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I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2014

(45/2014) 4, 6 och 7 §, 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 10 § 1 mom. och den finska språkdräkten i
bilaga 2 som följer:

4 §

Förutsättningar för beviljande och utbetal-
ning av LFA- stödets tilläggsdel

En förutsättning för beviljande av LFA-
stödets tilläggsdel i Fastlandsfinland är att
den odlare som ansöker om tilläggsdel har
ingått en förbindelse för kompensationsbi-
drag och en i 6 § föreskriven förbindelse för
tilläggsdel till kompensationsbidraget, nedan
förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel, 2010,
2011, 2012 eller 2013 eller kommer att ingå
sådana 2014. Om odlaren 2014 förlänger gil-
tighetstiden för förbindelsen för kompensa-
tionsbidrag som ingåtts 2009 med ett år, kan
LFA-stödets tilläggsdel beviljas om även för-
bindelsen för LFA-stödets tilläggsdel för-
längs för motsvarande period. En ytterligare
förutsättning för beviljande av LFA-stödets
tilläggsdel är att en odlare som ansöker om
tilläggsdel vid användningen av den areal
som förbindelsen gäller iakttar förbindelse-
villkoren i statsrådets förordning om kom-
pensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
åren 2007—2013, sådana de lyder i förbin-
delsen.

En förutsättning för utbetalning av LFA-
stödets tilläggsdel är att odlaren ansöker om
utbetalning.

6 §

Förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel

En förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel
ska ingås samtidigt som och för samma tids-
period som förbindelsen för kompensations-
bidraget. För att få LFA-stödets tilläggsdel
ska odlaren i samband med en ny förbindelse
för kompensationsbidrag ge in en förbindelse
för LFA-stödets tilläggsdel som gjorts på en
blankett som har godkänts av Landsbygds-
verket. I förbindelsen för LFA-stödets til-
läggsdel ska odlaren förbinda sig att hålla
förbindelsen för kompensationsbidraget i
kraft till slutet av åtagandeperioden.

När en odlare ingår en förbindelse för
LFA-stödets tilläggsdel förbinder han eller
hon sig vid att förbindelsens längd, stödbe-
loppet och villkoren kan ändras, om änd-
ringar i Europeiska unionens lagstiftning eller
ett beslut om LFA-stödets tilläggsdel som
fattas i Europeiska kommissionen kräver det.
Om odlaren inte godkänner en sådan anpass-
ning, kan han eller hon frånträda förbindel-
sen. Stödet återkrävs inte i ett sådant fall.

En odlare som ingått en förbindelse för
LFA-stödets tilläggsdel 2009 kan förlänga
förbindelsens giltighetstid med ett år genom
att göra en anmälan om det i enlighet med



Landsbygdsverkets föreskrifter. En förbin-
delse för tilläggsdel kan förlängas endast om
odlaren för motsvarande period även för-
länger giltighetstiden för förbindelsen för
kompensationsbidrag.

7 §

Husdjurslägenhet

När odlaren ingår en förbindelse för LFA-
stödets tilläggsdel ska han eller hon anmäla
gården antingen som en husdjurslägenhet el-
ler som en växtodlingslägenhet. Efter det för-
sta året av förbindelsen får gården ändras till
en husdjurslägenhet endast i de fall som
nämns i 10 §, med undantag för situationer
där en husdjurslägenhet som har ändrats till
en växtodlingslägenhet på nytt godkänns som
husdjurslägenhet i enlighet med 9 § 2 mom.

Med husdjurslägenhet avses i denna för-
ordning en gård

1) som har en djurtäthet på minst 0,4 dju-
renheter per hektar mark som är stödberätti-
gande inom kompensationsbidragssystemet,
eller

2) som har minst tio djurenheter under hela
åtagandeperioden och en djurtäthet på minst
0,2 djurenheter per hektar mark som är stöd-
berättigande inom kompensationsbidragssys-
temet.

Med växtodlingslägenhet avses i denna
förordning en gård som inte är en husdjurslä-
genhet.

När driftsinriktningen enligt 1 mom. be-
stäms för en gård ska som antalet djurenheter
användas antalet djurenheter under det år
som föregår det första året av förbindelsen
för LFA-stödets tilläggsdel, förutsatt att hus-
djursproduktionen fortsätter under det första
året för förbindelsen.

Djurantalet för nötkreatur bestäms utifrån
årsgenomsnittet av antalet djur som är minst
sex månader gamla enligt nötkreatursregistret
det år som föregår stödåret. Antalet djurenhe-
ter för svin bestäms utifrån uppgifterna i
svinregistret. Antalet djurenheter för svin,
höns och slaktfjäderfä bestäms utifrån antalet
djurenheter som beräknas enligt de räknings-
tidpunkter som anges i bestämmelser som
utfärdats med stöd av 10 § 7 mom. i lagen
om nationella stöd till jordbruket och träd-

gårdsodlingen och enligt grunderna för det
nationella stödet för husdjursskötsel år 2008.
Antalet djurenheter för hästar, hongetter och
tackor bestäms utifrån antalet djurenheter
som berättigar till nationellt stöd för hus-
djursskötsel 2013 och för vilket stöd har
sökts. På odlarens begäran kan antalet djuren-
heter för alla djurarter bestämmas utifrån det
antal djur som har konstaterats vid en kon-
troll. Vid omräkning till djurenheter används
de djurenhetskoefficienter som anges i bilaga
2. Vid beräkning av antalet djurenheter beak-
tas endast de djur som har skötts enligt det
gängse produktionssättet.

Om antalet djurenheter vid inlämnandet av
en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel på
grund av en investering i husdjursskötseln
som pågått 2013 eller av orsaker som är
oberoende av odlaren under 2013 var minst
en tredjedel mindre än det sedvanliga antalet
djur på gården, kan antalet djur på ansökan
av odlaren och enligt odlarens val bestämmas
utifrån djurantalet 2010, 2011 eller 2012.

Om det inte bedrivs husdjursskötsel på
gården den 30 april 2014, och det inte är
fråga om ett sådant kortvarigt avbrott i pro-
duktionen som avses i 9 § 5 mom., beviljas
tilläggsbelopp för husdjurslägenhet inom
LFA-stödets tilläggsdel inte för 2014.

8 §

Företag i sammanslutningsform

Vid bestämmande av en gårds driftsinrikt-
ning enligt 7 § 2 mom. eller vid bedöm-
ningen av huruvida en gård ska kvarstå som
husdjurslägenhet under åtagandeperioden kan
på odlarens begäran det antal djur som ägs av
ett sådant företag i sammanslutningsform
som inte har ingått en förbindelse för LFA-
stödets tilläggsdel för husdjurslägenhet räk-
nas med i antalet djur på en gård som har
ingått en förbindelse för LFA-stödets til-
läggsdel, förutsatt att bestämmanderätten
inom företaget i sammanslutningsform inne-
has av medlemmar i ett familjeföretag på så
sätt att

1) bestämmanderätten i ett öppet bolag
eller ett kommanditbolag enligt bolagsavtalet
tillkommer en eller flera sådana bolagsmän
som har ingått en förbindelse för LFA-stödets
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tilläggsdel i fråga om en i detta moment
avsedd gård och som uppfyller de övriga
förutsättningarna för att beviljas LFA-stödets
tilläggsdel, eller

2) bestämmanderätten i ett aktiebolag till-
kommer en eller flera sådana aktieägare som
har ingått en förbindelse för LFA-stödets til-
läggsdel i fråga om en i detta moment avsedd
gård och som uppfyller de övriga förutsätt-
ningarna för att beviljas LFA-stödets tilläggs-
del.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Ändring av en gårds driftsinriktning

Gårdens driftsinriktning kontrolleras årli-
gen under åtagandeperioden. Bedömningen
av gårdens driftsinriktning 2014 grundar sig
på det antal djurenheter som bestämts i enlig-
het med 7 § 5 mom. och den stödberättigande
åkerareal som under stödåret ligger till grund
för kompensationsbidraget.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Generationsväxling eller anskaffning av
en gårdsbruksenhet i dess helhet

Om en generationsväxling sker det år en
förbindelse ingås, eller därefter, kan den od-
lare som fortsätter verksamheten på gården
ändra gården till en husdjurslägenhet, om
gården uppfyller förutsättningarna enligt 7 §
2 mom. Tilläggsbeloppet för husdjurslägen-
het kan tidigast beviljas för det stödår som
följer efter året för generationsväxlingen. När
antalet djurenheter bestäms beaktas endast de
djur som den odlare som fortsätter verksam-
heten har förfogat över från och med dagen
för generationsväxlingen enligt beräknings-
kriterierna för det nationella stödet för hus-
djursskötseln.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 8 juli
2014.

Helsingfors den 3 juli 2014

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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