
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 16 april 2013

Statsrådets förordning

274/2013

om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om
kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag

för stärkelsepotatis som betalas för 2012

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2013

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag

för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis
som betalas för 2012 (39/2012) 6 § 1 mom., 8 § 1 mom., 11 och 19 §, av dem 6 § 1 mom.och
8 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 642/2012, som följer:

6 §

Bidragsbeloppet för mjölkkor

Inom stödregion A och B kan bidrag för
mjölkkor beviljas till ett belopp av 160,70
euro per djurenhet.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Beloppet för bidrag för nötkreatur som
betalas per djurenhet

I stödregionerna beviljas följande belopp
per djurenhet i bidrag för nötkreatur:

Stödregion Stödregion
A—B C1—C4
euro euro

dikor eller diko-
kvigor 168,10 95,50
tjurar eller stutar 431,30 246,90
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Bidragsbeloppet

I kvalitetsbidrag för slaktlamm kan bevil-
jas 43,50 euro per djur. I hela landet kan
bidrag beviljas till högst 900 000 euro. Om
beloppet av bidraget per djur multiplicerat
med det totala antalet djur som berättigar till
bidrag leder till att det angivna maximibelop-
pet överskrids eller underskrids, ändras be-
loppet av bidraget per djur i förhållande till
hur mycket maximibeloppet överskrids eller
underskrids.

19 §

Bidragsbeloppet

För åkerareal som används för odling av
bidragsberättigande stärkelsepotatis och som
godkänts vid övervakningen kan bidrag be-
viljas till ett belopp av 582,40 euro per hek-
tar. I hela landet kan bidrag för stärkelsepota-
tis beviljas till ett belopp av 3,5 miljoner
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euro. Om beloppet av de bidrag som beräk-
nas på basis av godtagbara ansökningar över-
skrider eller underskrider nämnda maximibe-
lopp ändras bidragsbeloppet i förhållande till
hur mycket maximibeloppet överskrids eller
underskrids.

Denna förordning träder i kraft den 16
april 2013.

Helsingfors den 11 april 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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