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Statsrådets förordning

777/2014

om transportbidrag för kött för 2014, transportbidrag för mjölk för 2013 och stöd för
vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 september 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen
om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § 2 punkten i
lagen om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen (1559/2001) kan

1) bokföringsskyldiga köpare av kött be-
viljas transportbidrag för kött för 2014,

2) mejerier beviljas transportbidrag för
mjölk för 2013,

3) aktörer som bedriver seminverksamhet
beviljas stöd för vissa tjänster inom husdjurs-
skötsel för 2014.

Transportbidrag för kött kan beviljas för
transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä,
hästar och getter från produktionsplatsen till
ett slakteri eller ett renslakteri.

2 §

Transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött kan beviljas uti-
från den slaktvikt som de av Livsmedelssä-
kerhetsverket godkända slakteriernas eller de
av Regionförvaltningsverket godkända ren-
slakteriernas vågkort eller vägningsjournal
visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen
har konstaterats vara duglig som människo-

föda och köttet har producerats i en stödre-
gion enligt bilaga 1.

Transportbidrag för kött kan för stödåret
2014 betalas högst i enlighet med bilaga 1.

Om summan av det transportbidrag för
kött som bidragstagaren får med stöd av
denna förordning och i övrigt för samma
ändamål överstiger det belopp som föreskrivs
i 2 mom., betalas det i denna förordning
föreskrivna bidraget inte till den överskju-
tande delen.

3 §

Transportbidrag för mjölk

Transportbidrag för mjölk kan stödåret
2014 beviljas för helmjölk som år 2013 in-
samlats hos producenterna inom områden
som omfattas av nordligt stöd och som
nämns i bilaga 2 till högst det belopp i euro
per tusen liter som anges i bilaga 2.

Om summan av det transportbidrag för
mjölk som bidragstagaren får med stöd av
denna förordning och i övrigt för samma
ändamål överstiger det belopp som föreskrivs
i 1 mom., betalas det i denna förordning
föreskrivna bidraget inte till den överskju-
tande delen.



4 §

Stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel

För att trygga de tjänster som är nödvän-
diga för husdjursskötseln kan personer med
behörighet enligt 29 § i djurskyddslagen
(247/1996) eller tillståndshavare enligt 6 § i
lagen om husdjursavel (794/1993) som får
bedriva annan seminverksamhet än semin-
verksamhet på hemgården, beviljas stöd för
stödåret 2014 om högst 13,00 euro per besök,
för vissa tjänster inom husdjursskötsel inom
de områden för nordligt stöd som nämns i
bilaga 3, i fråga om sådana arbetsresor som
görs för att utföra seminering, där besökaren
gör arbetsresan utanför sin egentliga arbets-
plats till en gård på vilken det bedrivs hus-
djursskötsel, för att uträtta nödvändiga upp-
gifter som hör till seminverksamheten, samt,

i situationer där det på grund av arbetets
natur inte finns någon egentlig arbetsplats,
sådana resor där besökaren gör en arbetsresa
från sin bostad för att utföra seminering på en
gård på vilken det bedrivs husdjursskötsel.

Om summan av det stöd för vissa tjänster
inom husdjursskötsel som bidragstagaren får
med stöd av denna förordning och övrigt
transportbidrag för samma ändamål eller an-
nat stöd överstiger det belopp som föreskrivs
i 1 mom., betalas det i denna förordning
föreskrivna bidraget inte till den överskju-
tande delen.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 okto-
ber 2014.

Helsingfors den 25 september 2014

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo
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Bilaga 1

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT

Stödområden euro/ton
C3—P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå 39,41
C3—P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi och
Övertorneå

39,41

C3—P4
Posio 69,07
C4—P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski
samt Kittilä och Sodankylä med undantag av
de delar som hör till P5

69,07

C4—P5
Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i
Kittilä och Sodankylä kommuner de regioner
som avses i bilaga 1 till statsrådets förord-
ning om nordligt stöd 2014 (14/2014)

157,84
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Bilaga 2

TRANSPORTBIDRAG FÖR MJÖLK

KOMMUN euro/1000 liter
Kajana 7,51
Paltamo 9,80
Ristijärvi 10,12
Sotkamo 9,47
Vaala 5,83
Hyrynsalmi 12,08
Keminmaa 7,84
Kuhmo 12,41
Simo 7,48
Tervola 10,12
Torneå 9,55
Kemijärvi 11,05
Pello 18,00
Pudasjärvi 8,83
Puolanka 12,45
Ranua 9,73
Rovaniemi 13,46
Suomussalmi 15,67
Taivalkoski 10,18
Överorneå 13,23
Kuusamo 2,09
Posio 6,44
Kittilä 24,16
Kolari 20,44
Pelkosenniemi 16,82
Salla 18,64
Savukoski 27,75
Sodankylä 22,86
Enontekis 31,02
Enare 36,90
Muonio 26,19
Utsjoki 43,75
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Bilaga 3

STÖD FÖR VISSA TJÄNSTER INOM HUSDJURSSKÖTSEL

Kommun
Enontekis
Hyrynsalmi
Enare
Kemijärvi
Kittilä
Kolari
Kuhmo
Kuusamo
Muonio
Pelkosenniemi
Pello
Posio
Pudasjärvi
Puolanka
Ranua
Rovaniemi
Salla
Savukoski
Sodankylä
Suomussalmi
Taivalkoski
Utsjoki
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