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   Bemyndigande: 
   Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 13 §  

 3 mom. 
Lag om vissa programbaserade ersättningar till 
jordbrukare (1360/2014) 11 § 6 mom. 
 
Giltighetstid: 
27.3.2015 – tills vidare  
 
 
 

LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM FÖRHANDSANMÄLAN OM OCH ANSÖKAN 
OM ERSÄTTNING FÖR JORDBRUKSRÅDGIVNING  

Landsbygdsverket har med stöd av 13 § 3 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd 
(192/2013) och 11 § 6 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare 
(1360/2014) beslutat: 

1 § 
Tillämpningsområde 

 
Denna föreskrift gäller förhandsanmälan och ansökan om i 10 i lagen om vissa programbaserade 
ersättningar till jordbrukare (1360/2014) avsedd ersättning för jordbruksrådgivning. 
 

2 § 
Förhandsanmälan samt ansökan om ersättning 

 
Den i 11 § 2 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare avsedda 
förhandsanmälan om rådgivning och ansökan om ersättning för jordbruksrådgivning ska göras via e-
tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.mavi.fi/login.html. 
 

3 § 
Blankett 454 

 
Jordbrukarens bestyrkande enligt 11 § 2 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till 
jordbrukare av att rådgivningsåtgärden har genomförts ska göras på Landsbygdsverkets blankett 454 
Ämnesområdena i rådgivningen av gårdarna och bestyrkande om mottagande av rådgivning och ges 
in till den behöriga myndigheten när ersättning söks.  

 
 
 



4 § 
Faktura till den som får rådgivning 

 
När ersättning söks ska till den behöriga myndigheten ges in utredning om att den som får rådgivning 
har fakturerats för mervärdesskatt enligt 10 § i statsrådets förordning 1387/2014. 

5 § 
 Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 27 mars 2015. Åtgärder som verkställigheten av föreskriften 
förutsätter får vidtas innan föreskriften träder i kraft. 
 
 

Seinäjoki 26.3.2015 
 
 

Överdirektör   Leena Tenhola 

 
 
Överinspektör  Merja Uusi-Laurila 

 
 
Bilaga  Blankett 454 

 

Denna föreskrift finns att få på webbadressen x (FINLEX ® – myndigheternas föreskriftssamlingar: 
Landsbygdsverket) och från Landsbygdsverkets registratorsbyrå (PB 405, 60101 SEINÄJOKI, tfn 
0295 31 2000, e-post: kirjaamo@mavi.fi). 
 
Kontaktperson vid Landsbygdsverket  
Överinspektör Merja Uusi-Laurila tfn 0295 31 2444, merja.uusi-laurila@mavi.fi 
 
För kännedom 
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna 
Statens ämbetsverk på Åland 
Tavastehus förvaltningsdomstol 
 
 
 
  


