av en hel gård kan 
gårdens ägare utanför överföringen lämna 
driftscentrumområdet, där bostadshusen är 
belägna, samt ett åkerområde för odling av 
trädgårdsprodukter som behövs i det egna 
hushållet eller för byggande av ett bostads-
hus, dock så att området får vara högst tio 
procent av den åkerareal som är föremål för 
överföringen, dock inte större än en hektar. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om grunderna för fastställande och 
beviljande av hektarstöd för husdjurslägen-
het, stödbeloppet, kraven på gårdar som be-
traktas som husdjurslägenheter, villkoren för 
överföring av maximal areal samt de stöd-
områden där hektarstöd för husdjurlägenhet 
betalas. 

 
 
 10 c §

Referenskvantitet för från produktionen fri-
kopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-

ning 

Referenskvantiteten för från produktionen 
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning, nedan referenskvantiteten för svin- 
och fjäderfähushållning, utgörs av det 
gårdsspecifika antal djurenheter för svin- 
och fjäderfähushållning enligt vilket det till 
den sökande för stödåret 2007 har betalats 
nationellt stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning som fastställs på grundval av antalet 
djurenheter. Om det i samband med en gene-
rationsväxling eller överföring av besitt-
ningsrätten till en hel gård i den sökandes 
besittning övergått en sådan gårdsbruksenhet 
till vilken det för stödår 2007 betalats natio-
nellt stöd för svin- och fjäderfähushållning 
som fastställts på grundval av antalet djur-
enheter, kan detta antal djurenheter beaktas 
när referenskvantiteten för svin- och fjäder-
fähushållningen beräknas. När referenskvan-
titeten beräknas beaktas dessutom omräk-
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ningskoefficienterna för de olika djurgrup-
perna. 

Med avvikelse från 1 mom. kan referens-
kvantiteten på den sökandes begäran beräk-
nas 

1) utifrån det faktiska djurantal som kon-
staterats vid tillsynen stödåret 2007, eller 

2) utifrån det antal djurenheter som ut-
gjorde grund för utbetalningen av stödet 
stödåret 2006, om det antal djurenheter som 
utgjorde grund för utbetalningen av stödet 
till den sökande år 2007 var minst tio pro-
cent lägre än det sedvanliga djurantalet på 
grund av en grundlig renovering av en pro-
duktionsbyggnad, på grund av ändring av 
produktionssätt eller på grund av produk-
tionscykeln, och produktionen fortsätter i 
sedvanlig omfattning år 2008. 

Vid beräkning av referenskvantiteten enligt 
1 mom. eller 2 mom. 1 punkten beaktas på 
begäran av den sökande inte de påföljder vid 
försening enligt 17 § 3 mom. som berört an-
talet djur stödåret 2007. 

Den kommunala landsbygdsnäringsmyn-
digheten ska begära utlåtande av arbets-
krafts- och näringscentralen innan referens-
kvantiteten enligt 2 mom. 1 punkten beräk-
nas. Begäran om utlåtande ska behandlas vid 
arbetskrafts- och näringscentralen i bråds-
kande ordning. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
om de omräkningskoefficienter som används 
vid beräkning av referenskvantiteten för stö-
det för svin- och fjäderfähushållningen, när-
mare om andra villkor och grunder för be-
räkningen av referenskvantiteten samt om 
fastställandet av referenskvantiteten. 

 
 
 10 d §

Höjning av referenskvantiteten för från 
produktionen frikopplat stöd för svin- och 

fjäderfähushållning 

Referenskvantiteten enligt 10 c § kan på 
begäran av den sökande höjas med det kalky-
lerade antalet djurenheter, om 

1) den sökande har påbörjat en investering 
för utvidgning eller nybygge av en produk-
tionsbyggnad före den 2 augusti 2007 och 
produktionsbyggnaden senast den 31 decem-
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ber 2008 har godkänts att tas i bruk i enlig-
het med 153 § i markanvändnings- och bygg-
lagen (132/1999) eller i enlighet med mot-
svarande lagstiftning i landskapet Åland,  

2) den sökande har utvidgat sin produktion 
den 1 januari 2006 eller därefter, men före 
den 1 september 2008, genom att köpa eller 
med stöd av ett hyresavtal på minst fem år 
hyra en produktionsbyggnad, som används 
för bedrivande av svin- och fjäderfähushåll-
ning och i fråga om vilken det antal djuren-
heter som utgjorde grund för utbetalningen 
av stödet stödåret 2007, på grund av en 
grundlig renovering av produktionsbyggna-
den eller tidpunkten för överföringen av be-
sittningen, är minst tio procent lägre än vad 
storleken på byggnaden skulle medge, och 
produktionen fortsätter år 2008, eller 

3) det i den sökandes besittning återbördas 
en sådan produktionsbyggnad som varit ut-
hyrd under den period som inverkar på fast-
ställandet av det stöd som betalas på grund-
val av antalet djurenheter för svin- och fjä-
derfähushållningen stödåret 2007, och där 
den sökande har börjat bedriva svin- eller 
fjäderfähushållning och det antal djurenheter 
som utgjorde grund för utbetalningen av stö-
det stödåret 2007 är minst tio procent lägre 
än vad storleken på byggnaden skulle medge. 

En investering för utvidgning eller nybygge 
av en produktionsbyggnad betraktas som på-
börjad då den sökande lämnat in ansökning-
ar om bygglov enligt 125 § i markanvänd-
nings- och bygglagen eller miljötillstånd en-
ligt 28 § i miljöskyddslagen (86/2000) eller 
motsvarande tillstånd i landskapet Åland se-
nast den 1 augusti 2007 och byggnadsarbetet 
inte påbörjats före den 1 januari 2006. 
Byggandsarbetet betraktas som påbörjat då 
grunden till produktionsbyggnaden börjat 
grävas ut eller andra grundläggningsarbeten 
påbörjats. 

Vid beräkning av storleken på höjningen av 
referenskvantiteten används det kalkylerade 
antal djurenheter som i genomsnitt kan pro-
duceras eller födas upp i produktionsbygg-
naden. Det kalkylerade antal djurenheter 
som ligger till grund för höjningen av refe-
renskvantiteten minskas dock med det antal 
djurenheter som beaktas vid beräkningen av 
referenskvantiteten enligt 10 c §. Vid höj-
ningen av referenskvantiteten kan högst det 
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antal djurenheter som motsvarar 20 000 hö-
nor eller moderhönor beaktas per gårds-
bruksenhet. Referenskvantiteten kan höjas 
endast inom ramen för det ovan nämnda 
maximala antalet.  

Den kommunala landsbygdsnäringsmyn-
digheten ska begära utlåtande av arbets-
krafts- och näringscentralen innan referens-
kvantiteten höjs. Begäran om utlåtande ska 
behandlas vid arbetskrafts- och näringscen-
tralen i brådskande ordning. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om beräkningen och fastställandet 
av referenskvantiteten för svin- och fjäderfä-
hushållningen i situationer som gäller inve-
steringar och hyra, det kalkylerade djurantal 
för olika slags produktionsbyggnader och 
olika produktionsformer som används som 
grund för beräkning av referenskvantiteten. 

 
 10 e § 

Beviljande av från produktionen frikopplat 
stöd för svin- och fjäderfähushållning 

Från produktionen frikopplat stöd för svin- 
och fjäderfähushållning beviljas på grundval 
av den fastställda referenskvantiteten för 
svin- och fjäderfähushållningen. En förut-
sättning för beviljande av stöd är att den sö-
kandes gårdsbruksenhet är en husdjurslä-
genhet inom den nationella tilläggsdelen till 
kompensationsbidraget eller i landskapet 
Åland inom motsvarande stödform, eller att 
den uppfyller motsvarande krav. 

Om den sökande har beviljats undantag en-
ligt 27 § 2 mom. för år 2007 eller om det år 
2007 är fråga om en sådan situation som av-
ses i 10 § 3 mom., används vid bedömningen 
av förutsättningarna för beviljande av stöd 
som kalkylerad åkerareal tre hektar. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om grunderna för fastställande och 
beviljande av från produktionen frikopplat 
stöd för svin- och fjäderfähushållning, stöd-
beloppet, fastställandet av förskott och stor-
leken på det, kraven på gårdar som betraktas 
som husdjurlägenheter, tidpunkten för infö-
rande av från produktionen frikopplat stöd 
för svin- och fjäderfähushållning samt de 
stödområden där från produktionen frikopp-
lat stöd betalas. 
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 10 f § 

Överföring och indragning av referens-
kvantiteten för från produktionen frikopplat 

stöd för svin- och fjäderfähushållning 

Referenskvantiteten för stödet för svin- och 
fjäderfähushållningen kan överföras till en 
ny sökande endast i samband med en genera-
tionsväxling eller överföring av besittningen 
av en hel gård. I dessa situationer kan två 
separata referenskvantiteter också slås sam-
man. I samband med en generationsväxling 
kan referenskvantiteten delas mellan motta-
garna av överlåtelsen, om varje mottagare 
var för sig uppfyller förutsättningarna för 
beviljandet av från produktionen frikopplat 
stöd för svin- och fjäderfähushållning. 

I samband med överföring av besittnings-
rätten till en hel gård kan gårdens ägare 
dock utanför överföringen lämna 
driftscentrumområdet, där bostadshusen är 
belägna, samt ett åkerområde för odling av 
trädgårdsprodukter som behövs i det egna 
hushållet eller för byggande av ett bostads-
hus, dock så att området får vara högst tio 
procent av den åkerareal som är föremål för 
överföringen, dock inte större än en hektar. 

Om den sökande inte uppfyller villkoren för 
beviljandet av från produktionen frikopplat 
stöd för svin- och fjäderfähushållning under 
två stödår i följd och det inte är fråga om ett 
oöverstigligt hinder, ska den kommunala 
landsbygdsnäringsmyndigheten efter att ha 
hört den sökande fatta beslut om att dra in 
referenskvantiteten som ligger till grund för 
beviljandet av stödet. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om villkoren för överföring, sam-
manslagning och delning av referenskvanti-
teter. 

 
 10 g § 

Kompensation för strukturförändringar 
inom svin- och fjäderfähushållning 

Det från produktionen frikopplade stödet 
för svin- och fjäderfähushållning kan beviljas 
som kompensation för strukturförändringar 
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inom svin- och fjäderfähushållningen, nedan 
kompensation för strukturförändringar, till 
en sådan sökande som bedriver jordbruk och 
som har en fastställd referenskvantitet för 
svin- och fjäderfähushållning och som upp-
fyller de allmänna villkor som gäller den som 
ansöker om nationellt stöd. En förutsättning 
för beviljande av kompensation för struktur-
förändringar är dessutom att den sökande 
förbinder sig att permanent avstå från sin re-
ferenskvantitet efter att den två år långa pe-
rioden som berättigar till kompensation för 
strukturförändringar har gått ut. 

Referenskvantiteten som ligger till grund 
för kompensationen för strukturförändringar 
beräknas i enlighet med 10 c § 1 mom. På 
begäran av den som söker kompensation för 
strukturförändringar kan referenskvantiteten 
dock beräknas utifrån det faktiska antal djur 
som konstaterats vid tillsynen av produktio-
nen år 2007. Referenskvantiteten som ligger 
till grund för kompensationen för struktur-
förändringar kan dock inte till någon del 
överföras till en annan sökande efter det att 
den sökande beviljats kompensation för 
strukturförändringar. 

Kompensation för strukturförändringar be-
talas för det år då kompensation söks och det 
därpå följande året. Referenskvantitet som 
ligger till grund för kompensationen för 
strukturförändringar upphör att gälla när 
den två år länga perioden som berättigar till 
kompensationen är slut. 

Den gårdsbruksenhetsspecifika kompensa-
tionen för strukturförändringar är högst 
20 000 euro om året. Den som får kompensa-
tion för strukturförändringar kan inte bevil-
jas från produktionen frikopplat stöd för 
svin- och fjäderfähushållning. 

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet föreskrivs närmare om 
grunderna för fastställande och beviljande av 
kompensation för strukturförändringar, kom-
pensationens storlek, tidpunkten för införan-
de av kompensation för strukturförändringar 
samt de stödområden där kompensation för 
strukturförändringar betalas. 
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 17 § 

Påföljder vid försening 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en ansökan som gäller från produktio-

nen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähus-
hållning eller kompensation för strukturför-
ändringar är försenad sänks stödet med en 
procent för varje arbetsdag som ansökan är 
försenad. Stöd eller kompensation beviljas 
inte om ansökan är mer än 25 kalenderdagar 
försenad. Förskott på stödet betalas inte om 
ansökan om förskott på stödet är försenad. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
27 §  

Beviljande av undantag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl be-

vilja en sökande undantag från de tekniska 
krav i fråga om växthusens konstruktion som 
avses i 11 § 2 mom. 4 punkten. Vid prövning 
av om särskilda skäl föreligger skall de väx-
ter som odlas, byggnadsmaterialens lämplig-
het samt andra motsvarande omständigheter 
beaktas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
(upphävs) 
 

 ——— 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den      20 . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Ansökningar enligt 27 § 3 mom. som är 
anhängiga när denna lag träder i kraft be-
handlas i enlighet med de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet. Undantag som be-
viljats med stöd av 27 § 3 mom. i denna lag 
och som gäller vid lagens ikraftträdande 
samt undantag som beviljas för stödåret 
2008 efter det att lagen har trätt i kraft gäller 
till utgången av stödåret 2008. 

——— 
 

 


