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Statsrådets förordning
om statsunderstöd till djurägare för kostnader för uppsamling och bortskaffande av 

kadaver av nötreatur, får, getter, svin och fjäderfä

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen
(688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om beviljande och användning av i statsbudge-
ten avsett statsunderstöd som används för kostnader för uppsamling och bortskaffande av
produktionsdjur som dött på gårdar.

2 §

Statsunderstödstagare och syftet med statsunderstödet

Understöd kan användas för prisnedsättning av kostnader som föranleds djurägaren för
uppsamling och bortskaffande av kadaver av självdöda eller avlivade nötkreatur, får, get-
ter, svin och fjäderfän för att säkerställa att de produktionsdjur som dött på gården inom
uppsamlingsområdet uppsamlas, hanteras och bortskaffas i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livs-
medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (nedan förordningen om ani-
maliska biprodukter) och lagen om animaliska biprodukter (517/2015). Uppsamlingsom-
rådet omfattar alla andra områden förutom avlägsna områden som avses i bilaga 4 till jord-
och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter (783/2015).

Beviljande av understöd förutsätter att stödet är förenligt med artikel 27 i kommissio-
nens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks-
och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre mark-
naden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Beviljande av understöd förutsätter att stödtagaren använder understödet för det ända-
mål som nämns i 1 mom.

3 §

Statsbidragsmyndighet

Livsmedelssäkerhetsverket är statsbidragsmyndighet.
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4 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av understöd

Särskilda förutsättningar för beviljande av understöd är att
1) de djur av vilka kadavren ska samlas upp har identifierats och märkts i enlighet med

lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) och sökanden för bok över de ka-
daver som samlas upp för att säkerställa djurens spårbarhet,

2) sökanden förbinder sig att utan dröjsmål och året runt från uppsamlingsområdet
samla upp alla kadaver av de djurarter som omfattas av understödet oberoende av kadav-
rets tillstånd och att sökanden har beredskap för uppsamling och hantering av kadaver då
en djursjukdom som ska bekämpas enligt lag eller en ny allvarlig djursjukdom sprids i lan-
det som en epidemi.

Understöd beviljas dock inte om djuren har avlivats till följd av brådskande åtgärder
som avses i 44 § i djurskyddslagen (247/1996). Understöd beviljas inte heller om en till-
synsmyndighet har ålagt djurägaren ett föreläggande som avses i 63 § i lagen om anima-
liska biprodukter och som gäller bortskaffande eller transport av döda djur för hantering.

5 §

Ansökan om understöd

Understöd ska sökas hos Livsmedelssäkerhetsverket årligen före utgången av septem-
ber året före det år då understödet beviljas.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:
1) sökandens kontaktinformation samt ansvariga personer,
2) en redogörelse över målgruppen för understöd enligt 7 § 2 mom.,
3) genomförandeplanen, kostnadsberäkningen, finansieringsplanen och tidtabellen för

verksamheten,
4) en presentation av sättet på vilket genomförandet har följts upp och de mätare som

använts vid uppföljningen,
5) verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen över kadaveruppsam-

lingsverksamheten för den sökandes senaste räkenskapsår, om de inte lämnats tidigare.

6 §

Understödets belopp

Livsmedelssäkerhetsverket fastställer årligen beloppet av det understöd per djurart som
betalas djurägaren som gottgörelse. Beloppet av det understöd som beviljas är då det gäller
nötkreatur, svin och fjäderfän högst hälften och då det gäller får och getter högst tre fjär-
dedelar av kostnaderna för uppsamling och bortskaffande.

7 §

Betalning av understöd

Understödet betalas till mottagaren i efterhand för uppsamling och bortskaffande av ka-
daver på basis av den utredning som erhållits och de faktiska kostnaderna.

8 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
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Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om statsunderstöd till djurä-
gare för kostnader för uppsamling och bortskaffande av kadaver av nötkreatur, får, getter,
svin och fjäderfä (96/2010).

Denna förordning tillämpas första gången vid ansökan om understöd för 2019. På avtal
som ingåtts med stöd av den förordning som nämns i 2 mom. tillämpas den upphävda för-
ordningen ännu under 2018.

Helsingfors den 19 december 2017

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Lagstiftningsråd Pirjo Tomperi
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