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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel år 2014
Utfärdat i Mariehamn den 4 februari 2014

Med stöd av 9 och 26 §§ landskapslagen
(2007:63) om finansiering av landsbygdsnä
ringar föreskrivs som följer:
1§
Tillämpningsområde
Till jordbrukare betalas för år 2014 som annat
nationellt stöd enligt 4 § 2 mom. i landskapsla
gen (2007:63) om finansiering av landsbygds
näringar en nationell tilläggsdel till kompensa
tionsbidraget, nedan kompensationsbidragets
tilläggsdel, så som bestäms i detta beslut.
2§
Definitioner
I detta beslut avses med
1) stödkoefficient den andel för vilken det
betalas stöd av det belopp för kompensations
bidragets tilläggsdel som berättigar till stöd och
som är föremål för stödansökan,
2) avtal om kompensationsbidrag ett sådant
femårigt avtal som gäller det kompensationsbi
drag som avses i landskapsregeringens beslut
(2009:10) om stöd för att förbättra miljön och
landsbygden,
3) åkerareal som berättigar till stöd den åker
areal för vilken kompensationsbidrag har bevil
jats under stödåret,
4) nationellt stöd för husdjursskötsel för år
2008 stöd för husdjursskötsel som avses i stats
rådets förordning om nationellt stöd till södra
Finland 2008 (FFS 63/2008) och statsrådets
förordning om nordligt stöd 2008 (FFS 64/2008)
5) generationsväxling överföring av besitt
ningen av en gård till en i 2 kap. 1–3 § i ärvda
balken (FFS 40/1965) avsedd arvinge och som
fortsätter produktionen.

3§
Grunderna för beviljande av
kompensationsbidragets tilläggsdel
Kompensationsbidragets tilläggsdel kan be
viljas högst för den med stödkoefficienten mul
tiplicerade andelen av det belopp för kompensa
tionsbidragets tilläggsdel som i övrigt beviljas.
Stödkoefficienten är 1,00.
Om det sammanlagda beloppet för kom
pensationsbidragets tilläggsdel som beviljas
utifrån de godtagbara ansökningarna och det
kompensationsbidrag som betalas på basis av
de avtal som avses i 2 § 2 punkten i överstiger
i genomsnitt 250 euro per hektar i landskapet
Åland, ändras stödkoefficienten.
Kompensationsbidragets tilläggsdel kan när
övriga villkor är uppfyllda betalas högst för
samma areal som kompensationsbidraget, och
för motsvarande avtalsperiod.
4§
Förutsättningar för beviljande och utbetalning
av kompensationsbidragets tilläggsdel
En förutsättning för beviljande av kompen
sationsbidragets tilläggsdel i landskapet Åland
är att den odlare som ansöker om tilläggsdelen
har år 2010, 2011, 2012 eller 2013 ingått ett
avtal om kompensationsbidrag samt ett i 6 §
föreskrivet avtal om kompensationsbidragets
tilläggsdel. Om odlaren år 2014 förlänger giltig
hetstiden för avtalet om kompensationsbidrag
som ingåtts år 2009 med ett år, kan kompen
sationsbidragets tilläggsdel beviljas om även
avtalet om kompensationsbidragets tilläggsdel
förlängs för motsvarande period. En ytterligare
förutsättning för beviljande av kompensations
bidragets tilläggsdel är att en odlare som an
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söker om tilläggsdel vid användningen av den
areal som avtalet gäller iakttar avtalsvillkoren
i landskapsregeringens beslut om stöd för att
förbättra miljön och landsbygden, sådana de
lyder i avtalet.
En förutsättning för utbetalningen av kom
pensationsbidragets tilläggsdel är att odlaren
ansöker om utbetalning av tilläggsdelen.
5§
Beloppet för kompensationsbidragets
tilläggsdel
Kompensationsbidragets tilläggsdel beviljas
enligt gårdens driftsinriktning till högst föl
jande eurobelopp per hektar:
basbelopp			20 euro
tilläggsbelopp för husdjursgård
80 euro
Basbeloppet beviljas för den åkerareal som
berättigar till stöd.
Tilläggsbeloppet för husdjursgård beviljas
för den åkerareal som berättigar till stöd för
husdjursgård.
6§
Avtal om kompensationsbidragets tilläggsdel
År 2014 kan en odlare inte ingå ett nytt
avtal om kompensationsbidragets tilläggsdel.
En odlare som ingått ett avtal om kompensa
tionsbidragets tilläggsdel år 2009 kan förlänga
avtalets giltighetstid med ett år genom att göra
en anmälan om det i enlighet med landskaps
regeringens föreskrifter. Ett avtal om tilläggs
delen kan förlängas endast om odlaren för mot
svarande period även förlänger giltighetstiden
för avtalet om kompensationsbidrag.
7§
Husdjursgård
Gården får ändras till en husdjursgård en
dast i de fall som avses i 10 § med undantag för
situationer där en husdjursgård som ändrats
till en växtodlingsgård återgår till att vara en
husdjursgård på det sätt som avses i 9 § 2 mom.
I detta beslut avses med en husdjursgård
en gård
1) som har en djurtäthet på minst 0,4 djuren
heter per hektar åkermark eller
2) som har minst tio djurenheter under hela
avtalsperioden och en djurtäthet på minst 0,2
djurenheter per hektar åkermark.
Med en växtodlingsgård avses i detta beslut
en gård som inte är en husdjursgård.
Djurantalet för nötkreatur bestäms utifrån
årsgenomsnittet av antalet djur som är minst
sex månader gamla enligt nötkreatursregist
ret det år som föregår stödåret. Antalet djur

enheter för svin bestäms utifrån uppgifterna
i svinregistret. Antalet djurenheter för svin,
höns och slaktfjäderfä bestäms utifrån antalet
djurenheter som beräknas enligt de räknings
tidpunkter som anges i bestämmelser som ut
färdats med stöd av 10 § 7 mom. i lagen om
nationella stöd till jordbruket och trädgårdsod
lingen (FFS 1559/2001) och enligt grunderna
för det nationella stödet för husdjursskötsel år
2008. Antalet djurenheter för hästar, hongetter
och tackor bestäms utifrån antalet djurenheter
som berättigar till nationellt stöd för husdjurs
skötsel 2013 och för vilket stöd har sökts. På od
larens begäran kan antalet djurenheter för alla
djurarter bestämmas utifrån det antal djur som
har konstaterats vid en kontroll. Vid omräkning
till djurenheter används de djurenhetskoeffi
cienter som anges i bilaga 1. Vid beräkning av
antalet djurenheter beaktas endast de djur som
har skötts enligt det gängse produktionssättet.
Kompensationsbidragets tilläggsdels til�
läggsbelopp för husdjursgård beviljas inte för
år 2014 om det inte bedrivs husdjursskötsel på
gården den 30 april 2014, och det inte är fråga
om ett sådant kortvarigt avbrott i produktionen
som avses i 9 § 5 mom.
8§
Företag i sammanslutningsform
Vid bedömningen av huruvida en gård ska
kvarstå som husdjursgård under avtalsperio
den kan på odlarens begäran det antal djur som
ägs av ett sådant företag i sammanslutnings
form som inte har ingått avtal om kompen
sationsbidragets tilläggsdel för husdjursgård
räknas med i antalet djur på en gård som har
ingått ett avtal om kompensationsbidragets
tilläggsdel, förutsatt att bestämmanderätten
inom företaget i sammanslutningsform innehas
av medlemmar i ett familjeföretag på så sätt att
1) bestämmanderätten i ett öppet bolag eller
ett kommanditbolag enligt bolagsavtalet till
kommer en eller flera sådana bolagsmän som
har ingått ett avtal om kompensationsbidragets
tilläggsdel gällande en i detta moment avsedd
gård och som uppfyller de övriga villkoren för
beviljande av kompensationsbidragets tilläggs
del, eller
2) bestämmanderätten i ett aktiebolag till
kommer en eller flera sådana aktieägare som
har ingått ett avtal om kompensationsbidragets
tilläggsdel gällande en i detta moment avsedd
gård och som uppfyller de övriga villkoren för
beviljande av kompensationsbidragets tilläggs
del.
Med bestämmanderätt i ett aktiebolag avses
i detta beslut ett aktieinnehav som innebär att
odlaren tillsammans med medlemmarna i hans
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eller hennes familjeföretag direkt innehar mer
än hälften av det sammanlagda röstetalet för
samtliga aktier i bolaget.
Odlaren eller medlemmarna i hans eller hen
nes familjeföretag ska utöva bestämmanderätt
i företaget i sammanslutningsform senast den
30 april 2013.
Om bestämmanderätten enligt 1 mom.
upphör, ska en anmälan om detta lämnas till
Ålands landskapsregering. De djurenheter som
tillkommit efter att bestämmanderätten upp
hört tas inte med i beräkningen av antalet djur
på den gård som ingått avtal om kompensa
tionsbidragets tilläggsdel.
Djur som ägs av ett företag i sammanslut
ningsform kan endast räknas till godo för en
sådan gård som ingått ett avtal om kompensa
tionsbidragets tilläggsdel och som helt och hål
let innehas av medlemmar i ett familjeföretag
under hela den period som avtalet om kompen
sationsbidragets tilläggsdel gäller.
9§
Ändring av en gårds driftsinriktning
Gårdens driftsinriktning kontrolleras årli
gen under avtalsperioden. Bedömningen av
gårdens driftsinriktning år 2014 grundar sig
på det antal djurenheter som bestäms i enlighet
med 7 § 4 mom. och den åkerareal som under
stödåret ligger till grund för kompensations
bidraget.
För att en gård ska beviljas tilläggsbeloppet
för husdjursgård ska gården uppfylla kraven i
7 § 2 mom. och bedriva husdjursskötsel fram till
den 30 april 2014, den nämnda dagen medräk
nad. En gård som godkänts som husdjursgård
och som har ändrats till växtodlingsgård kan
under avtalsperioden en gång på nytt godkän
nas som husdjursgård, om gården uppfyller
villkoren i 7 § 2 mom.
Om gården uppfyller kraven i 7 § 2 mom.,
men har upphört att bedriva husdjursskötsel
före den 1 maj 2014, betalas kompensations
bidragets tilläggsdel enligt stödnivån för växt
odlingsgård.
Om en husdjursgård upphör med husdjurs
skötseln mellan den 1 maj och den 31 december
2014, de nämnda dagarna medräknade, ändras
gården den 1 januari stödåret därpå till en växt
odlingsgård. Tilläggsdelen beviljas då enligt
stödnivån för en växtodlingsgård.
Ett kortvarigt avbrott i produktionen som
föranleds av vissa produktionsmetoder, av en
grundläggande renovering eller utbyggnad av
husdjursbyggnader, ändring av driftsinrikt
ning eller av ett oöverstigligt hinder betraktas
inte som en ändring av driftsinriktning.
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Ett avtal om kompensationsbidragets tilläggs
del kan överföras i enlighet med 75 § i landskaps
regeringens beslut om stöd för att förbättra miljön
och landsbygden. I samband med överföring av
ett avtal om kompensationsbidragets tilläggsdel
kan gården ändras till husdjursgård om gården
uppfyller villkoren i 7 § 2 mom. Tilläggsbeloppet
för husdjursgård kan beviljas tidigast under det
stödår som följer på överföringen av avtalet om
kompensationsbidragets tilläggsdel.
10 §
Generationsväxling eller anskaffning av en
gårdsbruksenhet i dess helhet
Om en generationsväxling sker under avtals
perioden, kan den odlare som fortsätter verk
samheten på gården ändra gården till husdjurs
gård om gården uppfyller villkoren i 7 § 2 mom.
Tilläggsbeloppet för husdjursgård kan tidigast
beviljas för det stödår som följer efter året för
generationsväxlingen. När antalet djurenheter
bestäms beaktas endast de djur som den odlare
som fortsätter verksamheten har förfogat över
från och med dagen för generationsväxlingen
enligt beräkningskriterierna för det nationella
stödet för husdjursskötseln.
Om det sker en generationsväxling på en hus
djursgård eller om besittningen av hela gården
överförs, betraktas gården som husdjursgård
enligt 7§ så länge den uppfyller villkoren i 7 §
2 mom.
Om en odlare som tidigare har ingått ett avtal
om kompensationsbidragets tilläggsdel övertar
en gård som uppfyller förutsättningarna 7 §
2 mom. genom generationsväxling eller så att
besittningen av hela gården överförs och går
dens tidigare innehavare ingått ett avtal om
kompensationsbidragets tilläggsdel, kan den
gårdsbruksenhet där verksamheten fortgår
betraktas som en husdjursgård om villkoren
enligt 7 § 2 mom. uppfylls i fråga om gårdarnas
sammanlagda areal och antalet djurenheter.
Tilläggsbeloppet för husdjursgård kan be
viljas under stödåret i de fall som avses ovan i
3 mom. om en generationsväxling eller en över
föring av besittningen av hela gårdsbruksenhe
ten sker senast den 30 april 2014. Tilläggsbelop
pet för husdjursgård kan beviljas tidigast under
följande stödår, om generationsväxlingen eller
överföringen av besittningen av hela gården
sker mellan den 1 maj och den 31 december
2014, de nämnda dagarna medräknade.
11 §
Frånträdelse eller förfall av avtalet om
kompensationsbidrag
Om odlaren frånträder avtalet om kompen
sationsbidrag på grund av omständigheter som
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föreskrivs i 80 § i landskapsregeringens beslut
om stöd för att förbättra miljön och landsbyg
den återkrävs inte kompensationsbidragets
tilläggsdel.
Om odlaren före avtalsperiodens utgång
frånträder det avtal om kompensationsbidrag
som ligger till grund för betalningen av kom
pensationsbidragets tilläggsdel, återkrävs den
del av kompensationsbidragets tilläggsdel som
har betalats ut. Om odlarens avtal om kompen
sationsbidrag emellertid har varit i kraft tre år
och odlaren helt upphör att bedriva jordbruk
genom att sälja hela gårdsbruksenheten eller
på något annat sätt, återkrävs inte tilläggsde
len. Som frånträdelse av avtal om kompensa
tionsbidrag betraktas också en situation där
en odlare som ingått ett avtal inte ansöker om
årlig utbetalning utan sådan grund som avses
i 1 mom. Odlaren ska höras innan beslut om
eventuellt återkrav av kompensationsbidra
gets tilläggsdel fattas.
12 §
Ändringar i avtalet
Odlaren ska på det sätt som anges i 15 § i
landskapslagen om finansiering av landsbygds
näringar göra en anmälan om de i 11 § nämnda
omständigheterna.
Upptagande av nya områden i avtalet om
kompensationsbidrag, överföringar av avtal om
kompensationsbidrag och andra motsvarande
ändringar i arealer inom avtalet om kompen

sationsbidrag berättigar till kompensations
bidragets tilläggsdel till den del ändringarna
berättigar till kompensationsbidrag. Om en
ändring leder till att ett avtal om kompensa
tionsbidrag frånträds eller förfaller, tillämpas
bestämmelserna i 11 §.
Dokument, anteckningar och intyg som hän
för sig till villkoren för kompensationsbidragets
tilläggsdel ska förvaras på gården under hela
avtalsperioden samt tre år därefter.
13 §
Beaktande av beslut från Europeiska
gemenskapernas kommission
Kompensationsbidragets tilläggsdel ska be
viljas om inte något annat föranleds av Europe
iska gemenskapernas kommissions beslut om
stödet eller av ändringar i Europeiska unionens
lagstiftning.
En förutsättning för betalning av stöd enligt
detta beslut är att Europeiska gemenskapernas
kommission inte bestrider det beslut om stats
understöd som gäller dem.
14 §
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2014.
Åtgärder som verkställigheten av beslutet
förutsätter får vidtas innan beslutet träder i
kraft.
__________

Mariehamn den 4 februari 2014
FREDRIK KARLSTRÖM
minister
Leila Lindström
programansvarig
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