
 RP 219/2006 rd  
  
 

293361 

 

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

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås lagen om na-
tionella stöd till jordbruket och trädgårdsod-
lingen bli ändrad så att ändringarna i det na-
tionella stödsystemet beaktas i den. Grunder-
na för beviljande av nationellt stöd görs till 
vissa delar enhetliga med de grunder som 
tillämpas i övriga stödsystem. 

I propositionen föreslås att den övre ål-
dersgränsen för jordbrukare som har rätt att 
få nationellt stöd höjs från 65 år till 68 år 
dock under den förutsättningen att jordbruka-
re inte får ålderspension som avses i lagstift-

ningen om pension för lantbruksföretagare. 
Till lagen fogas enligt förslaget bland annat 

definitioner av en gårdsbruksenhet och ett 
jordbruk, vilka är nödvändiga med tanke på 
verkställandet av stöden. Regleringen i fråga 
om de nationella tilläggsdelarna till kompen-
sationsbidraget och miljöstödet för jordbru-
ket föreslås gälla de allmänna villkoren för 
tilläggsdelarna. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 
1 januari 2007. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge 

Försäljningsintäkterna från marknaden, 
olika slags bidrag, kostnader samt utveck-
lingen av jordbrukets lönsamhet utgör fakto-
rer som påverkar jordbruksproduktionens 
lönsamhet och gårdsbruksenheternas verk-
samhetsvillkor på ett avgörande sätt. I Fin-
land blir produktionskostnaderna höga på 
grund av ogynnsamma naturförhållanden, en 
produktionsstruktur som domineras av små-
bruk och andra särdrag hos jordbruket. För-
säljningsintäkterna från marknaden täcker 
inte produktionskostnaderna. Jordbruket 
stöds med medel ur såväl Europeiska unio-
nens budget som den nationella budgeten i 
syfte att säkerställa jordbrukets verksamhets-
förutsättningar och lönsamhet samt för att ga-
rantera jordbrukarbefolkningen en rimlig in-
komstnivå. Olika former av stöd är av avgö-
rande betydelse för jordbrukets verksamhets-
förutsättningar. Enligt en totalkalkyl som ut-
arbetats av MTT:s ekonomiska forskning var 
jordbrukarstödets andel av jordbrukets totala 
avkastning cirka 46 procent år 2005. 

Jordbrukets stödpolitik hör inom Europeis-
ka unionen uteslutande till Europeiska kom-
missionens behörighetsområde. Detta innebär 
i praktiken företräde för gemenskapspolitiska 
åtgärder samt att nationell jordbrukspolitik 
endast kan drivas inom ramarna för gemen-
skapslagstiftningen. 

I Finland utgörs grunden för jordbrukets 
stödsystem av stödformerna inom Europeiska 
unionens gemensamma jordbrukspolitik, vil-
ka är av Europeiska unionen helt finansierade 
direkta stöd samt det av Europeiska unionen 
delfinansierade kompensationsbidraget och 
miljöstödet för jordbruket. Dessa komplette-
ras med nationella stöd (statliga stöd). 

Europeiska unionens gemensamma jord-
brukspolitik har genomgått en genomgripan-
de reform under de senaste åren. År 2005 
trädde systemet med Europeiska unionens di-
rekta stöd i kraft, där systemet med samlat 
gårdsstöd är den mest centrala delen. I Fin-
land togs systemet i bruk år 2006. Huvudde-
len av de stöd som tidigare betalades ut på 
grundval av produktionsvolymen har ändrats 
till stödrätter utan anknytning till produktio-
nen. I Finland tillämpas en så kallad bland-

modell där stödrätterna utgörs av en regional 
enhetlig stöddel samt en eventuell gårdsspe-
cifik tilläggsdel som betalas ut under en 
övergångsperiod. En del av Europeiska unio-
nens direkta stöd betalas dock fortfarande ut 
på grundval av produktionsvolymen. På 
grundval av produktionsvolym betalas en del 
tjurbidrag samt bidrag för stutar och per 
tacka samt stöd för utsädesproduktion av ti-
motej. 

Statsrådet godkände den 3 augusti 2006 
förslaget till landsbygdsutvecklingsprogram 
för fasta Finland för den nya programperio-
den som inleds 2007. Programmet är under 
kommissionens behandling. Programförsla-
get innehåller bland annat ett förslag till sy-
stem för miljöstöd och kompensationsbidrag 
för den kommande programperioden 2007–
2013. Landskapet Åland upprättar ett eget 
program för landbygdens utveckling. 

I artiklarna 87—89 i fördraget om upprät-
tandet av Europeiska gemenskapen fastställs 
de allmänna ramarna för de nationella stö-
den. Bestämmelserna begränsar medlemssta-
ternas användning av statligt stöd som fi-
nanspolitiskt instrument. Statliga stöd inne-
bär alla stöd som beviljas av offentliga me-
del, även stöd som beviljas av kommuner och 
lokala myndigheter till specifika företag eller 
branscher. Vid utvärderingen av ett stöd är 
den faktiska effekten avgörande, inte stödets 
syfte eller form. Trots att en viss åtgärd be-
traktas som statligt stöd kan kommissionen 
på vissa grunder anse den lämplig för den 
gemensamma marknaden och tillåta betal-
ningen av stödet. 

I artikel 88 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen bestäms villkoren 
för förfarandet med statliga stöd. Enligt arti-
keln skall kommissionen underrättas innan 
en medlemsstat tillämpar sådana åtgärder 
som eventuellt kan betraktas som statligt 
stöd. Syftet med underrättelseförfarandet är 
att kommissionen skall kunna utreda fören-
ligheten med den gemensamma marknaden. 
Alla nationella jordbruksstöd som beviljas i 
Finland skall godkännas av kommissionen. 

Förfarandet för godkännande av statligt 
stöd varierar enligt stödets natur och storlek. 
Kommissionen har tagit i bruk förenklade 
förfaranden för godkännande av statliga stöd, 
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vilka i fortsättningen kan tillämpas på statliga 
stöd i största delen av fallen. I det förenklade 
förfarandet kan statsstöden godkännas, om de 
antingen uppfyller villkoren i kommissionens 
förordning (EG) nr 1/2004 om tillämpningen 
av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på 
statligt stöd till små och medelstora företag 
som är verksamma inom produktion, bear-
betning och saluföring av jordbruksproduk-
ter, nedan förordningen om gruppundantag, 
eller kommissionens förordning (EG) nr 
1860/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 
och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre be-
tydelse inom jordbruks- och fiskerisektorn, 
nedan de minimis-förordningen. Statliga un-
derstöd med anknytning till programmet för 
utveckling av landsbygden kan godkännas i 
samband med godkännandet av landsbygds-
utvecklingsprogrammet. Kommissionen re-
viderar för närvarande sina bestämmelser an-
gående statligt stöd inför den nya programpe-
rioden som inleds 2007. 

För Finlands del utgör artiklarna 141 och 
142 i fördraget om Finlands anslutning till 
Europeiska unionen den centrala rättsgrun-
den för beviljande av jordbruksstöd. Rätten 
att bevilja statligt stöd kan även föreskrivas 
genom rådets förordning, men detta kräver 
att kommissionen lagt fram ett förslag till 
lagstiftning. Som exempel på sådant natio-
nellt stöd kan nämnas det nationella stöd som 
Finland i samband med reformen av mark-
nadsordningen för socker fick möjlighet att 
betala ut till ett maximibelopp av 350 euro 
per hektar för odling av sockerbetor. 

Av de stödformer som år 2006 hör till till-
lämpningsområdet för lagen om nationella 
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen ba-
serar sig det nationella stödet till södra Fin-
land på artikel 141 i anslutningsfördraget och 
det nordliga stödet på artikel 142 i anslut-
ningsfördraget. Utbetalningen av de nationel-
la tilläggsdelarna till miljöstödet för jordbru-
ket och kompensationsbidraget grundar sig 
på bestämmelserna i artiklarna 51.3 och 51.4 
i rådets förordning (EG) Nr 1257/1999 om 
stöd från Europeiska utvecklings- och garan-
tifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveck-
ling av landsbygden och om ändring och 
upphävande av vissa förordningar, nedan 
landsbygdsförordning I, samt på allmänna 
bestämmelser om statligt stöd. Från och med 
år 2007 utgörs författningsgrunden för kom-

pensationsbidraget och miljöstödet för jord-
bruket av artiklarna 36 och 39 i rådets för-
ordning (EG) Nr 1698/2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling (EJ-
FLU), nedan landsbygdsförordning II. 

Nationella stöd för jordbruket och träd-
gårdsodlingen betalas huvudsakligen ut till 
producenter inom jordbruk och trädgårdsod-
ling. I vissa fall kan stöd beviljas också andra 
aktörer, exempelvis transportstöd för mjölk 
till mejerier. 

Kommissionen fattar beslut bland annat om 
den maximala mängden nationellt stöd och 
eventuella andra villkor för beviljande av 
stöd.  Bestämmelser om de nationella stödens 
storlek, enhetsstödens nivå samt de olika 
stödområdena utfärdas genom förordning av 
statsrådet. År 2006 består det nationella stöd-
systemet av fyra huvudstödformer, vilka är 
nationellt stöd till södra Finland, nordligt 
stöd, nationella tilläggsdelen till jordbrukets 
miljöstöd och nationella tilläggsdelen till 
kompensationsbidraget. Därtill utbetalas vis-
sa andra stöd, såsom studiepenning till lant-
bruksföretagare, nationellt stöd för potatisod-
ling, nationellt stöd för utsädesproduktion av 
gräs- och spannmålsväxter samt nationellt 
stöd för sockerbetor. 

För den regionala graderingen av stöden är 
Finland indelat i sju huvudstödområden från 
söder till norr (A, B, C1, C2, C2norr och 
skärgården, C3 och C4). I fråga om vissa 
nordliga stöd är områdena C3 och C4 dessut-
om indelade i underområden (P1—P5). Vissa 
stöd kan utökas för skärgårdsområdena. När 
det gäller de nationella stöden för husdjur-
produktion förekommer det numera vissa be-
gränsningar beträffande gårdbruksenhetens 
storlek. Exempelvis utbetalas stödet för höns 
för högst 260 djurenheter (dvs. 20 000 höns) 
per stödberättigad och det nordliga husdjurs-
stödet kan inom stödområde C2n betalas ut 
för högst 300 djurenheter, inom C3-området 
för högst 200 och inom C4-området för högst 
100 djurenheter per gårdsbruksenhet. 

För jordbruket och trädgårdsodlingen beta-
las år 2006 uppskattningsvis sammanlagt 
615,5 miljoner euro som nationellt stöd. Av 
den här summan beräknas det nordliga stödet 
utgöra 53 procent, det nationella stödet till 
södra Finland ca 16 procent, den nationella 
tilläggsdelen till miljöstödet nio procent och 
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den nationella tilläggsdelen till kompensa-
tionsbidraget 20 procent. Uppskattningsvis 
drygt två procent av den totala mängden na-
tionellt stöd används till övriga stödobjekt. 
Av det nationella stödet har en tredjedel beta-
lats ut till stödområdena A och B och två 
tredjedelar till C-området. Av det nationella 
stödet betalas 55 procent ut enligt mängden 
husdjur, vilket även gäller produktionsstödet 
för mjölk. Andelen arealbaserade stöd utgör 
44 procent och stöd på andra utbetalnings-
grunder ca en procent av det nationella stö-
det. De senaste åren har mängden husdjurs-
stöd och deras relativa andel av den totala 
mängden nationellt stöd sjunkit beroende på 
förändringar i stödsystemets struktur. 

Staten och jordbruksproducenternas cen-
tralorganisationer förhandlar och förliknar 
om förslag till Europeiska unionen beträffan-
de de nationella stöden. Förhandlingar förs 
med Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus-
liitto MTK rf och Svenska Lantbruksprodu-
centernas Centralförbund SLC. Om en 
gemensam ståndpunkt inte nås i dessa för-
handlingar bestämmer statsrådet en tidsfrist 
för förhandlingarna. Statsrådet fattar beslut 
om det förslag till stödprogram som lämnas 
till kommissionen. 
 
2.  Föreslagna ändringar  

Lagen om nationella stöd till jordbruket 
och trädgårdsodlingen (1559/2001) trädde i 
kraft den 1 januari 2002. Efter det har det 
skett förändringar i stödsystemen och den öv-
riga lagstiftningen, varför det är motiverat att 
ändra lagen så att den motsvarar nuvarande 
praxis. 

De största ändringarna som genomförts i 
stödsystemet efter det att lagen trädde i kraft 
är införandet av kompensationsbidraget och 
de nationella tilläggsdelarna till jordbrukets 
miljöstöd. I propositionen föreslås att lagen 
kompletteras med bestämmelser om dessa 
tilläggsdelar och beviljandet av dem. Från 
och med år 2007 görs inte längre några nya 
tilläggsförbindelser. 

Enligt förslaget är förutsättningen för att 
bevilja nationellt tillägg att den sökande upp-
fyller de villkor som ställs för mottagande av 
kompensationsbidrag och miljöstöd för jord-
bruket samt uppfyller de allmänna villkoren 
beträffande mottagaren, odlarens ålder, bevil-

jande av stöd och ingående av förbindelse. 
I fråga om de nationella tilläggsdelarna till-
lämpas samma tillsynspåföljder som för 
kompensationsbidraget och miljöstödet för 
jordbruket. Genom förordning av statsrådet 
föreskrivs närmare om grunderna för faststäl-
lande och beviljande av nationella tilläggsde-
lar, tilläggsdelens storlek samt beviljande av 
förbindelse för tilläggsdelen. 

I propositionen föreslås att lagen ändras så 
att jord- och skogsbruksministeriet i stället 
för statsrådet fastställer tidsfristen på högst 
två veckor för de nationella förhandlingarna 
om det förslag till stödprogram som skall till-
ställas kommissionen. Fastställandet av tids-
fristen är en teknisk fråga och kan ske vid 
ministeriet. Statsrådet föreslås fortsättnings-
vis besluta om det förslag till stödprogram 
som tillställs kommissionen. 

I propositionen föreslås att lagen komplet-
teras med definitioner av en gårdsbruksenhet 
och ett jordbruk. Definitionerna är nödvändi-
ga bland annat med tanke på enhetsstödens 
nivå och graderingen av det totala stödet en-
ligt omfattningen av gårdsbruksenhetens 
produktion. Då är det också nödvändigt att 
definiera den helhet som graderingen av stö-
den gäller. I statsrådets jordbrukspolitiska re-
dogörelse samt i riksdagens svar på denna 
har uppmärksamhet fästats vid ett eventuellt 
behov att gradera inkomststöd. Eftersom den 
gällande lagen inte innehåller en definition 
av en gårdsbruksenhet, är det kommunens 
landsbygdsnäringsmyndighet som bedömer 
och fattar beslut om detta. Genom att definie-
ra en gårdsbruksenhet i lagen och med den 
föreslagna befogenheten att genom förord-
ning av statsrådet utfärda närmare bestäm-
melser om kännetecknen på en ekonomiskt 
och produktionsmässigt självständig produk-
tionsenhet strävas efter att klargöra och för-
enhetliga olika tolkningar. 

I och med införandet av systemet med di-
rekta stöd inom Europeiska unionen skulle i 
stödsystemen definieras kännetecknen för ak-
tiv odling, träda och icke odlad åker som 
skötts. I propositionen föreslås att lagen 
kompletteras med dessa definitioner. Vid od-
ling av jordbruks-, trädgårds- och energigrö-
dor är målet en bärgnings- och marknadsdug-
lig skörd med hänsyn till produktionsförhål-
landena på orten. Villkoret för mottagande av 
stöd föreslås vara att träda och annan icke 
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odlad åker sköts enligt de krav som närmare 
definieras i jord- och skogsbruksministeriets 
förordning, oberoende av om området erhål-
ler nationellt stöd. I propositionen föreslås 
även att definitioner av växthus, kompensa-
tionsbidrag och miljöstöd för jordbruket tas 
in i lagen. 

Enligt förslaget harmoniseras grunderna för 
beviljande av nationellt stöd med övriga 
stödsystem bland annat när det gäller den 
minsta mängd stöd som utbetalas. Stödet be-
talas inte ut, om det beviljade beloppet för 
stödåret är mindre än 100 euro per sökande 
och stödform eller stödtyp, när minimigrän-
sen i den gällande lagen är 84 euro. 

I propositionen föreslås att den övre ål-
dersgränsen för jordbrukare som har rätt att 
få nationellt stöd höjs från 65 år till 68 år 
dock under den förutsättningen att jordbruka-
re inte får ålderspension som avses i lagstift-
ningen om pension för lantbruksföretagare. 

I propositionen föreslås även att lagen 
kompletteras med tekniska justeringar samt 
att vissa bestämmelser klargörs så att de mot-
svarar nuvarande praxis. 
 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1. Statsekonomiska konsekvenser 

Propositionen har inga direkta statsekono-
miska konsekvenser. Ekonomiska konse-
kvenser i fråga om den föreslagna ändringen 
att höja åldersgränsen för att få stöd samt 
gräns för pension från och med år 2008 inte 
kan bedöms noggrant. Konsekvensen be-
döms dock vara rimlig i dess helhet. Riksda-
gen beslutar årligen om den totala mängd 
stöd som betalas ut genom att anvisa medel 
för det nationella stödet till jordbruket och 
trädgårdsodlingen. I 2006 års statsbudget be-
viljades under momentet för det nationella 
stödet till jordbruket och trädgårdsodlingen 
(30.20.40) ett anslag om sammanlagt 
609,165 miljoner euro och i statens budget-
proposition för år 2007 har föreslagits ett an-
slag om 566,2 miljoner euro. I statens bud-
getproposition för år 2007 har beaktats 40 
miljoner euro i överföring till momentet för 
miljöstöd till jordbruket (30.20.43) på grund 
av det att år 2007 inte ingås några nya för-
bindelser för tilläggsdelen till miljöstödet. 
 

3.2. Konsekvenser i fråga om organisa-
tion och personal 

Propositionen innebär inga direkta konse-
kvenser i fråga om organisation och personal. 
Uppgiften att verkställa de nationella stöden 
fördelas 2007 mellan jord- och skogsbruks-
ministeriet samt det nya Landsbygdsverket 
som skall inrättas. Av motiveringarna till re-
geringens proposition (RP 36/2006 rd) med 
förslag till lagar om Landsbygdsverket samt 
om ändring av lagen om jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral 
framgår konsekvenserna i fråga om organisa-
tion och personal av tidigare nämnda änd-
ringar. 
 
3.3. Övriga konsekvenser 

Eftersom propositionen inte syftar till att 
ändra de nuvarande stödsystemens materiella 
innehåll, bedöms den inte ha några konse-
kvenser för miljön, den regionala utveckling-
en eller jämställdheten jämfört med nuläget. 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Regeringens proposition har beretts som 
tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksmini-
steriet. 

Utlåtanden om propositionen har begärts 
från justitieministeriet, finansministeriet, 
Ålands landskapsregering, Ålands länsstyrel-
se, Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral, Livsmedelssäkerhetsver-
ket, arbetskrafts- och näringscentralerna, 
Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, Maa- 
ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK rf, 
Svenska lantbruksproducenternas centralför-
bund SLC, Trädgårdsförbundet, Handels-
trädgårdsförbundet rf och från Hedelmän- ja 
Marjanviljelijäin liitto. 

Vid den fortsatta beredningen har anmärk-
ningarna i utlåtandena beaktas i mån av möj-
lighet. 
 
5.  Samband med andra proposi t io-

ner 

I riksdagen behandlas samtidigt regering-
ens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om stöd för utveckling av landsbygden 
och lag om ändring av lagen om förvaltning 
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av program som hänför sig till utveckling av 
landsbygden samt regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till en ny lagen om 
kompensationsbidrag och miljöstöd för jord-
bruket samt om vissa andra stöd som har 
samband med förbättrande av miljön och 

landsbygdens tillstånd. Den föreslagna änd-
ringen av tillämningsområdet för lagen om 
nationella stöd till jordbruket och trädgårds-
odlingen anknyter till ovan nämnda reger-
ingspropositioner och skall därför behandlas 
i samband med dom. 

 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

1 §. Tillämpningsområde. Enligt förslaget 
ändras 2 mom. så att hänsyn tas till de för-
ändringar som skett inom stödsystemen och 
den lagstiftning som gäller dem. Den före-
slagna ändringen motsvarar i sak den gällan-
de lagens tillämpningsområde. 

2 §. Definitioner. Definitionen av jord-
bruksskifte i 1 mom. 5 punkten föreslås bli 
preciserad. Till jordbruksskiftets använd-
ningsändamål läggs användningen av skiftet 
som icke odlad åker som skötts. Förslaget 
grundar sig på ändringarna i stödsystemet 
och motsvarar nuvarande praxis. I mom. 
9 och 10 punkten föreslås inga materiella 
ändringar. 

Till 1 mom. fogas enligt förslaget en ny 
11 punkt med definitionen av ett växthus. 
Definitionen av begreppet växthus är nöd-
vändig för avgränsningen av byggnader och 
konstruktioner berättigade till stöd för växt-
husproduktion. 

I propositionen föreslås att till 1 mom. fo-
gas nya 12 och 13 punkter, med definitioner 
av miljöstödet för jordbruket och kompensa-
tionsbidraget med utgångspunkt i Europeiska 
unionens författningsgrund. Från början av år 
2007 utgörs författningsgrunden för kompen-
sationsbidraget och miljöstödet för jordbru-
ket av landsbygdsförordning II och för för-
bindelser som ingåtts före det av landsbygds-
förordning I. 

Till 1 mom. fogas enligt förslaget en ny 
14 punkt med definitionen av jordbruk. Med 
jordbruk avses enligt förslaget sådan odling 
av jordbruks-, trädgårds- och energigrödor, 
framställning av husdjursprodukter, hållande 
av animalieproduktionsdjur, renskötsel, biod-
ling, hästhushållning, obligatorisk arealuttag 
och skötsel av icke odlad åker, som sker på 
en gårdsbruksenhet i enlighet med rådets för-

ordning (EG) nr 1782/2003. Definitionen fö-
reslås omfatta husdjursskötsel samt växtod-
ling på friland och i växthus. 

2 a §. Gårdsbruksenhet. I propositionen fö-
reslås att till lagen fogas en ny 2 a § med de-
finitionen av begreppet gårdsbruksenhet. 
Med gårdsbruksenhet avses enligt förslaget 
en funktionellt och ekonomiskt självständig 
produktionsenhet, som används för jord-
bruksverksamhet bestående av en eller flera 
av jordbrukaren ledda fastigheter eller delar 
av fastigheter eller av produktionsbyggnaden 
jämte marken, vilken administreras som en 
helhet på basis av ägande eller hyra. En ex-
aktare bestämning av en funktionellt och 
ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet fö-
reskrivs genom statsrådets förordning. Med 
definitionen av en gårdsbruksenhet strävas 
efter klarare grunder för när två sökande 
skall betraktas som en sökande (gårdsbruks-
enhet) och när de betraktas som separata 
gårdsbruksenheter. 

En avgörande faktor vid bedömningen av 
huruvida egenskaperna för en gårdsbruksen-
het uppfylls är om produktionen drivs som en 
funktionellt och ekonomiskt självständig 
produktionsenhet under jordbrukarens led-
ning. Bedömningen baserar sig på gransk-
ning av olika faktorer, av vilka ingen för sig 
är avgörande. Vid bedömningen granskas se-
parat bland annat jordbrukarens (den sökan-
des) position inom företaget, hur företaget 
behandlas skattemässigt, de tillstånd som 
krävs för företagets produktion, så som bygg-
lov, miljötillstånd och övriga funktioner som 
kräver myndigheternas tillstånd, samt olika 
aspekter i fråga om organiseringen av pro-
duktionsverksamheten och liknande frågor. 

Vid en funktionellt och ekonomiskt själv-
ständig gårdsbruksenhet handlar den sökande 
i egenskap av företagare eller så att verksam-
heten kan jämföras med företagsverksamhet. 
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I praktiken innebär att den sökande skall leda 
ett företag och att han eller hon skall ha be-
stämmanderätt i produktionsbesluten. Före-
tagaren ansvarar för risken i samband med 
produktionsverksamheten, det vill säga för 
eventuell förlust, och arbeta inte inom före-
taget som anställd. Den sökande skall till ex-
empel stå för de ekonomiska besluten, pro-
duktions- och odlingsplanerna, anskaffningen 
av produktionsresurser och marknadsföring-
en av produkterna. Den sökande skall vara 
försäkrad som företagare enligt lagen on pen-
sion för lantbruksföretagare (467/1969) eller 
enligt lagen om pension för företagare 
(468/1969) eller vara befriad från skyldighe-
ten att betala en försäkringspremie. 

En ekonomiskt självständig gårdsbruksen-
het skall vara en skattemässigt självständig 
enhet. Utgångspunkten i bedömningen före-
slås vara den att gårdsbruksenheten är själv-
ständigt skattskyldig. Som ekonomiskt själv-
ständig gårdsbruksenhet kan utöver tidigare 
nämnda i inkomstskattelagen (1535/1992) 
avsedda sammanslutningar betraktas. Utöver 
den skattemässiga bedömningen föreslås 
även att bedömningsgrunden utgörs av andra 
kriterier för kännetecknandet av en funktio-
nellt och ekonomiskt självständig produk-
tionsenhet. Enligt förslaget kan av jordbruks-
sammanslutningarna godkännas som själv-
ständiga stödsökande endast sådana sam-
manslutningar som behandlats som beskatt-
ningssammanslutningar i beskattningen. Den 
sökande kan också vara ett öppet bolag eller 
ett kommanditbolag. Det avgörande för att 
behandla två eller flera stödsökande som en 
stödsökande (gårdsbruksenhet) föreslås vara 
att stödsökande behandlas som en skattskyl-
dig eller sammanslutning i beskattningen. Att 
två eller flera olika stödsökande i beskatt-
ningen behandlas som separat skattskyldiga 
eller sammanlutningar föreslås dock inte för-
hindra att gårdsbruksenheten behandlas som 
en enda stödsökande, om de övriga kriterier-
na för en funktionellt och ekonomiskt själv-
ständig produktionsenhet uppfylls. 

På en funktionellt självständig gårdsbruks-
enhet innehar jordbrukaren i sitt namn de till-
stånd som krävs för produktionsverksamhe-
ten och han eller hon ingår också nödvändiga 
avtal så som förpackningstillstånd för ägg, 
produktionsavtal och avtal om gödselsprid-
ning. 

Vid bedömningen av funktionell och eko-
nomisk självständighet beaktas också pro-
duktionsbyggnadernas placering i förhållan-
de till övriga produktionsbyggnader samt hu-
ruvida byggnaderna och exempelvis flytgöd-
selbassängerna är i jordbrukarens besittning 
eller i sambruk med annan stödsökande. Be-
dömningen kan också baseras på huruvida 
maskinerna och anläggningarna i jordbruka-
rens besittning står i proportion till produk-
tionen och dess omfattning. Förslagets syfte 
är dock inte att begränsa samarbetet mellan 
gårdarna. 

3 §. Sökande. I 1 mom. föreslås inga mate-
riella ändringar. 

Bestämmelsen i 2 mom. 1 punkten föreslås 
ändringar beträffande den sökandes ålders-
krav. Förutsättningarna för beviljande av stöd 
är enligt förslaget att den sökande eller den-
nes make på kalenderårets sista dag det år 
som föregår stödåret är minst 18 år, men inte 
över 68 år, och att den sökande och maken 
inte får ålderspension som avses i lagstift-
ningen om pension för lantbrukare. Enligt la-
gen om pension för lantbruksföretagare 
(467/1969) kan jordbrukare gå i lagen avsedd 
ålderspension vid 63 års ålder. Den föreslag-
na höjningen av den övre åldersgränsen står i 
samklang med ändringen av den allmänna 
arbetspensionslagstiftningen och den under-
bygger målet att sporra till ett längre arbets-
liv. En jordbrukare har möjlighet att välja om 
han eller hon går i pension före 68 års ålder. 
Det anses inte vara motiverat att samtidigt 
betala både ålderspension som avses i lag-
stiftningen om pension för lantbruksföretaga-
re och jordbruksstöd. Enligt förslaget på 
grund av det ovannämnda pension och stöd 
för jordbruket betalas inte till jordbrukare 
samtidigt. Bestämmelsen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2008 så att jordbrukaren 
har en möjlighet att ta i beaktande föreslaget 
ändring till åldersgränsen samt påverkan av 
ålderspensionen för att få stöd. Om en jord-
brukare som är under 65 år har hunnit gå i 
pension före föreslaget ändringen träder i 
kraft skulle han eller hon dock få nationella 
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen en-
ligt den gällande lagen. 

6 §. Stödformer. Bestämmelsen i 3 punkten 
föreslås bli ändrad så att den motsvarar den 
nuvarande stödstrukturen och i stället för na-
tionellt stöd till trädgårdsodlingen kan stöd 
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beviljas i form av kompensationsbidrag och 
nationell tilläggsdel till miljöstödet för jord-
bruket. År 2007 utbetalas den nationella 
tilläggsdel för jordbruket som avses i VI ka-
pitlet i landsbygdsförordning I till jordbruka-
re som innehar en giltig miljöstödsförbindel-
se för jordbruket och som före 2007 har in-
gått en tilläggsdelsförbindelse. Från början 
av år 2007 ingås inga nya tilläggsdelsförbin-
delser för miljöstödet för jordbruket. Den na-
tionella tilläggsdelen till kompensationsbi-
draget kan betalas ut om jordbrukaren har in-
gått sådan förbindelse för kompensationsbi-
draget och tilläggsdelsförbindelse som avses 
i kapitel V  landsbygdsförordning I eller arti-
kel 36 i landsbygdsförordning II. 

7 §. Stödbelopp och stödområden. Paragra-
fens 4 mom. ändras i syfte att harmonisera 
stödsystemen så att stöd inte betalas ut om 
det beviljade beloppet för stödåret är mindre 
än 100 euro per sökande och stödform eller 
stödtyp. I den gällande lagen är beloppet 84 
euro. Den föreslagna minimigränsen för ut-
betalt stöd är densamma som för miljöstödet 
för jordbruket och kompensationsbidraget 
under den kommande programperioden och 
den motsvarar även det lägsta återindriv-
ningsbara beloppet. 

Till paragrafen fogas enligt förslaget ett 
nytt 5 mom., enligt vilket enhetsstödets nivå 
och det totala stödbeloppet kan graderas en-
ligt omfattningen av gårdsbruksenhetens 
produktion och produktionssätt. Närmare be-
stämmelser om graderingen skulle föreskri-
vas genom statsrådets förordning. Enhetsstö-
dens och det nationella stödets maximala be-
lopp fastställs enligt stödform i kommissio-
nens beslut angående nationellt stöd. Till ex-
empel omfattas det nationella stödet till södra 
Finland av kommissionens beslut 
K(2004)475 och det nordliga stödet av 
2002/404/EG. 

8 §. Förhandlingsförfarande. Paragrafens 
2 mom. ändras så att jord- och skogsbruks-
ministeriet fastställer en tidsfrist på högst två 
veckor för förhandlingarna, om staten och 
jordbruksproducenternas centralorganisatio-
ner inte når en gemensam ståndpunkt i det 
förslag till nationellt stöd som skall tillställas 
kommissionen. I övrigt föreslås att förhand-
lingsförfarandet bevaras i sin nuvarande 
form. Beslutet om fastställande av tidsfristen 
är av teknisk karaktär och kunde därför fattas 

vid jord- och skogsbruksministeriet. Statsrå-
det kan fortsättningsvis fatta beslut om det 
förslag till stödprogram som lämnas till kom-
missionen. 

9 §. Stöd för växtproduktion. I propositio-
nen föreslås att 2 mom. 1 punkten blir ändrad 
så att åker som lämpar sig för odling alltid 
skall anges i stödansökan. För huvuddelen av 
gårdarna ändras inte nuvarande förfarande på 
grund av detta. 

I propositionen föreslås att förutsättningar-
na för beviljande av stöd enligt 2 mom. 
2 punkten blir ändrade samt att en ny 3 punkt 
fogas till momentet så att i bestämmelserna  
hänsyn tas till odlingskraven för såväl jord-
bruks-, trädgårds-, och energigrödor som 
skötselkraven för träda och annan icke odlad 
åker. Icke odlad åker skall skötas oberoende 
om nationellt stöd enligt 6 § betalas ut för 
detta område. I propositionen föreslås att 
normal jordbrukarsed på orten blir ändrad till 
produktionssätt som beaktar produktionsvill-
koren på orten. Den föreslagna ändringen 
motsvarar den definition som används i sy-
stemet med samlat gårdsstöd. 

I propositionen föreslås att hänvisningen i 
3 mom. blir ändrad för att motsvara den före-
slagna ändringen i 2 mom. I momentet före-
slås inga materiella ändringar. 

Enligt förslaget preciseras bemyndigandet i 
4 mom. att utförda förordning så att jord- och 
skogsbruksministeriet kan utfärda bestäm-
melser om bland annat skötselkrav för träda 
och annan icke odlad åker.  

10 §. Stöd för husdjursskötsel. I propositio-
nen föreslås 2 mom. 1 punkten blir ändrad så 
att den motsvarar den föreslagna ändringen i 
9 § 2 mom. 1 punkten. 

Bestämmelsen i 5 mom. preciseras så att 
användningen av sedvanligt djurantal som 
grund för fastställande av stöd förutsätter att 
produktionen fortsätter. I den gällande lagen 
är förutsättningen att produktionen är fortlö-
pande. Kravet på fortsatt produktion beskri-
ver bättre bestämmelsens egentliga syfte. Om 
en gård till exempel vid en eldsvåda mister 
hela sin boskap och ladugården förstörs i 
branden, avbryts produktionen i praktiken för 
en tid. Den föreslagna ändringen klargör lag-
stiftningen och i momentet föreslås inga ma-
teriella ändringar. 

10 a §. De nationella tilläggsdelarna till 
kompensationsbidraget och miljöstödet för 
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jordbruket. I propositionen föreslås i lagen 
en ny 10 a §, där grunderna för fastställande 
av tilläggsdelarna till kompensationsbidraget 
och miljöstödet för jordbruket föreskrivs. 

Enligt 1 mom. skall varken bestämmelser-
na i 3 §, 7 § 4 mom. eller 9 och 17—20 § i 
denna lag tillämpas på de nationella tilläggs-
delarna till kompensationsbidraget och miljö-
stödet för jordbruket. I fråga om dessa till-
lämpas motsvarande bestämmelser för kom-
pensationsbidraget och miljöstödet för jord-
bruket. 

Enligt 2 mom. är förutsättningen för att be-
viljas nationellt tillägg att den sökande upp-
fyller de villkor som ställs för mottagande av 
kompensationsbidrag och miljöstöd för jord-
bruket samt uppfyller de allmänna villkoren 
beträffande mottagaren, odlarens ålder, bevil-
jande av stöd och ingående av förbindelse. 
För de nationella tilläggsdelarna tillämpas 
samma tillsynspåföljder som för kompensa-
tionsbidraget och miljöstödet för jordbruket. 

I fasta Finland har under programperioden 
2001—2006 en femårig förbindelse för 
miljöstöd för jordbruket och kompensations-
bidrag kunnat ingås av en jordbrukare som är 
över 18 år, men inte över 65 år på kalender-
årets sista dag det år som föregår ingåendet 
av förbindelsen. Jordbrukaren skall också 
iaktta bland annat god jordbrukssed. Jord-
brukaren skall första gången han eller hon 
ansöker om kompensationsbidrag förbinda 
sig till att fortsätta odlingen på sin gårds-
bruksenhet, som skall omfatta minst tre hek-
tar åker som lämpar sig för odling, i fem års 
tid räknat från den första dagen för utbetal-
ning av kompensationsbidraget, samt uppfyl-
la de krav som ställs för utbetalningen av 
kompensationsbidrag. 

Enligt 3 mom. kan tilläggsdelen betalas ut 
för samma förbindelseperiod och högst för 
samma areal som för vilken kompensations-
bidrag och miljöstöd för jordbruket betalas 
ut, förutsatt att de övriga stödvillkoren upp-
fylls. På tilläggsdelen tillämpas inte separat 
bestämmelser beträffande minsta beviljade 
belopp enligt stödform eller stödtyp. Ett se-
parat minimibelopp för tilläggsdelen kunde 
leda till att tilläggsdelen inte betalas ut för 
samma areal som kompensationsbidraget el-
ler miljöstödet för jordbruket. 

Enligt 4 mom. kan genom statsrådets för-
ordning föreskrivas bland annat om närmare 

om grunderna för fastställande och beviljan-
de av nationella tilläggsdelar, tilläggsdelens 
storlek och ingående av tilläggsdelsförbin-
delse. 

Behörigheten mellan riket och landskapet 
Åland har preciserats i fråga om de nationella 
tilläggsdelarna till kompensationsbidraget 
(stödet för mindre gynnade områden) och 
miljöstödet för jordbruket. Behörigheten i 
ovannämnda tilläggsdelar hör till landskapet 
Åland. 

16 §. Allmänna grunder för sänkning av 
stöd. Till 1 mom. fogas enligt förslaget en ny 
5 punkt, enligt vilken stödet som avses i la-
gen kan sänkas eller inte beviljas, om arran-
gemangets uppenbara syfte är att kringgå 
stödvillkoren eller stödsystemets mål. Ett ex-
empel på en sådan situation är att de sökande 
på artificiell väg har skapat förutsättningarna 
som krävs för mottagande av stöd för att dra 
nytta av stödsystemet på ett sätt som står i 
strid med systemets mål, eller att de sökande 
med artificiella arrangemang har försökt 
kringgå stödvillkoren. Den föreslagna änd-
ringen kompletterar bestämmelsen i 4 punk-
ten i momentet. 

Paragrafens 3 mom. förtydligas beträffande 
tidpunkten för gärningen. I nuvarande praxis 
varierar fastsällandet av tidpunkten för gär-
ningen i anklagelseskrifterna och domarna, 
varvid stödmottagarna har behandlats olika i 
fråga om förlusten av stöd. Därför föreslås att 
förlusten av stöd för husdjursskötsel gäller 
det stödår när den behöriga myndigheten har 
konstaterat gärningen som föranlett domen. 
Med stöd för husdjursskötsel avses utöver 
stödet per djur också produktionsstöd för 
djurarten i fråga, så som produktionsstöd för 
mjölk. En gärning som lett till dom för brott 
eller förseelse mot djurskyddslagen kan kon-
stateras av exempelvis kommun- eller läns-
veterinären eller landsbygdsnäringsmyndig-
heten. I detta avseende föreslås inga materi-
ella ändringar i paragrafen. Enligt förslaget 
skulle stöd inte betalas ut för tiden då djur-
hållningsförbudet är i kraft, inte heller till en 
person som med stöd av 3 kap. 4 § 2 mom. 
strafflagen (39/1889) inte dömts för gärning-
en. I paragrafen föreslås även en bestämmel-
se om att stöd för husdjursskötsel inte betalas 
ut för tiden mellan gärningsåret och en laga-
kraftvunnen dom om djurhållningsförbud. I 
det här avseendet innebär förslaget inte nå-
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gon betydande förändring av nuvarande 
praxis. 

16 a §. Stödmottagares anmälningsskyl-
dighet. För att förenhetliga stödsystemen fö-
reslås att stödmottagaren som avses i denna 
lag utan dröjsmål underrättas den myndighet 
som beviljar stödet om förändringar i fråga 
om stödmottagare, gårdsbruksenhet, hus-
djursproduktion, animalieproduktionsdjur el-
ler understödd verksamhet som påverkar stö-
dets storlek eller kan orsaka återkrav av stö-
det eller indragning av stöd. I gällande lag-
stiftning gäller motsvarande bestämmelse 
stöd som finansieras av Europeiska unionens 
medel. 

17 §. Påföljder vid försening. Paragrafens 
2 mom. ändras så att om anmälan om lager-
mängd i fråga om stöd för lagring av träd-
gårdsprodukter görs för sent, skall för den 
ifrågavarande anmälans del den lagermängd 
som utgör grund för beviljandet av stödet 
sänkas med en procent för varje arbetsdag 
som ansökan är försenad. Om anmälan är 
mer än 25 kalenderdagar försenad, skall den 
för den ifrågavarande anmälans del avsedda 
lagermängden vara noll då det slutliga stöd-
beloppet räknas. Om den anmälda stöddugli-
ga lagermängden har minskats till exempel 
till följd av övervakning, skall denna mängd 
utgöra grund för beräkning av minskning av 
lagermängden. I dagens läge, om anmälan är 
försenad till exempel en dag, leder det utan 
undantag till att lagermängden som anmäls 
med anmälan i fråga anses vara noll då det 
slutliga lagerstödet räknas. Stödet som beta-
las för lagring av trädgårdsprodukter fast-
ställs på grund av genomsnittsvärdet av la-
germängden i oktober, november och de-
cember vilket räknas på grund av månads-
anmälan. Den föreslagna ändringen skulle 
göra påföljder vid försening av anmälan 
måttligare samt förenhetliga påföljderna med 
påföljder i andra stödformer. 

Till paragrafen fogas enligt förslaget ett 
nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. i 
ändrad form blir 6 mom. Enligt förslaget till-
lämpas samma påföljder vid försening av 
deltagaranmälan och beslutet om odlings-
granskning som vid försening av ansökan. 
Om dessa förseningspåföljder föreskrivs inte 
i gällande lag, men för att olika stödformer 
skall kunna behandlas likvärdigt borde också 
försening av deltagaranmälan leda till påfölj-

der. Med deltagaranmälan kan bland annat 
nationellt djurstöd för nötkreatur, nationellt 
stöd för slaktade kvigor och tjurar samt na-
tionellt produktionsstöd för mjölk sökas. Be-
slut om odlingsgranskning av utsädesstöd för 
spannmålsväxter kan också likställas med 
ansökan. I samband med ansökan meddelar 
jordbrukaren sina avsikter att odla grödor 
som berättigar till utsädesstöd på ett visst 
område och vissa jordbruksskiften, och först 
vid odlingsgranskningen klarnar det vilka 
arealer som berättigar till stöd. För varje sort 
och art fattas ett separat beslut om odlings-
granskning. Om odlingsgranskningen för nå-
gon sort eller art underkänns, uppfylls inte 
kraven för beviljande av stöd. Sista inläm-
ningstidpunkten för deltagaranmälan och be-
slutet om odlingsgranskning av utsädesstöd 
för spannmålsväxter fastställs årligen genom 
förordning av jord- och skogsbruksministeri-
et. 

Paragrafens nuvarande 5 mom. ändras så 
att den sökande, inom en rimlig tidsfrist som 
utsatts av den stödbeviljande myndigheten, 
skall lämna in bilagor till ansökan eller del-
tagaranmälan eller andra blanketter som hän-
för sig till ansökan om stöd. Om den sökande 
inte lämnar in de ovannämnda bilagorna och 
blanketterna som krävs för beviljande av 
stöd, kan myndigheten avgöra ansökan, vil-
ket i praktiken innebär att ansökan avslås. 
Till exempel två veckor kan vara en rimlig 
tidsfrist. 

19 §. Tillsynspåföljder beträffande stöden 
för växtproduktion i fråga om odlingsmetod 
och miljövillkor. Paragrafens 1 mom. ändras 
så att det motsvarar den föreslagna ändringen 
i 9 § 2 mom. 2 punkten. 

I propositionen föreslås att hänvisningen i 
2 mom. ändras överensstämmelse med änd-
ringen i 9 § 2 mom. I momentet föreslås inga 
materiella ändringar. 

24 a §. Övriga förutsättningar för utbetal-
ning av stöd. För att harmonisera stödsyste-
men föreslås att stöd för växtproduktion eller 
växthusodling som avses i denna lag inte får 
betalas ut till sökanden förrän den granskning 
av gården som stödet gäller har slutförts. 
Motsvarande bestämmelse i gällande lag-
stiftning gäller stöd som finansieras av Euro-
peiska unionens medel. Med granskning av-
ses till exempel övervakning på gården eller 
administrativ granskning som företas i kom-
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munen. Förbudet mot utbetalning av stöd in-
nan granskningen slutförts skulle gälla stö-
den för ifrågavarande stödår. Trots utbetal-
ningsförbudet föreslås att ett förskott på stö-
det för växthusproduktion kan betalas ut till 
sökanden. 

26 §. Betalning av produktionsstöd för 
mjölk genom förmedling av mejerier. Efter-
som utbetalningen av produktionsstödet för 
mjölk togs över av lantbruksförvaltningen 
vid ingången av år 2006 föreslås att paragra-
fen upphävs som onödig. 

2.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007. Bestämmelsen i 3 § 2 mom. 1 punkten 
föreslås dock träda i kraft först den 1 januari 
2008. Bestämmelsen i 3 § 2 mom. 1 punkten 
skulle dock tillämpas sådan den lydde vid 
ikraftträdandet av denna lag, om den sökande 
eller maken inte är över 65 år och den sökan-
de och maken får ålderspension som avses i 
lagstiftningen om pension för lantbruksföre-
tagare den 31 december 2007. 

 
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) 26 §, 
ändras 1 § 2 mom., 2 § 1 mom. 5, 9 och 10 punkten, 3 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 6 § 

3 punkten, 7 § 4 mom., 8 § 2 mom., 9 § 2—4 mom., 10 § 2 mom. 1 punkten och 5 mom., 16 § 
1 mom. 3 och 4 punkten och 3 mom., 17 § 2 och 5 mom., samt 19 § 1 och 2 mom., samt 

fogas till 2 § 1 mom. nya 11—14 punkter, till lagen en ny 2 a §, till 7 § ett nytt 5 mom., till 
lagen en ny 10 a §, till 16 § 1 mom. en ny 5 punkt, till lagen en ny 16 a §, till 17 § ett nytt 
5 mom., varvid det ändrade 5 mom. och det nuvarande 6 mom. blir 6 och 7 mom., samt till la-
gen en ny 24 a § som följer:  
 

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 (  /  ) 
eller lagen om kompensationsbidrag, 
miljöstöd för jordbruket samt övriga stöd 
med anknytning till främjandet av miljön och 
landsbygden (  /  ). 
 

2 § 

Definitioner 

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

5) jordbruksskifte ett enhetligt område, som 
hör till basskifte och på vilket odlas en växt-

art för ett speciellt syfte, som läggs i träda, 
som skötts icke odlad eller som används för 
andra syften, 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) stöd för växtproduktion stöd som bevil-
jas för produktion av jordbruks- och träd-
gårdsväxter på friland, 

10) stöd för husdjursskötsel stöd som bevil-
jas på grundval av antalet djur, produktions-
mängd eller på någon annan motsvarande 
grund, 

11) växthus en byggnad av bestående ka-
raktär som används för odling av trädgårds-
växter, som är täckt med ljusgenomsläppligt 
material och som har en värmeanläggning, 

12) kompensationsbidrag ersättning som 
avses i kapitel V i rådets förordning (EG) nr 
1257/1999 om stöd från Europeiska utveck-
lings- och garantifonden (EUGFJ) till ut-
veckling av landsbygden, nedan landsbygds-
förordning I, och från och med år 2007 er-
sättning som avses i artikel 36 i rådets för-
ordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling, nedan 
landsbygdsförordning II, och som betalas ut 
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som stöd i enlighet med programmet för ut-
veckling av landsbygden i Fasta Finland, 

13) miljöstöd för jordbruket stöd som avses 
i kapitel VI i landsbygdsförordning I och från 
och med år 2007 i artikel 39 i landsbygdsför-
ordning II och som betalas ut i form av stöd 
för bas- och tilläggsåtgärder enligt program-
met för utveckling av landsbygden i Fasta 
Finland, 

14) jordbruk odling av jordbruks-, träd-
gårds- och energigrödor, framställning av 
husdjursprodukter, hållande av animaliepro-
duktionsdjur, hästhushållning, renskötsel, bi-
odling, obligatoriskt arealuttag samt skötsel 
av icke odlad åker, om verksamheten bedrivs 
på en gårdsbruksenhet i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättan-
de av gemensamma bestämmelser för system 
för direktstöd inom den gemensamma jord-
brukspolitiken och om upprättande av vissa 
stödsystem för jordbrukare och om ändring 
av förordningarna (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 a § 

Gårdsbruksenhet 

Med gårdsbruksenhet avses i denna lag en 
funktionellt och ekonomiskt självständig 
produktionsenhet som används för jord-
bruksverksamhet, leds av en jordbrukare och 
består av en eller flera fastigheter eller delar 
av fastigheter eller en produktionsbyggnad 
jämte marken och som administreras som en 
helhet på basis av ägande eller hyra. Genom 
förordning av statsrådet föreskrivs närmare 
om vad som kännetecknar en funktionellt och 
ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet. 
 

3 § 

Sökande 

Stöd för produktion eller verksamhet som 
bedrivs i Finland kan beviljas en jordbrukare, 
nedan sökanden, som är en fysisk eller juri-
disk person eller en sammanslutning av fy-
siska eller juridiska personer. 

Förutsättningar för beviljande av stöd är att 
1) den sökande eller maken kalenderårets 

sista dag det år som föregår stödåret är minst 
18 år, men inte över 68 år, samt att den sö-
kande och maken inte får ålderspension som 
avses i lagstiftningen om pension för lant-
bruksföretagare, eller 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

6 § 

Stödformer 

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

3) nationella tilläggsdelar till kompensa-
tionsbidraget och miljöstödet för jordbruket, 
samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Stödbelopp och stödområden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stöd betalas inte, om det beviljade beloppet 

för ett stödår är mindre än 100 euro per sö-
kande och stödform eller stödtyp. Förskott på 
stöd betalas dock inte, om förskottsbeloppet 
är mindre än 500 euro. 

Enhetsstödets nivå och det totala stödbe-
loppet kan graderas på basis av omfattningen 
av gårdsbruksenhetens produktion och pro-
duktionssätt. Närmare bestämmelser om gra-
deringen utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 
 

8 § 

Förhandlingsförfarande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statsrådet beslutar om framläggande av 

förslag för Europeiska unionen. Statsrådet 
fattar beslut i saken också i det fall att något 
avtal enligt 1 mom. inte fås till stånd inom 
den tidsfrist på högst två veckor som jord- 
och skogsbruksministeriet särskilt har angi-
vit. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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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 i fråga 
om stöd för trädgårdsväxter minst en halv 
hektar åker som används för odling av träd-
gårdsväxter, och att åkern anges i stödansö-
kan för stödåret i fråga, 

2) målet vid odling av jordbruks-, träd-
gårds- och energigrödor är att producera en 
bärgnings- och marknadsduglig skörd med 
beaktande av produktionsförhållandena på 
orten, 

3) träda och annan icke odlad åker sköts, 
samt 

4) den sökande i odlingen har tillämpat de 
miljövillkor som för varje stödform och stöd-
typ föreskrivs i Europeiska gemenskapernas 
kommissions beslut som gäller nationella 
stöd eller i de nationella författningarna för 
verkställandet av beslutet. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
om stödberättigande växter, stödformer och 
stödtyper i fråga om vilka skall tillämpas de 
miljövillkor som avses i 2 mom. 4 punkten, 
om innehållet i dessa miljövillkor samt om 
övriga villkor för stöd och om grunderna för 
fastställande av stöd. 

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet föreskrivs om definitionen 
av en åker som lämpar sig för odling, om ti-
den för besittning av åkern, om odlingssätt 
som beaktar produktionsvillkoren på orten, 
om skötselkraven för träda och annan icke 
odlad åker. 
 

10 § 

Stöd för husdjursskötsel 

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

husdjursskötsel är att 
1) den sökande besitter minst tre hektar 

åker som lämpar sig för odling och att åkern 
anges i stödansökan för stödåret i fråga, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om djurantalet vid den tidpunkt när stödet 

fastställs på grund av eldsvåda eller djursjuk-
dom eller av någon annan av den sökande 
oberoende orsak temporärt är minst en tred-
jedel lägre än det sedvanliga djurantalet, kan 
som grund för beviljande av stöd användas 
det sedvanliga djurantalet vid tidpunkten då 
stödet fastställs. Detta förutsätter dock att 
produktionen fortsätter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 a § 

De nationella tilläggsdelarna till kompensa-
tionsbidraget och miljöstödet för jordbruket 

Bestämmelserna i 3 §, 7 § 4 mom., 9 § och 
17—20 § tillämpas inte på de nationella 
tilläggsdelarna till kompensationsbidraget 
och miljöstödet för jordbruket. 

Förutsättningen för att få nationellt tillägg 
är att den sökande följer de villkor som ställs 
för mottagande av kompensationsbidrag och 
miljöstöd för jordbruket samt uppfyller de 
allmänna villkoren beträffande mottagaren, 
odlarens ålder, beviljande av stöd och ingå-
ende av förbindelse. På de nationella tilläggs-
delarna tillämpas samma sänknings- och till-
synspåföljder som på kompensationsbidraget 
och miljöstödet för jordbruket. 

Den nationella tilläggsdelen kan betalas ut 
för samma förbindelseperiod och för högst 
samma areal som kompensationsbidraget och 
miljöstödet för jordbruket hänför sig till, för-
utsatt att de övriga stödvillkoren uppfylls.  

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om grunderna för fastställande och 
beviljande av nationella tilläggsdelar, 
tilläggsdelens storlek och ingående av 
tilläggsdelsförbindelse. 
 

16 § 

Allmänna grunder för sänkning av stöd 

Stöd som avses i denna lag sänks eller kan 
lämnas obeviljat, om 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) ansökan för sent har anlänt till myndig-
heten, 

4) en omständighet eller en åtgärd har i syf-
te att få stöd getts en sådan form som inte 
motsvarar sakens egentliga natur eller avsikt, 
eller 
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5) arrangemangets uppenbara syfte är att 
kringgå stödvillkoren eller stödsystemets 
mål. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om den sökande eller en medlem i hans el-
ler hennes familjeföretag har dömts för brott 
enligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen 
(39/1889) eller den sökande eller en medlem 
i hans eller hennes familjeföretag dömts för 
en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen 
(594/1998) samt samtidigt meddelats djur-
hållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i straffla-
gen, beviljas inte stöd för husdjursskötsel och 
eventuellt beviljat stöd betalas inte ut för det 
stödår då den behöriga myndigheten konsta-
terat gärningen som lett till dom. Om den sö-
kande eller en medlem i hans eller hennes 
familjeföretag har dömts till djurhållnings-
förbud, betalas stöd för husdjursskötsel inte 
ut för tiden då djurhållningsförbudet är i kraft 
och inte heller för tiden mellan gärningsåret 
och lagakraftvunnen dom. Utbetalningen av 
stöden för husdjursskötsel skall beträffande 
stöden för djurarten i fråga avbrytas när 
åtalsprövning inletts i ärendet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 a § 

Stödmottagares anmälningsskyldighet 

Stödmottagaren skall utan dröjsmål under-
rätta den myndighet som beviljar stödet om 
ändrade omständigheter beträffande stödmot-
tagare, gårdsbruksenhet, husdjursproduktion, 
animalieproduktionsdjur eller understödd 
verksamhet som påverkar stödets storlek el-
ler kan orsaka återkrav av stöd eller indrag-
ning av stödet. 
 

17 § 

Påföljder vid försening 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om anmälan om lagermängderna i fråga 

om stöd som beviljas för lagring av träd-
gårdsprodukter görs för sent, sänks för den 
ifrågavarande anmälans del den lagermängd 
som utgör grund för beviljandet av stödet 
med en procent för varje arbetsdag som an-
sökan är försenad. Om anmälan är mer än 
25 kalenderdagar försenad, anses den lager-

mängd som gäller vid anmälningstidpunkten 
vara noll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

På deltagaranmälan och beslutet om od-
lingsgranskning tillämpas samma påföljder 
vid försening som vid försening av ansökan. 

Om den sökande inte lämnar in bilagorna 
till ansökan eller deltagaranmälan eller andra 
blanketter som hänför sig till stödansökan 
inom den tidsfrist som den stödbeviljande 
myndigheten har satt ut, kan myndigheten 
avgöra ärendet utan ovan nämna bilagor och 
blanketter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Tillsynspåföljder beträffande stöden för 
växtproduktion i fråga om odlingsmetod och 

miljövillkor 

Om det sätt på vilket ett jordbruksskifte har 
odlats inte uppfyller kravet i fråga om pro-
duktionsförhållandena på orten enligt 9 § 
2 mom. 2 punkten, beaktas skiftet i fråga inte 
när den areal som ligger till grund för bevil-
jande av stöd fastställs. Om totalarealen av 
de skiften som förkastats på grund av för-
summelser i fråga om odlingsmetoden för 
stödformen eller stödtypen överskrider 
50 procent av den faktiska arealen, beviljas 
inget stöd. 

Om den sökande inte iakttar de i 9 § 
2 mom. 4 punkten avsedda miljövillkoren, 
sänks stödet med ett belopp som står i rela-
tion till antalet konstaterade brister eller för-
summelser och deras allvarlighet. Påföljden 
kan beroende på stödformen eller stödtypen 
avse antingen stödet för ett enskilt bas- eller 
jordbruksskifte eller den sökandes alla bas- 
eller jordbruksskiften som omfattas av stöd-
formen eller stödtypen i fråga. 
 
 

24 a § 

Övriga förutsättningar för utbetalning av 
stöd 

Stöd för växtproduktion eller växthusod-
ling som avses i denna lag får inte betalas ut 
innan granskningarna av gården som stödet i 
fråga gäller har slutförts. Detta hindrar inte 
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att stöd för växthusproduktion kan betalas ut 
till sökanden i förskott. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den         20  . Be-

stämmelsen i 3 § 2 mom. 1 punkten träder 
dock i kraft först den 1 januari 2008. 

Bestämmelsen i 3 § 2 mom. 1 punkten till-

lämpas dock sådan den lydde vid ikraftträ-
dandet av denna lag, om den sökande eller 
maken inte är över 65 år och den sökande 
och maken får ålderspension som avses i lag-
stiftningen om pension för lantbruksföretaga-
re den 31 december 2007. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 

Helsingfors den 19 oktober 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 

 
Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja 
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Bilaga 
Parallelltexter 

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) 26 §, 
ändras 1 § 2 mom., 2 § 1 mom. 5, 9 och 10 punkten, 3 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 6 § 

3 punkten, 7 § 4 mom., 8 § 2 mom., 9 § 2—4 mom., 10 § 2 mom. 1 punkten och 5 mom., 16 § 
1 mom. 3 och 4 punkten och 3 mom., 17 § 2 och 5 mom., samt 19 § 1 och 2 mom., samt  

fogas till 2 § 1 mom. nya 11—14 punkter, till lagen en ny 2 a §, till 7 § ett nytt 5 mom., till 
lagen en ny 10 a §, till 16 § 1 mom. en ny 5 punkt, till lagen en ny 16 a §, till 17 § ett nytt 
5 mom., varvid det ändrade 5 mom. och det nuvarande 6 mom. blir 6 och 7 mom., samt till la-
gen en ny 24 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag tillämpas inte på stöd och bi-

drag som beviljas jordbruket och trädgårds-
odlingen och som helt finansieras av Euro-
peiska gemenskapen och inte på stöd som 
beviljas på grundval av lagen om finansie-
ring av landsbygdsnäringar (329/1999), la-
gen om finansiering av renhushållning och 
naturnäringar (45/2000) eller skoltlagen 
(253/1995). 

1 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag tillämpas inte på stöd och bi-

drag som beviljas jordbruket och trädgårds-
odlingen och som helt finansieras av Euro-
peiska gemenskapen, och inte på stöd som 
beviljas på grundval av lagen om finansie-
ring av landsbygdsnäringar (329/1999), la-
gen om finansiering av renhushållning och 
naturnäringar (45/2000), skoltlagen 
(253/1995), lagen om stöd för utveckling av 
landsbygden (  /  ) eller lagen om kompen-
sationsbidrag, miljöstöd för jordbruket 
samt övriga stöd med anknytning till främ-
jandet av miljön och landsbygden (  /  ). 

 
 

2 § 

Definitioner 

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

5) jordbruksskifte ett enhetligt område 
som hör till ett basskifte och på vilket odlas 
en växtart för ett speciellt syfte, som läggs i 
träda eller som används för andra syften, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 § 

Definitioner 

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

5) jordbruksskifte ett enhetligt område, 
som hör till basskifte och på vilket odlas en 
växtart för ett speciellt syfte, som läggs i 
träda, som skötts icke odlad eller som an-
vänds för andra syften,  
— — — — — — — — — — — — — —  
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9) stöd för växtproduktion stöd som bevil-
jas för produktion av jordbruks- och träd-
gårdsväxter på friland, samt 

10) stöd för husdjursskötsel stöd som be-
viljas på grundval av antalet djur, produk-
tionsmängden eller på någon annan motsva-
rande grund. 

9) stöd för växtproduktion stöd som bevil-
jas för produktion av jordbruks- och träd-
gårdsväxter på friland, 

10) stöd för husdjursskötsel stöd som be-
viljas på grundval av antalet djur, produk-
tionsmängd eller på någon annan motsva-
rande grund, 

11) växthus en byggnad av bestående ka-
raktär som används för odling av träd-
gårdsväxter, som är täckt med ljus-
genomsläppligt material och som har en 
värmeanläggning, 

12) kompensationsbidrag ersättning som 
avses i kapitel V i rådets förordning (EG) 
nr 1257/1999 om stöd från Europeiska ut-
vecklings- och garantifonden (EUGFJ) till 
utveckling av landsbygden, nedan lands-
bygdsförordning I, och från och med år 
2007 ersättning som avses i artikel 36 i rå-
dets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd 
för landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
nedan landsbygdsförordning II, och som 
betalas ut som stöd i enlighet med pro-
grammet för utveckling av landsbygden i 
Fasta Finland, 

13) miljöstöd för jordbruket stöd som fö-
reskrivs i kapitel VI i landsbygdsförordning 
I och från och med år 2007 i artikel 39 i 
landsbygdsförordning II och som betalas ut 
i form av stöd för bas- och tilläggsåtgärder 
enligt programmet för utveckling av lands-
bygden i Fasta Finland, 

14) jordbruk odling av jordbruks-, träd-
gårds- och energigrödor, framställning av 
husdjursprodukter, hållande av animalie-
produktionsdjur, hästhushållning, rensköt-
sel, biodling, obligatoriskt arealuttag samt 
skötsel av icke odlad åker, om verksamhe-
ten bedrivs på en gårdsbruksenhet i enlig-
het med rådets förordning (EG) nr 
1782/2003 om upprättande av gemensam-
ma bestämmelser för system för direktstöd 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och om upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare och om ändring av förordning-
arna (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. 
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 2 a § 

Gårdsbruksenhet 

Med gårdsbruksenhet avses i denna lag 
en funktionellt och ekonomiskt självständig 
produktionsenhet som används för jord-
bruksverksamhet, leds av en jordbrukare 
och består av en eller flera fastigheter eller 
delar av fastigheter eller en produktions-
byggnad jämte marken och administreras 
som en helhet på basis av ägande eller 
hyra. Genom förordning av statsrådet före-
skrivs närmare om vad som kännetecknar 
en funktionellt och ekonomiskt självständig 
gårdsbruksenhet. 

 
3 § 

Sökande 

Stöd kan för produktion eller verksamhet 
som idkas i Finland beviljas sökande som är 
fysiska personer eller juridiska personer el-
ler sammanslutningar av fysiska personer 
eller juridiska personer. 

Förutsättning för beviljande av stöd är att 
 
1) den sökande eller maken kalenderårets 

sista dag det år som föregår stödåret är 
minst 18 år, men inte över 65 år, eller 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Sökande 

Stöd kan för produktion eller verksamhet 
som bedrivs i Finland kan beviljas en jord-
brukare, nedan sökanden, som är en fysisk 
eller juridisk person eller en sammanslut-
ning av fysiska eller juridiska personer. 

Förutsättningar för beviljande av stöd är 
att 

1) den sökande eller maken kalenderårets 
sista dag det år som föregår stödåret är 
minst 18 år, men inte över 68 år, samt att 
den sökande och maken inte får ålderspen-
sion som avses i lagstiftningen om pension 
för lantbruksföretagare, eller 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
6 § 

Stödformer 

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

3) nationellt växtodlingsstöd för växtpro-
duktion, samt 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Stödformer 

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

3) nationella tilläggsdelar till kompensa-
tionsbidraget och miljöstödet för jordbru-
ket, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 

Stödbelopp och stödområden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stöd betalas inte om det beviljade belop-

pet för ett stödår är mindre än 84 euro per 
sökande och stödform eller stödtyp. För-
skott på stöd betalas dock inte om för-
skottsbeloppet är mindre än 500 euro. 

7 § 

Stödbelopp och stödområden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stöd betalas inte, om det beviljade belop-

pet för ett stödår är mindre än 100 euro per 
sökande och stödform eller stödtyp. För-
skott på stöd betalas dock inte, om för-
skottsbeloppet är mindre än 500 euro. 

Enhetsstödets nivå och det totala stödbe-
loppet kan graderas på basis av omfatt-
ningen av gårdsbruksenhetens produktion 
och produktionssätt. Närmare bestämmel-
ser om graderingen föreskrivs genom för-
ordning av statsrådet. 
 

8 § 

Förhandlingsförfarande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statsrådet beslutar om framläggande av 

förslag för Europeiska gemenskapen. Stats-
rådet fattar beslut i saken också i det fall att 
något avtal enligt 1 mom. inte fås till stånd 
före den tidpunkt som statsrådet särskilt an-
givit. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Förhandlingsförfarande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statsrådet beslutar om framläggande av 

förslag för Europeiska unionen. Statsrådet 
fattar beslut i saken också i det fall att något 
avtal enligt 1 mom. inte fås till stånd inom 
den tidsfrist på högst två veckor som jord- 
och skogsbruksministeriet särskilt har angi-
vit. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
9 § 

Stöd för växtproduktion 

— — — — — — — — — — — — — — 
Förutsättning för beviljande av stöd för 

växtproduktion är att 
1) den sökande besitter minst tre hektar 

åker som lämpar sig för odling eller i fråga 
om stöd för trädgårdsväxter minst en halv 
hektar åker som används för odling av träd-
gårdsväxter, 
 

2) målet för odlingen är att producera en 
bärgningsduglig och marknadsduglig skörd 
i enlighet med normal jordbrukarsed på or-
ten, samt 
 
 
 
 

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 i fråga 
om stöd för trädgårdsväxter minst en halv 
hektar åker som används för odling av träd-
gårdsväxter, och att  åkern anges i stödan-
sökan för stödåret i fråga, 

2) målet vid odling av jordbruks-, träd-
gårds- och energigrödor är att producera 
en bärgnings- och marknadsduglig skörd 
med beaktande av produktionsförhållande-
na på orten, 

3) träda och annan icke odlad åker   
sköts, samt 

 



 RP 219/2006 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

22

3) den sökande i odlingen har tillämpat de 
miljövillkor som för varje stödform och 
stödtyp föreskrivs i Europeiska gemenska-
pernas kommissions beslut som gäller na-
tionella stöd eller i de nationella författ-
ningarna för verkställandet av besluten. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
om stödberättigande växter, stödformer och 
stödtyper i fråga om vilka skall tillämpas de 
miljövillkor som avses i 2 mom. 3 punkten, 
om innehållet i dessa miljövillkor samt om 
övriga villkor för stöd och om grunderna 
för fastställande av stöd. 

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet föreskrivs om definitionen 
på en åker som lämpar sig för odling och 
om tiden för besittning av åkern, om defini-
tionen på normal jordbrukarsed på orten 
samt om andra motsvarande omständighe-
ter. 

4) den sökande i odlingen har tillämpat 
de miljövillkor som för varje stödform och 
stödtyp föreskrivs av Europeiska gemen-
skapernas kommissions beslut som gäller 
nationella stöd eller i de nationella författ-
ningarna för verkställandet av beslutet. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
om stödberättigande växter, stödformer och 
stödtyper i fråga om vilka skall tillämpas de 
miljövillkor som avses i 2 mom. 4 punkten, 
om innehållet i dessa miljövillkor samt om 
övriga villkor för stöd och om grunderna 
för fastställande av stöd. 

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet föreskrivs om definitionen 
av en åker som lämpar sig för odling, om 
tiden för besittning av åkern, om odlingssätt 
som beaktar produktionsvillkoren på orten, 
om skötselkraven för träda och annan icke 
odlad åker. 

 
10 § 

Stöd för husdjursskötsel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Förutsättning för beviljande av stöd för 

husdjursskötsel är att 
1) den sökande besitter minst tre hektar 

åker som lämpar sig för odling, samt 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om djurantalet vid den tidpunkt när stö-
det fastställs på grund av eldsvåda, djur-
sjukdom eller någon annan av den sökande 
oberoende orsak temporärt är minst en tred-
jedel lägre än det sedvanliga djurantalet, 
kan som grund för beviljandet av stöd an-
vändas det sedvanliga djurantalet vid tid-
punkten då stödet fastställs. Detta förutsät-
ter dock att produktionen är fortlöpande. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Stöd för husdjursskötsel 

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

husdjursskötsel är att 
1) den sökande besitter minst tre hektar 

åker som lämpar sig för odling och att 
åkern anges i stödansökan för stödåret i 
fråga, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om djurantalet vid den tidpunkt när stö-
det fastställs på grund av eldsvåda eller 
djursjukdom eller av någon annan av den 
sökande oberoende orsak temporärt är 
minst en tredjedel lägre än det sedvanliga 
djurantalet, kan som grund för beviljande 
av stöd användas det sedvanliga djurantalet 
vid tidpunkten då stödet fastställs. Detta 
förutsätter dock att produktionen fortsätter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 10 a §

De nationella tilläggsdelarna till kompen-
sationsbidraget och miljöstödet för jord-

bruket 

Bestämmelserna i 3 §, 7 § 4 mom., 9 § 
och 17—20 § tillämpas inte på de nationel-
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la tilläggsdelarna till kompensationsbidra-
get och miljöstödet för jordbruket. 

Förutsättningen för att få nationellt 
tillägg är att den sökande följer de villkor 
som ställs för mottagande av kompensa-
tionsbidrag och miljöstöd för jordbruket 
samt uppfyller de allmänna villkoren be-
träffande mottagaren, odlarens ålder, bevil-
jande av stöd och ingående av förbindelse. 
På de nationella tilläggsdelarna tillämpas 
samma sänknings- och tillsynspåföljder som 
på kompensationsbidraget och miljöstödet 
för jordbruket. 

Den nationella tilläggsdelen kan betalas 
ut för samma förbindelseperiod och för 
högst samma areal som kompensationsbi-
draget och miljöstödet för jordbruket hän-
för sig till, förutsatt att de övriga stödvillko-
ren uppfylls.  

Genom förordning av statsrådet före-
skrivs närmare om grunderna för faststäl-
lande och beviljande av nationella tilläggs-
delar, tilläggsdelens storlek och ingående 
av tilläggsdelsförbindelse. 

 
16 § 

Allmänna grunder för sänkning av stöd 

Stöd som avses i denna lag sänks eller 
kan lämnas obeviljat om 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) ansökan för sent har anlänt till myn-
digheten, eller 

4) en omständighet eller en åtgärd har i 
syfte att få stöd getts en sådan form som 
inte motsvarar sakens egentliga natur eller 
avsikt. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om den sökande eller en medlem i hans 
eller hennes familjeföretag har dömts för 
brott enligt 17 kap. 14 eller 15 § strafflagen 
(39/1889) eller den sökande eller en med-
lem i hans eller hennes familjeföretag 
dömts för en förseelse enligt 54 § djur-
skyddslagen (594/1998) samt samtidigt 
meddelats djurhållningsförbud enligt 
17 kap. 23 § strafflagen, beviljas inte stöd 
för husdjursskötsel för det stödår då gär-
ningen har begåtts och inte heller för den tid 

16 § 

Allmänna grunder för sänkning av stöd 

Stöd som avses i denna lag sänks eller 
kan lämnas obeviljat, om 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) ansökan för sent har anlänt till myn-
digheten, 

4) en omständighet eller en åtgärd har i 
syfte att få stöd getts en sådan form som 
inte motsvarar sakens egentliga natur eller 
avsikt, eller 

5) arrangemangets uppenbara syfte är att 
kringgå stödvillkoren eller stödsystemets 
mål. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om den sökande eller en medlem i hans 
eller hennes familjeföretag har dömts för 
brott enligt 17 kap. 14 eller 15 § i straffla-
gen (39/1889) eller den sökande eller en 
medlem i hans eller hennes familjeföretag 
dömts för en förseelse enligt 54 § i djur-
skyddslagen (594/1998) samt samtidigt 
meddelats djurhållningsförbud enligt 
17 kap. 23 § i strafflagen, beviljas inte stöd 
för husdjursskötsel och eventuellt beviljat 
stöd betalas inte ut för det stödår då den 
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djurhållningsförbudet är i kraft. Betalningen 
av stöden för husdjursskötsel skall beträf-
fande stödet för djurarten i fråga avbrytas 
när åtalsprövning inletts i ärendet. 

behöriga myndigheten konstaterat gärning-
en som lett till dom. Om den sökande eller 
en medlem i hans eller hennes familjeföre-
tag har dömts till djurhållningsförbud, be-
talas stöd för husdjursskötsel  inte ut för ti-
den då djurhållningsförbudet är i kraft och 
inte heller för tiden mellan gärningsåret 
och lagakraftvunnen dom. Utbetalningen av 
stöden för husdjursskötsel skall beträffande 
stöden för djurarten i fråga avbrytas när 
åtalsprövning inletts i ärendet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 16 a § 

Stödmottagares anmälningsskyldighet 

Stödmottagaren skall utan dröjsmål un-
derrätta den myndighet som beviljar stödet 
om ändrade omständigheter beträffande 
stödmottagare, gårdsbruksenhet, husdjurs-
produktion, animalieproduktionsdjur eller 
understödd verksamhet som påverkar stö-
dets storlek eller kan orsaka återkrav av 
stöd eller indragning av stödet. 

 
17 § 

Påföljder vid försening 

— — — — — — — — — — — — — — 
Om anmälan om lagermängderna i fråga 

om stöd som beviljas för lagring av träd-
gårdsprodukter görs för sent, anses den la-
germängd som gäller vid anmälningstid-
punkten vara noll. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
Att en bilaga till ansökan eller andra blan-

ketter som har samband med stödansökan 
än ansökningsblanketten är försenade sän-
ker inte det stöd som beviljas. Att dessa 
blanketter inlämnas är dock ett villkor för 
att stöd skall utbetalas. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

17 § 

Påföljder vid försening 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om anmälan om lagermängderna i fråga 

om stöd som beviljas för lagring av träd-
gårdsprodukter görs för sent, sänks för den 
ifrågavarande anmälans del den lager-
mängd som utgör grund för beviljandet av 
stödet med en procent för varje arbetsdag 
som ansökan är försenad. Om anmälan är 
mer än 25 kalenderdagar försenad, anses 
den lagermängd som gäller vid anmälnings-
tidpunkten vara noll. 
— — — — — — — — — — — — — —  

På deltagaranmälan och beslutet om od-
lingsgranskning tillämpas samma påföljder 
vid försening som vid försening av ansökan. 

Om den sökande inte lämnar in bilagorna 
till ansökan eller deltagaranmälan eller 
andra blanketter som hänför sig till stödan-
sökan inom den tidsfrist som den stödbevil-
jande myndigheten har satt ut, kan myndig-
heten avgöra ärendet utan ovan nämna 
bilagor och blanketter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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19 § 

Tillsynspåföljder beträffande stöden för 
växtproduktion i fråga om odlingsmetod 

och miljövillkor 

Om det sätt på vilket ett jordbruksskifte 
har odlats inte uppfyller kravet i fråga om 
normal jordbrukarsed på orten enligt 9 § 
2 mom. 2 punkten, beaktas skiftet i fråga 
inte när den areal som ligger till grund för 
beviljande av stöd fastställs. Om totalarea-
len av de skiften som förkastats på grund av 
försummelser i fråga om odlingsmetoden 
för stödformen eller stödtypen överskrider 
50 procent av den faktiska arealen beviljas 
inget stöd. 

Om den sökande inte iakttar de i 9 § 
2 mom. 3 punkten avsedda miljövillkoren, 
sänks stödet med ett belopp som står i rela-
tion till antalet konstaterade brister eller 
försummelser och allvaret hos dem. Påfölj-
den kan beroende på stödformen eller stöd-
typen avse antingen stödet för ett enskilt 
bas- eller jordbruksskifte eller den sökandes 
alla bas- eller jordbruksskiften som omfat-
tas av stödformen eller stödtypen i fråga. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Tillsynspåföljder beträffande stöden för 
växtproduktion i fråga om odlingsmetod 

och miljövillkor 

Om det sätt på vilket ett jordbruksskifte 
har odlats inte uppfyller kravet i fråga om 
produktionsförhållandena på orten enligt 
9 § 2 mom. 2 punkten, beaktas skiftet i frå-
ga inte när den areal som ligger till grund 
för beviljande av stöd fastställs. Om total-
arealen av de skiften som förkastats på 
grund av försummelser i fråga om odlings-
metoden för stödformen eller stödtypen 
överskrider 50 procent av den faktiska area-
len, beviljas inget stöd. 

Om den sökande inte iakttar de i 9 § 
2 mom. 4 punkten avsedda miljövillkoren, 
sänks stödet med ett belopp som står i rela-
tion till antalet konstaterade brister eller för-
summelser och deras allvarlighet. Påföljden 
kan beroende på stödformen eller stödtypen 
avse antingen stödet för ett enskilt bas- eller 
jordbruksskifte eller den sökandes alla bas- 
eller jordbruksskiften som omfattas av stöd-
formen eller stödtypen i fråga. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 24 a § 

Övriga förutsättningar för utbetalning av 
stöd 

Stöd för växtproduktion eller växthusod-
ling som avses i denna lag får inte betalas 
ut innan granskningarna av gården som 
stödet i fråga gäller har slutförts. Detta 
hindrar inte att stöd för växthusproduktion 
kan betalas ut till sökanden i förskott. 
 

 
26 § 

Betalning av produktionsstöd för mjölk ge-
nom förmedling av mejeriet 

Produktionsstödet för mjölk kan utan an-
sökan betalas till producenten på grundval 
av den mjölkmängd som levererats till me-
jeriet, genom förmedling av det mejeri som 
mottar mjölken. 

26 § 

Betalning av produktionsstöd för mjölk ge-
nom förmedling av mejeriet 

(upphävs) 
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På produktionsstödet för mjölk tillämpas 
inte bestämmelserna om sänkning och för-
vägran av stöd i 17 och 20 § när det betalas 
via mejeriet. 
 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den        20  . Be-
stämmelsen i 3 § 2 mom. 1 punkten träder 
dock i kraft först den 1 januari 2008. 

Bestämmelsen i 3 § 2 mom. 1 punkten till-
lämpas dock sådan den lydde vid ikraftträ-
dandet av denna lag, om den sökande eller 
maken inte är över 65 år och den sökande 
och maken får ålderspension som avses i 
lagstiftningen om pension för lantbruksföre-
tagare den 31 december 2007. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 


