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Statsrådets förordning

442/2015

om nationellt stöd för 2015 för biodling enligt antalet bisamhällen

Utfärdad i Helsingfors den 16 april 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 15 § 3 mom. och 24 §
2 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem
4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010:

1 §

Allmänt

Som annat nationellt stöd enligt 6 §
3 punkten i lagen om nationella stöd till jord-
bruket och trädgårdsodlingen (1559/2001)
kan för tryggande av verksamhetsförutsätt-
ningarna för biodling beviljas nationellt stöd
för 2015 enligt antalet bisamhällen så som
bestäms i denna förordning.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) biodlare en fysisk person, en samman-

slutning av fysiska personer eller ett oskiftat
dödsbo samt ett sådant öppet bolag, kom-
manditbolag, andelslag, aktiebolag och fören-
ing vars bolagsmän, delägare eller medlem-
mar är fysiska personer eller en stiftelse, ett
offentligrättsligt samfund, en utbildningslä-
genhet eller fängelselägenhet vilka samtliga
bedriver biodling,

2) bisamhälle en sådan i Finland belägen
helhet av honungsbin (Apis mellifera) som
omfattar drottning, arbetsbin och yngel samt
bikupor och annan utrustning som behövs för
skötseln av dem,

3) produktionsperiod tiden från och med
den 1 juni 2015 till och med den 30 septem-
ber 2015.

3 §

Förutsättningar för beviljande av stöd

En förutsättning för att stöd ska beviljas är
att biodlaren i egenskap av ägare eller arren-
dator eller med stöd av nyttjanderätt enligt
testamente, annat arvsrättsligt förvärv eller
annan åtkomsthandling innehar minst femton
övervintrade bisamhällen under produktions-
perioden. Stöd beviljas inte för avläggare
som bildats under våren samma år som biod-
laren ansöker om stöd eller för nya bisamhäl-
len som under samma tid uppstått till följd av
svärmning.

Bisamhällen som utgör grund för bevil-
jande av stöd ska under produktionsperioden
skötas så att de under det år då stödet beviljas
kan ge en normal skörd.

Biodlaren ska enligt den senast verkställda
beskattningen eller den föregående beskatt-
ningen eller under skatteåret närmast före det
år då ansökan görs, ha haft inkomster från
försäljning av biodlingsprodukter. Sökanden
ska lägga fram en redogörelse för beloppet av
inkomsterna.

Om sökanden har börjat bedriva biodling
under året närmast före det år då ansökan
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gjordes eller därefter, och inte på det sätt som
avses i 3 mom. kan visa att han eller hon har
haft inkomster, ska sökanden visa att han
eller hon haft utgifter för anskaffningar som
varit nödvändiga för inledande av verksam-
heten.

4 §

Minskning av antalet bisamhällen under
produktionsperioden

Stöd kan beviljas för bisamhällen som har
förstörts under produktionsperioden till följd
av djursjukdomar, skador orsakade av rov-
djur eller någon annan motsvarande exceptio-
nell orsak som är oberoende av biodlaren.

En utredning om minskningen av antalet
bisamhällen ska ges in. Om antalet bisamhäl-
len har minskat på grund av en djursjukdom,
ska dessutom ett intyg av en veterinär fogas
till utredningen.

5 §

Minskning av antalet bisamhällen utanför
produktionsperioden

Om det antal övervintrade bisamhällen
som ligger till grund för beviljande av stöd
har varit minst en tredjedel lägre än det nor-
mala antalet på grund av vinterskador, djur-
sjukdomar eller någon annan motsvarande
exceptionell orsak som är oberoende av biod-
laren kan stöd beviljas på grundval av det
antal bisamhällen som anmälts i stödansökan

2014 eller som konstaterats vid tillsynen stö-
dåret 2014, om det vid tillsynen konstaterade
antalet bisamhällen är lägre än det antal som
anmälts. Det normala antalet bisamhällen kan
användas som grund för beviljande av stöd
under högst två på varandra följande stödår.

Stöd kan beviljas för ett förstört bisam-
hälle, om förstörelsen är en följd av skador
förorsakade av rovdjur.

En utredning om minskningen av antalet
bisamhällen ska fogas till ansökningsblanket-
ten. Om antalet bisamhället har minskat på
grund av en djursjukdom, ska dessutom ett
intyg av en veterinär fogas till ansökan.

6 §

Stödbelopp

I stöd enligt antalet bisamhällen betalas
18,00 euro för varje bisamhälle.

7 §

Påföljder på grund av sättet att sköta
bisamhällen

Stöd beviljas inte för ett bisamhälle, om
skötseln av bisamhället inte uppfyller de krav
som föreskrivs i 3 § 2 mom.

8 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22
april 2015.

Helsingfors den 16 april 2015

Social- och hälsovårdsminister Laura Räty

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo

2 442/2015

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET ISSN 1456-9663




