
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 31 maj 2011

Statsrådets förordning

560/2011

om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 maj 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministe-
riet, föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
(1559/2001) samt 13 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om
landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervak-
ningen av sådana nationella stöd för växtpro-
duktion och nationella husdjursstöd inom
jordbruket och trädgårdsodlingen som anges i
följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt
stöd till södra Finland 2011 (43/2011), nedan
förordningen om nationellt stöd till södra
Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd
2011 (44/2011), nedan förordningen om
nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationell til-
läggsdel till kompensationsbidraget för 2011
(51/2011),

4) statsrådets förordning om nationellt
stöd för potatisproduktion 2011 (45/2011),
nedan förordningen om nationellt stöd för
potatisproduktion,

5) statsrådets förordning om nationellt
stöd för biodling som utbetalas enligt antalet
bisamhällen för 2011 (47/2011),

6) statsrådets förordning om nationellt
stöd för sockerbeta 2011 (46/2011).

Denna förordning tillämpas dock inte på
sådana stöd till trädgårdsodlingen som avses i
5 kap. i förordningen om nationellt stöd till
södra Finland och i 5 kap. i förordningen om
nordligt stöd.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) rådets förordning om gårdsstöd rådets

förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande
av gemensamma bestämmelser för system för
direktstöd för jordbrukare inom den gemen-
samma jordbrukspolitiken och om upprät-
tande av vissa stödsystem för jordbrukare,
om ändring av förordningarna (EG) nr
1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr
378/2007 samt om upphävande av förordning
(EG) nr 1782/2003,

2) tillämpningsförordningen kommissio-
nens förordning (EG) nr 1122/2009 om til-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, mo-
dulering och det integrerade administrations-
och kontrollsystem inom de system för di-
rektstöd till jordbrukare som införs genom
den förordningen och om tillämpningsföre-
skrifter för rådets förordning (EG) nr
1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för
stöd inom vinsektorn,



3) förordningen om identifiering Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr
1760/2000 om upprättande av ett system för
identifiering och registrering av nötkreatur
samt märkning av nötkött och nötköttspro-
dukter och om upphävande av rådets förord-
ning (EG) nr 820/97,

4) registreringsförordningen jord- och
skogsbruksministeriets förordning om märk-
ning och registrering av nötkreatur
(1391/2006),

5) administrationsförordningen för natio-
nella stöd jord- och skogsbruksministeriets
förordning om administrationen av nationella
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
2011 (240/2011),

6) svin- och fjäderfäförordningen statsrå-
dets förordning om från produktionen fri-
kopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
samt kompensation för strukturförändringar
inom svin- och fjäderfähushållning
(759/2008),

7) förordningen om ett system för identi-
fiering och registrering av får och getter
rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upp-
rättande av ett system för identifiering och
registrering av får och getter och om ändring
av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direk-
tiven 92/102/EEG och 64/432/EEG,

8) förordningen om registrering av får
och getter jord- och skogsbruksministeriets
förordning om märkning och registrering av
får och getter (469/2005),

9) nötkreatursregistret systemet för iden-
tifiering och registrering av nötkreatur enligt
förordningen om identifiering samt registre-
ringsförordningen,

10) nötkreatursförteckning ett administra-
tivt dokument som skrivits ut ur det nötkrea-
tursregister som avses i artikel 7 i förord-
ningen om identifiering och i registerförord-
ningen,

11) icke odlad åker som sköts åkrar som
inte används för produktion och som kan
vara naturvårdsåkrar eller trädesåkrar,

12) naturvårdsåker icke odlad åker som
sköts och som kan vara fleråriga vallåkrar
eller mångfaldsåkrar som har besåtts med
frön till vilt- eller landskapsväxter eller vall
som med stödansökan har anmälts som natur-
vårdsåker enligt utvecklingsprogrammet för
Fastlandsfinland,

13) trädesåker icke odlad åker som sköts
som kan bestå av grönträda, stubbträda eller
svartträda,

14) basskifte ett sådant i geografiskt hän-
seende sammanhängande referensskifte enligt
artikel 2.26 i tillämpningsförordningen som
sökanden odlar och besitter,

15) jordbruksskifte ett enhetligt område
som hör till ett basskifte och på vilket en
växtart odlas för ett speciellt syfte, som sköts
som icke odlad åker eller som används för
andra ändamål,

16) djurgrupp dikor, dikokvigor som är
minst åtta månader och högst två år gamla,
dikokvigor som är över två år gamla, mjölk-
kor, kvigor som är minst sex månader och
högst två år gamla, kvigor som är över två år
gamla, tjurar och stutar som är minst sex
månader och högst två år gamla, tjurar och
stutar som är över två år gamla, slaktade
kvigor, slaktade tjurar och stutar, tackor som
är minst ett år gamla, tackor under ett år som
har lammat, hongetter som är minst ett år
gamla, hongetter under ett år som har fått
avkomma, avelsston inklusive ponnyston,
finska hästar som är minst ett år gamla eller
övriga hästar och ponnyer som är minst ett år
och högst tre år gamla.

2 kap.

Övervakning

3 §

Kontroll av villkoren för stödberättigande

Kontrollen av att villkoren för beviljande
av stöd har uppfyllts ska utföras med iaktta-
gande i tillämpliga delar av vad som före-
skrivs i artikel 20 i rådets förordning om
gårdsstöd och i artikel 28 i tillämpningsför-
ordningen.

4 §

Lägsta antal kontroller på plats

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om
nationellt stöd för växtproduktion ska minst
5 procent kontrolleras på plats.

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om
nationellt stöd för nötkreatur ska minst
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5 procent kontrolleras. Av de gårdsbruksen-
heter som ansökt om nationellt stöd för
tackor och hongetter ska minst 5 procent
kontrolleras. Av de gårdsbruksenheter som
ansökt om nationellt stöd för hästar ska minst
5 procent kontrolleras.

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om
från produktionen frikopplat stöd för svin-
och fjäderfähushållning ska minst 5 procent
kontrolleras. Av de sökande som ansökt om
kompensation för strukturförändring ska
minst 5 procent kontrolleras.

Av de slakterier som godkänts av Livs-
medelssäkerhetsverket och de små slakterier
som godkänts av den kommunala livsmedels-
tillsynsmyndigheten, där det har slaktats kvi-
gor, tjurar eller stutar för vilka det har an-
sökts om nationellt stöd för husdjursskötsel,
ska minst 10 procent kontrolleras. Kontrollen
ska omfatta ett urval på 2 procent av de
kvigor, tjurar och stutar som det ansökts om
nationellt stöd för.

Av de sökande som ansökt om nationellt
stöd för biodling som utbetalas enligt antalet
bisamhällen ska minst 5 procent kontrolleras.

5 §

Kontroller på plats

Gårdsbruksenheterna väljs ut för kontroller
på plats genom stickprov som görs centralise-
rat vid Landsbygdsverket och genom stick-
prov som närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna gör. Stickproven görs på det sätt som
anges i artikel 31 i tillämpningsförordningen.

Kontrollerna på plats utförs av närings-,
trafik- och miljöcentralerna. Den som utför
kontrollen ska inneha ett övervakningspass
med en fullmakt av Landsbygdsverket eller
jord- och skogsbruksministeriet eller en av
närings-, trafik- och miljöcentralen utfärdad
handling som styrker inspektionsrätten. Över-
vakningspasset eller handlingen ska på begä-
ran visas för den som ansöker om stöd eller
dennes representant innan kontrollen inleds.

6 §

Delområden för kontroller på plats

De gårdsbruksenheter som valts ut för kon-
troll i enlighet med 5 § ska kontrolleras i

fråga om arealbaserade stöd med iakttagande
i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i
artikel 33 i tillämpningsförordningen och i
fråga om husdjursstöd med iakttagande i til-
lämpliga delar av vad som föreskrivs i artikel
42 i tillämpningsförordningen.

Kontrollen av bisamhällen kan begränsas
till ett urval vars storlek är minst hälften av
de bisamhällen för vilka stöd har sökts.

7 §

Utvidgad övervakning

Om det vid en kontroll på plats upptäcks
att något stödvillkor har försummats på ett
jordbruksskifte, ska iakttagandet av detta vill-
kor övervakas på alla de jordbruksskiften på
gårdsbruksenheten som villkoret avser.

Om påföljder enligt 7 § 2—4 punkten i
statsrådets förordning om nationellt stöd för
biodling som utbetalas enligt antalet bisam-
hällen för 2011 ska tillämpas på grund av
övervakning av ett urval bisamhällen, ska
övervakningen utvidgas att gälla sökandens
alla bisamhällen.

8 §

Mätning av arealen på ett skifte

Vid mätning av arealen på ett bas- och
jordbruksskifte ska iakttas vad som före-
skrivs i 10–12 § i statsrådets förordning om
övervakning av arealbaserade stöd som helt
eller delvis finansieras av Europeiska unio-
nen (591/2007), nedan förordningen om
övervakning av arealbaserade stöd.

9 §

Kartor som används vid övervakningen

Vid övervakningen ska det användas så-
dana kartor som avses i 9 § i förordningen
om övervakning av arealbaserade stöd.

10 §

Övervakningsprotokoll

Över kontroll av stöd för växtproduktion
och över arealmätning ska upprättas ett så-
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dant övervakningsprotokoll som avses i 8 § i
förordningen om övervakning av arealbase-
rade stöd och i 7 § i statsrådets förordning
om övervakning av djurbidrag som helt fi-
nansieras av Europeiska unionen (592/2007),
nedan förordningen om övervakning av djur-
bidrag.

3 kap.

Kontroll av stöd för växtproduktion

11 §

Skiftesgränser

Vid kontroll av skiftesgränser ska 3 kap. i
förordningen om övervakning av arealbase-
rade stöd iakttas.

Vid övervakningen ska besittningen av
skiftet kontrolleras. Om besittningen av skif-
tet inte kan fastställas vid övervakningen,
förkastas skiftet.

12 §

Produktionssätt som beaktar produktionsför-
hållandena på orten

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
bestämmelsen om produktionssätt med beak-
tande av produktionsförhållandena på orten i
8—9 § i administrationsförordningen för na-
tionella stöd har iakttagits på gårdsbruksen-
heten.

13 §

Miljövillkor för nordligt stöd för
växtproduktion

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
miljövillkoren enligt 9 § i förordningen om
nordligt stöd har iakttagits på gårdsbruksen-
heten.

14 §

Nationellt stöd för potatisproduktion

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
villkoren enligt förordningen om nationellt

stöd för potatisproduktion har iakttagits på
gårdsbruksenheten.

15 §

Villkor för beviljande av stöd för hampa

Vid övervakningen av hampa och hampa-
sorter som avses i artikel 39 i rådets förord-
ning om gårdsstöd och artikel 10 i kommis-
sionens förordning (EG) nr 1120/2009 om
tillämpningsföreskrifter för det system med
samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning
III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om
upprättande av gemensamma bestämmelser
för system för direktstöd för jordbrukare
inom den gemensamma jordbrukspolitiken
och om upprättande av vissa stödsystem för
jordbrukare, nedan verkställandeförord-
ningen, ska det kontrolleras att växtbeståndet
bevaras och att alla villkor uppfylls enligt vad
som föreskrivs i artikel 13.1 i tillämpnings-
förordningen, artikel 10 i verkställandeför-
ordningen och artikel 39.1 i rådets förordning
om gårdsstöd.

4 kap.

Kontroll av husdjursstöd

16 §

Villkor för beviljande av djurstöd

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
villkoren för beviljande av djurstöd uppfylls.

I samband med övervakningen av natio-
nella husdjursstöd ska med hjälp av bokfö-
ringen över djuren kontrolleras att det antal
djur som anmälts i ansökan har funnits på
gårdsbruksenheten på dagen för fastställande
av stöd och att djuren berättigar till stöd.

17 §

Inköps- och försäljningsfakturor samt andra
handlingar

Vid övervakningen av inköps- och försälj-
ningsfakturor och andra handlingar iakttas
12 § i förordningen om övervakning av djur-
bidrag.
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18 §

Nötkreatur

Vid övervakningen ska iakttas vad som i
3 kap. i förordningen om övervakning av
djurbidrag föreskrivs om kontroll av stödvill-
koren i fråga om nötkreaturs öronmärken,
registrering, nötkreatursförteckning, ålder,
kön, ras och kalvning.

19 §

Bokföring av djur och getters
mjölkproduktion

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
djuren och getternas mjölkproduktion har
bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med
5 kap. i administrationsförordningen för na-
tionella stöd.

Vid övervakningen kontrolleras det att de
bokförda uppgifterna är korrekta genom att
bokföringen jämförs med de inköps- och för-
säljningsfakturor samt andra handlingar på
gårdsbruksenheten som beviljandet av stödet
grundar sig på.

20 §

Registrering av djurhållare samt märkning
av tackor och hongetter

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
gårdsbruksenheten är registrerad som djur-
hållare i fråga om tackor i enlighet med för-
ordningen om ett system för identifiering och
registrering av får och getter och 2 kap. i
förordningen om registrering av får och get-
ter samt i fråga om svinhushållning i enlighet
med jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning om märkning och registrering av svin
(1296/2001). Vid övervakningen ska det kon-
trolleras att sökanden i fråga om den höns-
hushållning som bedrivs är registrerad som
djurhållare på det sätt som föreskrivs i jord-
och skogsbruksministeriets förordning om
identifiering av fjäderfä och vissa andra
fåglar(867/2010). Om det vid övervakningen
upptäcks brister i registreringen, betalas det
inte stöd förrän gårdsbruksenheten har regist-
rerats som djurhållare i enlighet med stödvill-
koren.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att

tackorna och hongetterna är märkta i enlighet
med förordningen om ett system för identifie-
ring och registrering av får och getter och
3 kap. i förordningen om registrering av får
och getter. Tackor och hongetter får inte god-
kännas vid övervakningen, om de inte är
märkta i enlighet med stödvillkoren.

21 §

Tackor

Vid övervakningen under tackornas djur-
hållningstid ska det kontrolleras att förutsätt-
ningarna för beviljande av stöd som anges i
förordningen om nationellt stöd till södra
Finland och i 12 § i förordningen om nordligt
stöd uppfylls och att de bidragsberättigande
tackornas antal motsvarar det antal tackor
som anmälts i ansökan. Vid övervakningen
efter djurhållningstiden ska det med hjälp av
bokföring och verifikat klarläggas att förut-
sättningarna för beviljande av stöd uppfylls
och att det antal bidragsberättigande tackor
som anmälts i ansökan har funnits på gårds-
bruksenheten under hela djurhållningstiden.

Om tackor har dött eller avlägsnats under
djurhållningstiden ska det i samband med
kontrollen kontrolleras att en skriftlig anmä-
lan om att antalet tackor har förändrats har
lämnats in till kommunens landsbygdsnä-
ringsmyndighet så som bestäms i 18 § i ad-
ministrationsförordningen för nationella stöd.

22 §

Hästar

Vid övervakningen av nationellt husdjurs-
stöd för hästar ska följande kontrolleras un-
der den djurhållningsperiod för hästar som
avses i förordningen om nationellt stöd till
södra Finland och i 13 § 1 mom. i förord-
ningen om nordligt stöd:

1) de hästar som finns på gårdsbruksenhe-
ten vid tidpunkten för kontrollen,

2) innehavet och registreringen av hästarna
på basis av gårdsbruksenhetens bokföring över
djuren, det register som förs av Finlands
Hippos rf, den identitetshandling som avses i
jord- och skogsbruksministeriets förordning
om identifiering och märkning av hästdjur
(880/2009) och övriga handlingar, samt
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3) att de kännetecken som anmälts i iden-
titetshandling som avses i 2 punkten eller i
stödansökan motsvarar de hästar som finns
på gårdsbruksenheten.

Efter djurhållningsperioden för hästar ska
innehavet och registreringen av hästarna kon-
trolleras på basis av gårdsbruksenhetens bok-
föring över djuren, det register som förs av
Finlands Hippos rf, identitetshandling och
övriga handlingar. Antalet djur under djur-
hållningsperioden ska kontrolleras på basis
av gårdsbruksenhetens bokföring över dju-
ren. De kännetecken som anmälts i stödansö-
kan eller till det register som förs av Finlands
Hippos rf ska kontrolleras att de motsvarar de
hästar som anmälts i stödansökan och som
finns på gårdsbruksenheten vid tidpunkten
för kontrollen.

Om en häst som antecknats i det register
som förs av Finlands Hippos rf inte enligt
registeruppgifterna är i sökandens besittning,
utbetalas inget stöd. Om en häst inte har
antecknats i registret i fråga och ingen tillför-
litlig utredning över att hästen är i sökandens
besittning har lämnats tillsammans med stöd-
ansökan, utbetalas inget stöd.

23 §

Stöd för svin- och fjäderfähushållning

Vid övervakningen av från produktionen
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning och kompensationen för strukturföränd-
ringar inom svin- och fjäderfähushållning ska
den referenskvantitet kontrolleras som fast-
ställts för gårdsbruksenheten i enlighet med
10 c och d § i lagen om nationella stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen, nedan
stödlagen.

Vid övervakningen av från produktionen
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning ska det kontrolleras att det på gårds-
bruksenheten bedrivs husdjursskötsel i enlig-
het med 10 § 1 mom. i förordningen om svin-
och fjäderfähushållning och att kravet på
djurtäthet på gårdsbruksenheten enligt 10 §
2—5 mom. i förordningen om svin- och fjä-
derfähushållning uppfylls.

Vid övervakningen av kompensationen för
strukturförändringar ska det kontrolleras att
sökanden bedriver jordbruk i enlighet med

17 § 2 mom. i förordningen om svin- och
fjäderfähushållning och att sökanden inte har
beviljats stöd enligt lagen om stöd för upphö-
rande med att bedriva jordbruk (612/2006).

24 §

Produktionssätt

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
gängse produktionssätt som anges i 12 § i
administrationsförordningen för nationella
stöd för det djurslag som ligger till grund för
stödet iakttas på gårdsbruksenheten.

25 §

Slakteriövervakning

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
de stödvillkor som anges i 14 och 15 § i
förordningen om nationellt stöd till södra
Finland och 14 och 15 § i förordningen om
nordligt stöd uppfylls.

I ett av Livsmedelssäkerhetsverket godkänt
slakteri eller ett av den kommunala myndig-
heten för livsmedelstillsyn godkänt litet slak-
teri ska det kontrolleras att villkoren för stöd-
berättigande uppfylls genom att handlingar
granskas samt genom att uppgifterna i hand-
lingar jämförs med uppgifterna i nötkreaturs-
registret. I slakteriet ska dessutom på dagen
för kontrollen genomföras en kontroll av
slaktförfarandena, på basis av stickprov.

5 kap.

Påföljder

26 §

Övervakningspåföljder inom stöden för
växtproduktion

Bestämmelser om övervakningspåfölj-
derna inom stöden för växtproduktion finns i
18 § i stödlagen när det gäller arealen och
den konstaterade växten. Bestämmelser om
påföljderna inom den nationella tilläggsdelen
till kompensationsbidraget finns i 10 a §
2 mom. i stödlagen. Bestämmelser om på-
följder inom hektarstödet för husdjurslägen-
heter finns i 10 b § 5 mom. i stödlagen.
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Om den i 9 § 5 mom. i statsrådets förord-
ning om nationell tilläggsdel till kompensa-
tionsbidraget för 2011 (51/2011) avsedda an-
mälan inte lämnats på behörigt sätt, beräknas
beloppet för den nationella tilläggsdelen till
kompensationsbidraget enligt stödnivån för en
växtodlingslägenhet och det belopp för til-
läggsdelen till kompensationsbidraget som i
övrigt beviljas för en växtodlingslägenhet,
sänks med tio procent för det aktuella stödåret.

Om det vid övervakningen konstaterats att
arealen är större än den areal som anmälts i
ansökan, betalas stöd högst för den areal som
anmälts i ansökan. Om det vid övervak-
ningen konstateras att skillnaden mellan den
totala areal som berättigar till stöd och den
totala areal som anmälts i ansökan är högst
0,1 hektar och om stödvillkoren inte har
kringgåtts på det sätt som avses i 16 § i
stödlagen, betalas stöd för den areal som
anmälts i ansökan.

Om skillnaden mellan den anmälda arealen
och den areal som godkänts vid övervak-
ningen i förhållande till den areal som god-
känts vid övervakningen är

1) högst 3 procent men dock minst 0,1
hektar och högst två hektar, betalas stödet
utifrån den areal som godkänts vid övervak-
ningen,

2) över 3 procent eller mer än två hektar,
men dock högst 20 procent, dras den konsta-
terade överskridningen av från den areal som
godkänts vid övervakningen,

3) över 20 procent men högst 50 procent,
dras två gånger den konstaterade överskrid-
ningen av från den areal som godkänts vid
övervakningen,

4) över 50 procent, betalas inget stöd alls.
Om det vid övervakningen konstateras att

det på skiftet finns växter som berättigar till
samma stöd men till en lägre stödnivå än vad
som anmälts i ansökan, sänks stödet för skif-
tet med 20 procent.

27 §

Påföljder som hänför sig till miljövillkoren
för nordligt stöd

Om miljövillkoren som anges i 9 § i för-
ordningen om nordligt stöd inte har iakttagits
på gårdsbruksenheten, sänks de nordliga stöd

som beviljas gårdsbruksenheten med högst 5
procent. Om det vid övervakningen konstate-
ras att jordbrukaren avsiktligt underlåtit att
iaktta miljövillkoren, sänks stödet med minst
15 och högst 100 procent. Påföljderna beräk-
nas på det totala beloppet av det nordliga
hektarstödet, det allmänna hektarstödet och
stödet till unga jordbrukare.

28 §

Nationellt stöd för potatisproduktion

Om det vid övervakningen konstateras att
villkoren i förordningen om nationellt stöd
för potatisproduktion inte har iakttagits på
gårdsbruksenheten, ska stöd inte betalas för
den areal som inte uppfyller stödvillkoren.

29 §

Övervakningspåföljder inom sådana stöd
för husdjursskötsel som är kopplade till

produktionen

Konstateras det att skillnaden mellan det
anmälda och det vid övervakningen på basis
av bokföringen eller på annat sätt fastställda
faktiska eller genomsnittliga djurantalet för
en djurgrupp i förhållande till det faktiska
djurantalet vid övervakningen är

1) högst 5 procent eller högst två djur,
fastställs stödet enligt det faktiska djurantalet,

2) över 5 procent, men högst 20 procent,
eller om skillnaden är mer än två men högst
fyra djur, fastställs stödet enligt det djurantal
som fås genom att från det faktiska djuranta-
let dra av skillnaden mellan det anmälda och
det faktiska djurantalet,

3) över 20 procent, men högst 40 procent,
fastställs stödet enligt det djurantal som fås
genom att från det faktiska djurantalet dra av
den dubbla skillnaden mellan det anmälda
och det faktiska djurantalet, eller

4) över 40 procent, är det djurantal som
ligger till grund för fastställande av stöd noll.

Om det vid övervakningen konstateras att
en djurgrupp inte alls har bokförts eller om
det djurantal som utgör grund för faststäl-
lande av stöd inte kan utredas på basis av
bokföringen, betalas det inte något stöd för
stödåret i fråga för den djurgruppen.

Om det vid kontroll av nötkreatursförteck-
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ningen samt de verifikat som gäller djuren
konstateras att förändringen i antalet stödbe-
rättigade dagar för nötkreaturen på gårds-
bruksenheten är mer än fyra dagar, ska det
genomsnittliga antalet nötkreatur på gårds-
bruksenheten räknas på nytt.

30 §

Påföljder inom sådana stöd för husdjurssköt-
sel som frikopplats från produktionen

Om de villkor som anges i 10 § i förord-
ningen om svin- och fjäderfähushållning inte
uppfylls på en gårdsbruksenhet för vilken en
referenskvantitet som avses i 10 c § 1—3
mom. och 10 d § 1—3 mom. i stödlagen har
fastställts, betalas det inte från produktionen
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning.

Om sökanden inte bedriver jordbruk enligt
17 § 2 mom. i förordningen om svin- och
fjäderfähushållning, betalas det inte kompen-
sation för strukturförändringar inom svin-
och fjäderfähushållningen.

31 §

Påföljder som hänför sig till
produktionssättet

Bestämmelser om påföljder som hänför sig
till produktionssättet finns i 19 och 20 § i
stödlagen.

32 §

Uträkning av påföljder

Från stöden för växtproduktion ska de på-
följder som beror på fel i arealen dras av före
andra påföljder.

De påföljder i husdjursstöden som beror på
skillnader i djurantal räknas ut före andra
påföljder. Om skillnaden i djurantal leder till
ett annat slutresultat än skillnaden i procent,
används vid kontrollen det resultat som är
fördelaktigare för sökanden.

33 §

Förhindrande av övervakning

I artikel 26.2 i tillämpningsförordningen
föreskrivs om avslående av stödansökan när
övervakningen förhindras.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §

Kontroller på Åland

Vid kontroller på Åland iakttas 2 § 3 mom.
i lagen om förfarandet vid skötseln av stöd-
uppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
(1336/1992).

35 §

Kringgående av stödvillkoren

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
stödvillkoren inte har kringgåtts på det sätt
som avses i 16 § i stödlagen. Vid övervak-
ningen ska det dessutom kontrolleras om
gårdsbruksenheten motsvarar kännetecknen
för en självständig gårdsbruksenhet enligt
förordningen om kännetecknen för en funk-
tionellt och ekonomiskt självständig gårds-
bruksenhet (213/2007).

36 §

Ändringssökande

I 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln
av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnä-
ringar föreskrivs om sökande av ändring i
beslut om stöd som kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet har fattat.

37 §

Sammanslagning av kontrollerna av
husdjursstöd

Övervakningen av nationellt husdjursstöd
för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, mjölkkor,
kvigor, slaktade kvigor, tjurar och stutar ut-
förs i samband med övervakningen av Euro-
peiska unionens bidrag för nötkreatur och
mjölkbidrag. Övervakningen av det natio-
nella stödet för tackor utförs i samband med
övervakningen av Europeiska unionens tack-
bidrag.
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38 §

Anmälan om övervakning

Vid övervakning av nationella stöd för
växtproduktion och nationella husdjursstöd
ska vid kontroller och när stödtagaren under-
rättas om dem iakttas vad som i artikel 27 i
tillämpningsförordningen föreskrivs.

39 §

Anmälningsskyldighet

Om det i samband med övervakningen
framkommer att djur sköts eller behandlas i
strid med djurskyddslagen (247/1996) eller

de bestämmelser eller föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den, ska överträdelserna
omedelbart anmälas till kommunalveterinä-
ren, hälsovårdsinspektören eller polisen.

Den kommunala landsbygdsnäringsmyn-
digheten ska informeras om att utredning av
ett ärende som avses i 1 mom. har inletts.

40 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 maj
2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 maj 2011

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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