
Rättelser till Finlands författningssamling

Till Finlands författningssamling nr 234/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsod-

lingen 2013)

På sidan 2, 1 § 3 mom. står:
På stöd till trädgårdsodlingen som betalas enligt 5 kap. i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och 5 kap. i
förordningen om nordligt  stöd tillämpas  endast 3 § i denna förordning. På hektarstöd för husdjurslägenhet enligt 69 § i
förordningen om nationellt stöd till södra Finland tillämpas endast 22 § i denna förordning.

Bör vara:
På stöd till trädgårdsodlingen som betalas enligt 5 kap. i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och 5 kap. i
förordningen om nordligt stöd tillämpas endast 3 § i denna förordning.

På sidan 4, 5 § 1 mom. rad 1 står:
ill åker som lämpar sig...

Bör vara:
Till åker som lämpar sig...

På sidan 5, 7 § 2 mom. står:
Skörd som på grund av en skördeskada enligt lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) eller av motsvarande
orsak blivit obärgad utgör inget hinder för betalningen av stöd, om de andra åtgärder som ingår i produktionssättet med
beaktande av produktionsförhållandena på orten har ombesörjts som sig bör. En skriftlig anmälan om skördeskadan eller
någon motsvarande orsak ska dock omedelbart efter skadans uppkomst göras på en av Landsbygdsverket fastställd
blankett och inlämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten ligger. I anmälan ska
skördeskadan eller någon annan motsvarande orsak och orsaken till att skörden blivit obärgad specificeras. I fråga om
jordbruksskiften som drabbats av utvintringsskador kan stöd betalas, om det på största delen av skiftesarealen finns ett
växtbestånd som möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Bör vara:
Skörd som på grund av en skördeskada enligt lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) eller av motsvarande
orsak blivit obärgad utgör inget hinder för betalningen av stöd, om de andra åtgärder som ingår i produktionssättet med
beaktande av produktionsförhållandena på orten har ombesörjts som sig bör. En skriftlig anmälan om skördeskadan eller
någon motsvarande orsak ska dock omedelbart efter skadans uppkomst göras. I anmälan ska skördeskadan eller någon
annan motsvarande orsak och orsaken till att skörden blivit obärgad specificeras. I fråga om jordbruksskiften som
drabbats av utvintringsskador kan stöd betalas, om det på största delen av skiftesarealen finns ett växtbestånd som
möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

På sidan 7, 16 § 1 mom. rad 1 står:
...den 30 april 2013...

Bör vara:
...den 1 maj 2013...

På sidan 8, 20 §, högra spalten, rad 5-7 står:
...5) Den mängd ost i kilogram som har framställts  under en månad ska uppges enligt osttyp.

Bör vara:
Den mängd ost i kilogram som har framställts  under en månad ska uppges enligt osttyp.


