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N:o 1055

Valtioneuvoston päätös
pellon metsittämistä koskevasta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen

muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä  marraskuuta 1997
—————

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 
muuttanut pellon metsittämistä koskevasta tuesta 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun val-

tioneuvoston päätöksen (928/1995) 1 §:n 1 momentin, 3 §:n 1 momentin, 4 §:n 1 ja 4 mo-
mentin, 6 §:n ja 9 §:n 3 momentin seuraavasti:

1 § kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle,

Soveltamisala ta sijaitsee. Hakemus on tehtävä maa- ja met-

Maanomistajalle voidaan maksaa vuosina kaiselle lomakkeelle. Maanomistajan on si-
1995-1999 hyväksytyistä pellon metsittä- touduttava huolehtimaan metsitettävän alu-
mishakemuksista maa- ja metsätalouden ra- een hoidosta ja kunnossapidosta 15 vuoden
kennepoliittisista toimenpiteistä annetussa ajan siten kuin kestävän metsätalouden ra-
laissa (1303/1994) tarkoitettua tukea nou- hoituksesta annetussa laissa (1094/1996)
dattaen tämän päätöksen säännöksiä. säädetään.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

3 § mitettava hyväksymänsä 1 momentissa tar-

Viljelijämaanomistaja kukselle. Metsäkeskus tekee päätöksen met-

Maanomistaja  katsotaan    viljelijä- metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa
maanomistajaksi, jos hän saa vähintään 25 säädetyssä järjestyksessä.
prosenttia kokonaistuloistaan maataloudesta.
Kokonaistuloilla tarkoitetaan maanomistaja- 6 §
lle edellisessä toimitetussa valtionverotukses-
sa vahvistettua verotettavaa tuloa taikka eri- Metsityksenhoitopalkkion ja tulonmenetys-
tyisessä tapauksessa maa- ja  metsätalousmi- korvauksen suuruus
nisteriön määräämää muusta hyväksyttävästä
selvityksestä arvioitavaa kokonaistuloa. Metsityksenhoitopalkkio on 1000 markkaa
— — — — — — — — — — — — — — metsitettyä peltohehtaaria kohden koko

4 § Tulonmenetyskorvaus on metsitettyä pelto-

Metsityksenhoitopalkkion ja tulonmenetys- keskusten alueilla seuraavan taulukon mu-
korvauksen hakeminen kainen. Jos viljelijämaanomistaja luopuu

Maanomistajan on toimitettava pellon met- metsittää huomattavan osan tilansa pelloista
sittämiseen liittyvä metsityksenhoitopalk- ja ryhtyy harjoittamaan  tilallaan päätoimises-
kiota ja tulonmenetyskorvausta koskeva ha- ti metsätaloutta tai muuta elinkeinotoimintaa,
kemus sen kunnan maaseutuelinkeinovi- tulonmenetyskorvaus myönnetään puolitois-
ranomaiselle, jonka alueella maatilan ta- takertaisena. Korotettua tulonmenetyskor-
louskeskus  sijaitsee.  Jos  maatilalla  ei  ole vausta maksetaan kuitenkin enintään 10 heh-
talouskeskusta, hakemus  on toimitettava sen taarin alalta.

jonka alueella pääosa metsitettävästä pellos-

sätalousministeriön vahvistaman kaavan mu-

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on toi-

koitettu hakemus asianomaiselle metsäkes-

sittämiskustannusten tukemisesta kestävän

maassa.

hehtaaria kohden eri työvoima- ja elinkeino-

kokonaan maatalouden harjoittamisesta tai
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Työvoima- ja     mk/ha/v  korvaus yhteensä mk/ha
elinkeinokeskus viljelijämaanomistajat muut maan- viljelijämaanomistajat   muut 

1,5 kert. omistajat 1,5 kert.   maan-
                 omistajat

Uusimaa 1300 1950 900 13000 19500 9000
Varsinais-Suomi 1300 1950 900 13000 19500 9000
Satakunta 1200 1800 800 12000 18000 8000
Häme 1200 1800 800 12000 18000 8000
Kymi 1200 1800 800 12000 18000 8000
Etelä-Savo 1100 1650 700 11000 16500 7000
Pirkanmaa 1200 1800 800 12000 18000 8000
Etelä-Pohjanmaa 1200 1800 800 12000 18000 8000
Pohjanmaa 1200 1800 800 12000 18000 8000
Keski-Suomi 1100 1650 700 11000 16500 7000
Pohjois-Savo 1100 1650 700 11000 16500 7000
Pohjois-Karjala 1000 1500 650 10000 15000 6500
Kainuu 1000 1500 650 10000 15000 6500
Pohjois-Pohjanmaa 1000 1500 650 10000 15000 6500
Lappi 900 1350 600 9000 13500 6000

Muille maanomistajille voidaan kuitenkin netussa laissa  säädetään  metsittämistä kos-
maksaa 2 momentin mukaista tulonmenetys- kevan valtion tuen takaisinperinnästä.
korvausta vuodelta enintään markkamäärä, ———
joka vastaa 150:tä ecua. Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä jou-

9 §

Takaisinperintä

— — — — — — — — — — — — — — 
Kestävän  metsätalouden  rahoituksesta an-

lukuuta 1997.
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