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Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014

Statsrådets förordning

138/2014

om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2014

I enlighet med statsrådets beslut,
ändras i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2013 (18/2013) 10 §

1 mom., 14 § 1 mom., 24 § 1 mom. och bilaga 2 som följer:

10 §

Produktionsstöd för mjölk

För mjölk som sökanden sålt för att mark-
nadsföras 2013 och som godkänts för detta
ändamål eller för direktförsäljning av mjölk
kan produktionsstöd för mjölk beviljas till
högst följande belopp:

Stödområde cent/liter

Yttre skärgården, områdena A
och B 4,1

Fasta Åland 4,1

Övriga A- och B-områden 2,9

14 §

Stöd för slaktade kvigor

Stöd för kvigor som slaktats 2013 beviljas
till ett belopp av högst 285 euro per djuren-
het. En slaktad kviga motsvarar 0,6 djurenhe-
ter.
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter
kan, utifrån genomsnittet av den lagringsvo-
lym som upptas av trädgårdsprodukter som
finns i lager den 15 oktober 2013, den 15
november 2013 och den 16 december 2013,
för den lagringsvolym som berättigar till stöd
beviljas till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m3

Maskinellt kylda lager 7,2

Övriga lager 4,4
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 26
februari 2014.

Helsingfors den 20 februari 2014

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo



Bilaga 2

BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM MAXIMIBELOPP stödets belopp, miljoner euro

Mjölk, nötkreatur, tackor och hongetter samt hästar 22,72

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäder-
fähushållning 16,00

Växthusproduktion 12,79

Stöd för lagring av trädgårdsprodukter 0,87

Hektarstöd för husdjurslägenhet 9,69

Stöd för specialväxter till södra Finland 0,86
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