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Muu asiaMnrovvvvom kompensationsersättning Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2023

127/2023

Statsrådets förordning
om kompensationsersättning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa ersättningar för
landsbygdsutveckling (1333/2022):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om det stöd för naturliga eller andra områ-
desspecifika begränsningar (kompensationsersättning) som avses i artikel 71 i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 om fastställande av regler om stöd för de
strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma
jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska garantifon-
den för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013,
och bestämmelser om genomförande av kompensationsersättning. Kompensationsersätt-
ning utgör en del av Finlands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken för
2023–2027 som Europeiska kommissionen har godkänt. Kompensationsersättning kan
beviljas och betalas under den tid som den strategiska planen är i kraft inom ramen för de
medel som anvisats i statsbudgeten.

2 §

Ersättningsområden

Kompensationsersättning beviljas inom stödområdena AB och C enligt bilaga 1 till
statsrådets förordning om ersättnings- och stödområden för vissa ersättningar för lands-
bygdsutveckling, direktstöd till jordbrukare och nationella stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård
(1379/2022). 

3 § 

Allmänna förutsättningar för beviljande av kompensationsersättning

Kompensationsersättning kan beviljas för ersättningsberättigande areal som avses i
14 § i statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade
jordbruksstöd (77/2023). Kompensationsersättning kan beviljas för jordbruksmark som
berättigar till kompensationsersättning och som har uppgetts i stödansökan på det sätt som
Livsmedelsverket bestämt och som är i en aktiv jordbrukares besittning under det år som
beviljandet av stöd gäller senast den dag då den årliga ansökan om Europeiska unionens
arealbaserade stöd till jordbrukare senast kan lämnas in.
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4 §

Allmänna förutsättningar för betalning av kompensationsersättning

Kompensationsersättning kan betalas för jordbruksmark som berättigar till kompensa-
tionsersättning. Andelen träda och naturvårdsvall får utgöra högst 25 procent av gårds-
bruksenhetens ersättningsberättigande areal av markanvändningsslaget åker. I den ovan-
nämnda andelen beaktas inte i 11 § i statsrådets förordning om krav enligt Europeiska uni-
onen och de nationella stöden till jordbrukare avseende god jordbrukshävd och goda mil-
jöförhållanden (1384/2022) avsedd areal som inte ger skörd. Om andelen är större än detta
kan ersättning för trädan och naturvårdsvallen dock betalas för den areal som fås då sum-
man av gårdsbruksenhetens övriga ersättningsberättigande åkerareal divideras med tre. 

5 §

Begränsningar i betalningen av kompensationsersättning

Kompensationsersättning betalas inte för
1) trädgårdsland, 
2) areal av energiväxter med vedstam,
3) areal av annan hampa än hampa som berättigar till grundläggande inkomststöd som

finansieras fullt ut av Europeiska unionen,
4) areal av vide som används för flätning,
5) areal som ingår i miljöavtal enligt 5 § 1 mom. 1 punkten i lagen om vissa ersättning-

ar för landsbygdsutveckling (1333/2022) och som inte är jordbruksmark,
6) areal som ingår i miljöavtal enligt 5 § 1 mom. 2 punkten i lagen om vissa ersättning-

ar för landsbygdsutveckling,
7) areal som det uppgetts att inte odlas.

6 §

Kompensationsersättningens belopp

Kompensationsersättning kan beviljas enligt stödområde till följande eurobelopp per
hektar:

7 §

Hur gårdsbruksenhetens storlek inverkar på kompensationsersättningens belopp

Kompensationsersättning kan beviljas enligt gårdsbruksenhetens storlek enligt följan-
de:

euro ha
EU-delfinansierad kompensa-

tionsersättning
kompensationsersättning som i
sin helhet finansieras nationellt

stödområde AB 68 149
stödområde C 93 149

ersättningsberättigande areal i kompensationsersättningen 
till enheten

den beviljade ersättning-
ens andel av full ersättning

upp till 150 hektar 100 %
jordbruksmark som överstiger 150 hektar upp till 300 hektar 90 %
jordbruksmark som överstiger 300 hektar 80 %
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8 §

Beaktande av Europeiska kommissionens beslut

Den i denna förordning avsedda ersättningen beviljas om inte något annat följer av Eu-
ropeiska kommissionens beslut om den.

9 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2023.

Helsingfors den 26 januari 2023

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska
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