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Statsrådets förordning

25/2015

om förfarandet med förhandsgodkännande för permanent betesmark 2015

Utfärdad i Helsingfors den 15 januari 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 2 mom. i lagen om Europeiska
unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådant det lyder i lag 1356/2014:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser
om det förfarande med förhandsgodkännande
för permanent betesmark som avses i artikel
37.1 i administrationsförordningen enligt 2 §
7 punkten i lagen om Europeiska unionens
direktstöd till jordbruket (193/2013).

2 §

Förhandsgodkännande

Den som ansöker om sådant direktstöd
som avses i bilaga I till Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om
regler för direktstöd för jordbrukare inom de
stödordningar som ingår i den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upphävande av rå-
dets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets
förordning (EG) nr 73/2009, och som 2015
besitter sådan areal som avses i artikel 93.3 i
den horisontella förordningen enligt 2 § 6
punkten i lagen om Europeiska unionens di-
rektstöd till jordbruket och som 2014 med en

av Landsbygdsverket godkänd stödansök-
ningsblankett anmälts som permanent betes-
mark eller vid tillsynen konstaterats utgöra
sådan, ska ansöka om godkännande innan
den permanenta betesmarken ställs om till
annan användning.

3 §

Förutsättningar för beviljande av
förhandsgodkännande

Förhandsgodkännande kan beviljas en i 2 §
avsedd sökande av direktstöd som till perma-
nent betesmark ställer om minst en sådan
areal som motsvarar den areal som den sö-
kande ställt om till annan användning och
bibehåller den som permanent betesmark un-
der de följande fem åren. Dessutom krävs det
att arealen i fråga omställs till permanent
betesmark senast när den areal som varit
permanent betesmark ställs om till annan an-
vändning. Den areal som ställts om till per-
manent betesmark ska användas för odling av
gräs eller annat örtartat foder på det sätt som
avses i artikel 37.1 tredje stycket i adminis-
trationsförordningen. Förhandsgodkännande
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kan också beviljas en sökande vars besittning
av permanent betesmark minskar på grund av
force majeure eller exceptionella omständig-
heter som avses i artikel 2.2 i den horisontella
förordningen.

4 §

Ansökan om förhandsgodkännande

Förhandsgodkännande ska sökas skriftli-
gen hos kommunens landsbygdsnäringsmyn-
dighet på en blankett som godkänts av
Landsbygdsverket. I ansökan ska den sö-
kande uppge de skiften som utgör permanent
betesmark, inklusive arealuppgifter, vilkas
användningsändamål sökanden ställer om
samt de i 3 § avsedda skiften, inklusive areal-

uppgifter, som den sökande ställer om till
permanent betesmark och bibehåller som per-
manent betesmark under de följande fem åren
från omställningsdagen.

5 §

Beviljande av förhandsgodkännande

Förhandsgodkännande beviljas genom be-
slut av kommunens landsbygdsnäringsmyn-
dighet.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20
januari 2015.

Helsingfors den 15 januari 2015

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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