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om nationellt stöd för potatisproduktion 2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 mom. och 9 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 9 § 3 mom. sådant det lyder i lag
1446/2006, som följer:

1 §

Tillämpningsområde och det totala
stödbeloppet

Som annat stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen enligt 6 § 4 punkten i lagen
om nationella stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen (1559/2001) betalas till jord-
bruks- och trädgårdsproducenterna för 2011
arealbaserat nationellt stöd för potatisproduk-
tion till ett belopp av högst 7,2 miljoner euro
så som bestäms i denna förordning.

Av det anslag som anvisats för stöd kan
högst fyra procent beviljas olika forsknings-
institut och utvecklingsorganisationer i pota-
tisbranschen för undersökningar och utred-
ningar som gäller potatisproduktion, marknad
och marknadsföring.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) certifikatutsäde utsädespotatis som av-

ses i jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning om handel med utsädespotatis (nr
112/2000), som har publicerats i jord- och
skogsbruksministeriets meddelande om vissa
av jord- och skogsbruksministeriets förord-

ningar (1010/2000), eller utsädespotatis som
har producerats inom Europeiska unionen
och där officiellt granskats och godkänts och
för vilken odlaren har ett garantibevis (växt-
pass) utfärdat av en myndighet i ursprungs-
landet,

2) matpotatis potatis som odlas för att som
sådan användas som livsmedel, inklusive ti-
dig potatis som inte odlas under täckmaterial,

3) tidig potatis som odlas under täckmate-
rial tidig potatis som odlas under flyttbart
täckmaterial på friland,

4) industrimatpotatis potatis som produce-
ras som kontraktsproduktion för livsmedels-
industrin, dock inte stärkelsepotatis,

5) egen fröförökning på gårdsbruksenhe-
ten potatis som produceras av certifikatutsäde
som skaffats till gårdsbruksenheten för pro-
duktion av matpotatis, industrimatpotatis el-
ler tidig potatis under täckmaterial 2012,

6) fröförökning av stärkelsepotatis potatis
som produceras av certifikatutsäde som skaf-
fats till gårdsbruksenheten för produktion av
stärkelsepotatis 2012,

7) stödberättigad potatis produktion av po-
tatis som avses i 1—6 punkten,

8) stärkelsepotatis industripotatis som od-
las för att användas som råvara för potatiss-
tärkelse,

9) annan potatis potatis som satts med
utsädespotatis som inte kan beviljas stöd eller



potatis som används för gårdsbruksenhetens
eget bruk eller som foder samt utsädespotatis
som odlats för dessa ändamål för produktion
år 2012,

10) trädgårdsland odlingsareal där träd-
gårdsväxter eller potatis odlas för eget bruk.

3 §

Fastställande av stöd för potatisproduktion

Minimiarealen för ett jordbruksskifte som
kan beviljas stöd är fem ar.

Stöd för varje jordbruksskifte betalas bara
en gång och endast för en gröda som odlas,
även om det på samma skifte odlas flera
stödberättigade grödor efter varandra under
samma vegetationsperiod.

Nationellt stöd för potatisproduktion beta-
las inte för arealer som har uppgetts som
trädgårdsland.

4 §

Villkor för beviljande av stöd

För att stöd ska beviljas krävs det att
1) stödberättigad potatis odlas för mark-

nadsföring eller fröförökning,
2) odlingsarealen med stödberättigad pota-

tis är över två hektar eller odlingsarealen med
tidig potatis under täckmaterial är över en
hektar eller i fråga om fröförökning av stär-
kelsepotatis att stärkelsepotatis odlas på en
areal över en halv hektar, samt att

3) det vid potatissättningen används certi-
fikatutsäde eller utsäde som har uppförökats
av certifikatutsäde högst en gång på den egna
gårdsbruksenheten.

På produktionsområden som avses i 1 § i
lagen om kraven i fråga om potatisodling
inom produktionsområdet för högklassig ut-
sädespotatis (574/2002), nedan område för
utsädespotatis, förutsätts att testat och certi-
fierat utsäde av åtminstone utsädeskategori A
används som utsäde.

Om någon av odlingsarealerna enligt 1
mom. 2 punkten överskrids, kan stöd betalas
för gårdsbruksenhetens hela stödberättigade
potatisodlingsareal.

I fråga om fröförökning av stärkelsepotatis
kan den stödberättigade odlingsarealen utan

särskild utredning utgöra högst 15 procent av
kontraktsarealen med stärkelsepotatis. En ut-
vidgning av produktionen eller en fröproduk-
tionsring kan beaktas på basis av en särskild
skriftlig utredning.

5 §

Stödets storlek

Stöd för potatisproduktion beviljas högst
till ett belopp av 303 euro per hektar.

För en sådan odlingsareal för vilken odla-
ren har ett odlingskontrakt enligt 6 § om
marknadsföring av potatisproduktionen be-
viljas stöd till ett belopp som är 118 euro
högre per hektar.

På ett område för utsädespotatis beviljas
dessutom för den produktion som avses i 2 §
2—6 punkterna kompletterande stöd till ett
belopp som är högst 48 euro per hektar eller,
om odlaren har ett odlingskontrakt enligt 6 §
om marknadsföring av den potatis som pro-
ducerats på odlingsarealen, ett belopp som är
högst 67 euro per hektar.

Stödet sänks om stödbeloppet, som beräk-
nas på basis av de godtagbara ansökningarna,
överskrider maximibeloppet enligt 1 § 1 mom.,
minskat med den post som avses i 1 § 2
mom.

6 §

Odlingskontrakt för potatis

Stöd enligt 5 § 2 och 3 mom. kan endast
beviljas om ett skriftligt odlingskontrakt om
potatisproduktionen har ingåtts med stöd av
vilket skörden från hela kontraktsarealen le-
vereras till den avtalspart som är köpare, och
om det levereras:

1) åtminstone en mängd som beräknas ut-
gående från en hektarskörd på 20 000 kilo-
gram, eller

2) åtminstone en mängd som beräknas ut-
gående från en hektarskörd på 10 000 kilo-
gram tidig potatis som odlas under täckmate-
rial.

I de situationer som avses i 1 mom. 1 och
2 punkten beviljas förhöjt stöd dock endast
för en sådan areal som behövs för produktion
av den överenskomna mängden, när de skör-
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denivåer som anges i ovan nämnda punkter
används vid beräkningen.

Den som söker stöd kan inte vara köpare i
fråga om sin egen produktion. Köparen ska
ha ett företags- och organisationsnummer
som avses i 9 § i företags- och organisations-
datalagen (244/2001).

I odlingskontraktet för potatis, i vilket det
inte får ingå något villkor som gör det möjligt
att häva kontraktet, ska innehålla uppgifter
om

1) avtalsparterna och deras företags- och
organisationsnummer,

2) användningsändamålet för potatisen,
3) den avtalsenliga mängden angiven i ki-

logram samt den areal angiven i hektar som
är avsedd för produktion av potatis enligt
avtal med beaktande av skördenivån för lä-
genheten,

4) det avtalsenliga priset,
5) att avtalet gäller skörden 2011, samt
6) att avtalet gjorts upp i två likalydande

exemplar, ett för vardera parten.
Odlingskontraktet för potatis ska dateras

och undertecknas.
För att det stöd som avses i 5 § 2 och 3

mom. ska beviljas förutsätts dessutom att od-
lingskontraktet för potatis senast den 15 juni
2011 lämnas in till den myndighet som ansö-
kan om stöd har lämnats in till.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26
januari 2011.

Helsingfors den 20 januari 2011

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman Esa Hiiva

345/2011

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


