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Bemyndigande:
Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)
13 § 3 mom., 15 § 2 mom., 18 § 2 mom.

Giltighetstid:
30.6.2017– tills vidare

LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ÄNDRING AV LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM NATIONELLA STÖD 2017
Landsbygdsverket har med stöd av 13 § 3 mom., 15 § 2 mom. och 18 § 2 mom. i lagen om
verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) beslutat ändra Landsbygdsverkets föreskrift 66/16:
ändra bilaga 1 sådan den lyder i Landsbygdsverkets föreskrift 66/16, som följer:
__________

Denna föreskrift träder i kraft den 30 juni 2017.
Seinäjoki 29.6.2017

Överdirektör

Antti-Jussi Oikarinen

Jurist

Susanna Ylikantola

Bilaga 1

Denna föreskrift finns att få på webbadressen http://finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440001/ (FINLEX
® – myndigheternas föreskriftssamlingar: Landsbygdsverket) och från Landsbygdsverkets
registratorsbyrå (PB 405, 60101 SEINÄJOKI, tfn 0295 31 2000, e-post: kirjaamo@mavi.fi).

Kontaktperson vid Landsbygdsverket
Nationella husdjursstöd och produktionsstöd för mjölk
Överinspektör Susanna Jansson
tfn 0295 31 2436, fornamn.efternamn@mavi.fi
Nationella åkerstöd och trädgårdsstöd
Överinspektör Lea Anttalainen

tfn 0295 31 2423, fornamn.efternamn@mavi.fi

Juridiska frågor
- Nationella husdjursstöd och produktionsstöd för mjölk
Jurist Riikka Salo
tfn 0295 31 2307, fornamn.efternamn@mavi.fi
- Nationella åkerstöd och trädgårdsstöd
Jurist Susanna Ylikantola

tfn 0295 31 2433, fornamn.efternamn@mavi.fi

För kännedom
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Statens ämbetsverk på Åland
Tavastehus förvaltningsdomstol

Bilaga 1
ANSÖKNINGSTIDER, ANSÖKNINGSBLANKETTER OCH BILAGOR I FRÅGA OM NATIONELLA HUSDJURSSTÖD
NATIONELLA HUSDJURSSTÖD

Förskott på nordliga stöd för nötkreatur (= dikor,
dikokvigor, tjurar och stutar samt slaktade kvigor, tjurar
och stutar), tackor och hongetter samt förskott på från
produktionen frikopplat stöd för svin- och
fjäderfähushållning

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och
fjäderfähushållning (slutligt stöd)

Nötkreatur (= dikor, dikokvigor, tjurar och stutar samt
slaktade kvigor, tjurar och stutar), tackor och hongetter
(slutligt nordligt stöd)

Sista
ansökningsdag

23.3.2017

Blankett

1391)

Följande blanketter ska fogas till ansökan

Förutom blanketten för ansökan om stöd ska sökanden senast 15.6.2017 lämna in Stödansökans jordbruksskiftesblankett
102B samt vid behov Gårdsbruksblankett 101A, Delaktiga i gårdsbruksenheten 101D, Stödansökans basskiftesblankett
102A och/eller Ändringsblanketten för basskiften 102C eller lämna in motsvarande uppgifter elektroniskt i Viputjänsten
senast 15.6.2017.
Anmälan om djurantal i samband med stöd för svin- och fjäderfähushållning ska vid behov göras elektroniskt i
Viputjänsten senast 15.2.2018 kl. 23.59 (Finlands tidzon UTC+2) eller genom att vid behov lämna in blankett 461 till
den behöriga myndigheten senast 15.2.2018.

15.6.2017

101B

15.6.20171)

1842)

För de hästar och ponnyer som anmälts i anmälan om djurantal ska dessutom uppges hästens/ponnyns namn, UELNeller registernummer samt en uppgift om i vems besittning djuret har varit. Uppgifterna kan ges med fri formulering i
tilläggsuppgifterna i anmälan om djurantal eller på en separat bilaga till den behöriga myndigheten senast 15.2.2018.
Till blanketten för anmälan om djurantal 461 ska fogas ett handelsregisterutdrag för ett företag i bolagsform i syfte att
konstatera det bestämmande inflytandet i en situation där stödsökanden önskar räkna in djurantalet för ett fristående
företag i bolagsform i sin egen gårds djurantal. Handelsregisterutdraget ska ges in till den behöriga myndigheten på nytt,
om det under stödåret har skett ändringar i det bestämmande inflytandet vid företaget i bolagsform.

Med avseende på nordligt husdjursstöd för hongetter ska sökanden lämna in blankett 410 med bilagor senast 31.1.2018.
När det gäller undantag från lamningsvillkoret i samband med nordligt husdjursstöd för tackor ska sökanden lämna in
blankett 468 senast 15.6.2017.
Annulleringar av anmälningar om deltagande i nordliga husdjursstöd för nötkreatur, tackor och hongetter ska meddelas
elektroniskt via Viputjänsten eller på blankett 184.

1)

Om sökanden ansöker om förskott på nordliga husdjursstöd för nötkreatur, tackor eller hongetter och inte har deltagit i de nationella stödsystemen baserade på nötdjursregistret och/eller får- och getregistret år
2015 eller 2016 ska han eller hon lämna in anmälan om deltagande i de nationella stödsystemen baserade på nötdjursregistret och/eller får- och getregistret redan när han eller hon ansöker om förskottet
elektroniskt via Viputjänsten eller på blankett 184, dvs. senast 23.3.2017.
2)

Om sökanden redan år 2015 eller 2016 deltog i de nationella stödsystemen baserade på nötdjursregistret och/eller får- och getregistret, gäller deltagandet tills vidare och anmälan om deltagande behöver inte
lämnas in på nytt årligen.

Rubrikerna för Landsbygdsverkets blanketter för ansökan och anmälan om nationella husdjursstöd:

139 Ansökan om förskott på nationella husdjursstöd år 2017

184 Anmälan om deltagande/återkallelse av deltagande i EU- och nationella stödsystem baserade på nötdjursregistret samt får- och getregistret

410 Utredning om användningen av getmjölk 2017

461 Anmälan om djurantal 2017

468 Anmälan om användning av undantag från lamningsvillkoret år 2017

