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Statsrådets förordning
om tillfälliga undantagsåtgärder för nationella stöd till grisköttproducenter och 

mjölkproducenter i Södra Finland år 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 mom. och
15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001)
samt 18 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), av dem 4§ 2
mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen sådant det lyder i
lag 457/2010:

1 §
Som sådant annat stöd som avses i 6§ 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbru-

ket och trädgårdsodlingen (1559/2001) betalas inom ramen för stasbudgeten tillfälligt ex-
traordinärt nationellt stöd för år 2015 till grissköttproducenter i hela landet och mjölkpro-
ducenter i Södra Finland inom stödområde AB enligt statsrådets förordning om stödom-
råden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård
(5/2015) på de sätt som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Producenter av griskött som under minst en dag hade produktion från och med den 1

maj till och med den 31 augusti 2015 kan inom ramen för statsbudgeten för 2016 betalas
högst 4,0 miljoner euro i stöd enligt artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU)
2015/1853 om tillfälligt extraordinärt stöd till jordbrukare inom sektorn för animaliepro-
duktion, nedan kommissionens förordning. Stöd beviljas enligt det genomsnittliga djur-
gruppsspecifika antalet svin (suggor) som avses i 2 § 15 punkten samt svin (andra svin)
som avses i 2 § 17 punkten i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbru-
ket (45/2015) och som den första dagen varje kalendermånad under tidsperioden ovan
finns registrerade i registret enligt kap. 2 i lagen om ett system för identifiering av djur
(238/2010). I stöd beviljas högst 14 euro per sugga och högst 4 euro per annat svin. 

3 §
Mjölkproducenter i Södra Finland inom stödområde AB som under minst en dag hade

produktion från och med den 1 januari till och med den 31 mars 2015 kan betalas högst
1,0 miljoner euro i stöd enligt artikel 2 i kommissionens förordning. I stöd betalas högst
0,82 cent per liter för mjölk som antecknats i kvotregistret under tidsperioden ovan och
konstaterats vid tillsynen och som köpts och godkänts för att marknadsföras eller att säljas
direkt till konsumenter. Med kvotregistret avses ett informationssystem som förvaltas av
Landsbygdsverket och som innehåller uppdaterade uppgifter om de mjölkkvantiteter som
producenterna har producerat.  
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4 §
Om besittningen av hela gårdsbruksenheten har överförts senast den 31 augusti 2015,

kan stödet beviljas den övertagande parten.

5 §
Denna förordning träder i kraft den 3 december 2015. 
Förordningens 2 § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2016, eller om riks-

dagen godkänner statsbudgeten för 2016 senare än nämnda tidpunkt, från den tidpunkt då
statsbudgeten godkänns.

Helsingfors den 26 november 2015

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo
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