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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

714/2013

om betalning av ersättningar för översvämningsskador på jord- och skogsbruket samt
yrkesutövningen år 2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 oktober 2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom.
och 5 § i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
(284/1983), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 92/1995 och 5 § sådan den lyder i lag
433/2007:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de ande-
lar av beloppen och kostnaderna av skadorna
för skador och kostnader som exceptionella
översvämningar år 2012 orsakat till växande,
skördemogna eller bärgade trädgårdsproduk-
ter, bärgad skörd, produkter som tillverkats
vid yrkesutövning eller däri erforderligt lös-
öre, växande trädbestånd, jord- och skogsbru-
kets samt yrkesutövnings enskilda vägar,
broar, diken, vallar samt byggnader eller kon-
struktioner som ska ersättas enligt lagen om
ersättande av skador som förorsakats av ex-
ceptionella översvämningar (284/1983),
nedan översvämningsskadelagen, samt om
vissa grunder för värdering av skador som
har orsakats av exceptionella översväm-
ningar.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) stöd av mindre betydelse stöd som avses
i artikel 3 i kommissionens förordning (EG)
nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna
87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre
betydelse inom sektorn för produktion av
jordbruksprodukter,

2) de minimisstöd stöd som beviljas på de
villkor som anges i kommissionens förord-
ning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av
mindre betydelse och vars totalbelopp inte
överstiger 200 000 euro under någon period
omfattande tre beskattningsår,

3) referensperiod det beskattningsår då
stöd av mindre betydelse beviljas, samt de
två föregående beskattningsåren.

3 §

Värderingsgrunder

Ersättningar för uteblivna skördar eller
vissa produkter som tillverkats vid yrkesut-
övning fastställs enligt de regionala värdena i
tabellen nedan om inte annat bestäms i lagen
om ersättande av skördeskador (1214/2000).



Normskördar och enhetspriset 2012
Region Art Normskörd kg/ha Enhetspris ≠/kg
Satakunta lök 19 547 0,5613
Österbotten jordgubbe 3 785 3,4927
Norra Österbotten lök 7 114 0,5613

tomat 1,7388
Norra Österbotten krusbär 571 2,8211

rörflen 0,02
halm 0,03

4 §

Ersättningsbelopp

Ersättningen för skador på växande, skör-
demogna eller bärgade trädgårdsprodukter,
bärgad skörd, produkter som tillverkats vid
yrkesutövning eller på lösöre som behövs
däri, växande trädbestånd, jord- och skogs-
brukets samt yrkesutövnings enskilda vägar,
broar, diken, vallar samt byggnader eller kon-
struktioner samt för kostnader för åtgärder
vidtagna för att förebygga eller begränsa ska-
dorna uppgår till 60 procent av skadorna
enligt ersättningsgrunderna i översvämnings-
skadelagen.

Ersättningen för Finlands skogscentrals ex-
perthjälp vid värdering av skadorna är 60
euro/timme. Kilometerersättningen för Fin-
lands skogscentrals värderingsbesök är högst
45 cent per kilometer.

5 §

Beviljande av ersättning för skador inom
yrkesutövning och skogsbrukssektorn

Ersättningen enligt 4 § för skador på pro-
dukter som tillverkats vid annan yrkesutöv-
ning än yrkesutövningen inom jordbrukssek-

torn eller på lösöre, enskilda vägar, broar,
diken, vallar samt byggnader eller konstruk-
tioner som behövs däri och växande trädbe-
stånd beviljas i form av de minimisstöd. Vill-
koret för att stöd ska beviljas är att totalbe-
loppet av de stöd som sökanden beviljats i
form av de minimisstöd inte överskrider
200 000 euro under referensperioden. Ett yt-
terligare villkor är att totalbeloppet av alla
stöd av mindre betydelse inom jordbrukssek-
torn och det de minimistödet eller andra
eventuella stöd av mindre betydelse som sö-
kanden beviljats under referensperioden inte
överskrider maximibeloppet enligt artikel 2.2
i kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i fördraget på stöd av mindre bety-
delse.

Stöd av mindre betydelse anses ha bevil-
jats så som föreskrivs i artikel 3.2 i kommis-
sionens förordning som avses i 2 § 1 punkten
då tillstånd att betala ut ersättningen har
getts.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23
oktober 2013.

Helsingfors den 16 oktober 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo
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