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

Giltighetstid:
26.1.2018 - tills vidare

LANDSBYGDSVERKETS FORESKRIFT OM ANSOKAN OM NATIONELLA STOD
2018

Landsbygdsverket bar med stod av 13 § 3 mom., 15 § 2 mom. och 18 § 2 mom. i lagen om 
verkstallighet av jordbruksstod (192/2013) beslutat:

1§
TilldmpningsomrMe

Derma foreskrift galler ansdkan om nationella stod till jordbruket oeh tradgardsodlingen enligt 
fbljande forordningar av statsradet, ansokningstider oeh ansokningsblanketter for stoden, bilagor till 
ansokningsblankettema samt overforing av besittningen till en hel gard:

1) statsradets forordning om nationellt stod till sodra Finland 2018 (78/2018),
2) statsradets forordning om nordligt stod 2018 (79/2018),
3) statsradets forordning om Iran produktionen ffikopplat stod for svin- oeh fjaderfahushallning 
(759/2008) (med andringar) oeh
4) statsradets forordning om nationellt stod till soekerbetsodlare 2018 (75/2018).

2§
Ansdkan

De nationella stod som namns i denna foreskrift, bortsett Iran lagringsstod for skogsbar oeh 
skogssvampar, lagringsstod for tradgardsprodukter oeh produktionsstod for mj5lk, kan s5kas 
elektroniskt via webbtjansten for jordbrukare (https://vipu.mavi.fi) genom att ansokningsuppgiftema 
skiekas in pa elektronisk vag senast kl. 23.59 pa den sista ansokningsdag som anges i bilagoma 1 oeh 
3. Det ovan namnda kloekslaget bestams enligt Finlands tidszon som ar UTC+2 oeh sommartid 
UTC+3.



Ansokan om nationella stod kan inte lamnas in forsenad pa elektronisk vag. Efter att tiden for 
elektronisk ansokan bar Idpt ut ska ansokan ges in pa papper till den behoriga myndigheten.

Ansbkningstidema for de nationella stod som namns i denna foreskrift, av Landsbygdsverket 
faststallda ansdkningsblanketter som ska lamnas in till den behoriga m3mdigheten oeh de 
bilageblanketter som Landsbygdsverket bar faststallt samt de ovriga bilagor oeh utredningar som ska 
lamnas in tillsammans med ansbkningama anges i bilagoma 1, 2 oeh 3 till denna foreskrift.

3§
Bilagor till ansokan om forskottpa produktionskopplade husdjursstdd

Vid inledande av husdjursproduktion eller betydande utbkning av husdjursproduktionen som 
defmieras i 17 § 3 mom. i statsradets fbrordning om nordligt stod ska den som ansbker om forskott pa 
nationella husdjursstdd som bilaga till den elektroniska ansokan om forskott eller till blankett 139 for 
ansokan om forskott lamna in till kommunens landsbygdsnaringsmyndighet en utredning pa grundval 
av vilken kommunens landsbygdsnaringsmyndighet kan fdrsakra sig om att sdkanden kommer att 
bedriva produktion i den omfattning som anges i ansokan.

Om hongettemas produktion utdkas betydligt ska som bilaga till blankett 139, utdver den utredning 
som avses i 1 mom., fogas en uppskattning av den mjdikproduktion som kan godkannas som grund 
for faststallandet av stodet oeh som produeeras mellan den 1 januari 2018 oeh den 31 deeember 2018, 
de namnda dagama inberaknade.

4§
Overforing av besittningen av hela garden

Den nya innehavaren av en gard ska visa att besittningen av hela garden har bverfbrts genom att till 
den behoriga myndigheten inom 15 arbetsdagar if an bverfbringen av hela gardens besittning lamna in 
blankett 156 som Landsbygdsverket har faststallt for 2018 oeh som galler overforing av hela gardens 
besittning, oeh vid besittningsbverforing av en hel nbtdjurs-, far- oeh/eller getgard oeksa blankett 462 
som Landsbygdsverket har faststallt.

Till de blanketter som anges i 4 § 1 mom. ska fogas utredningar om besittningsbverfbringen av hela 
garden.

5§
Ikrafttradande

Denna foreskrift trader i kraft den 26 januari 2018.

Seinajoki 25.1.2018

Overdirektbr Antti-Jussi Oikarinen

Jurist Susanna Ylikantola



Bilagor: 1-3

Denna foreskrift finns att fa pa webbadressen http://finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440001/ 
(FINLEX ® - myndighetemas fdreskriftssamlingar: Landsbygdsverket) och fran 
Landsbygdsverkets registratorsbyra (PB 405, 60101 SEINAJOKI, tfn 0295 31 2000, e-post: 
kirj aamo@mavi.fi).

Kontaktperson vid Landsbygdsverket

Produktionsstod for mjolk 
Overinspektor Susanna Jansson tin 0295 31 2436, fornamn.eftemamn@mavi.fi

Nationella husdjursstod

Nordligt husdjursstod 
Overinspektor Ulla Sihto tin 0295 31 2443, fomamn.eftemamn@mavi.fi

Fran produktionen frikopplat stod for svin- oeh fjaderfahushallning 
Overinspektor Paivi Akkanen tfii 0295 31 2299, fomamn.eftemamn@mavi.fi

Nationella akerstod oeh tradgardsstod 
Overinspektor Lea Anttalainen tin 0295 31 2423, fornamn.efternamn@mavi.fi

Juridiska fragor
- Nationella husdjursstod oeh produktionsstod for mjolk 
Jurist Kirsi-Maria Fleinonen tfn 0295 31 2424, fomamn.eftemamn@mavi.fi

- Nationella akerstod oeh tradgardsstod 
Jurist Susanna Ylikantola tfii 0295 31 2433, fomamn.eftemamn@mavi.fi

For kannedom
Kommunemas landsbygdsnaringsmyndigheter 
Narings-, trafik- oeh miljocentralema 
Statens ambetsverk pa Aland 
Tavastehus forvaltningsdomstol



ANSOKNINGSTIDER, ANSOKNINGSBLANKETTER OCHBILAGORIFRAGA OMNATIONELLA HUSDJVRSSTOD
Bilaga 1

Sista
ansokningsdagNATIONELLA HUSDJURSSTOD Blanket! Foljande blanketter ska fogas till ansdkan

Forutom blanketten for ansokan om stod ska sokanden senast 15.6.2018 lamna in Stodansokans jordbruksskiftesblankett 102B 
samt vid behov Gardsbruksblankett \0\A, Delaktiga i gardsbruksenheten lOlD, Stodansokans basskiftesblankett 102A 
ochleWcT Andringsblanketten for basskiften 102C eller lamna in motsvarande uppgifter elektroniskt i Viputjansten senast 
15.6.2018.

• Forskott pa nordliga stod for notkreatur (=
dikor, dikokvigor, tjurar och stutar samt 
slaktade kvigor, tjurar och stutar), tackor och 
hongetter

• Fran prodnktionen frikopplat stod for svin- 
och fjaderfahnshallning, forskott och 
slntligt stod

139')23.3.2018 Anmalan om djurantal i samband med stod for svin- och Ijaderfahushallning ska vid behov gdras elektroniskt i Viputjansten 
senast 15.2.2019 eller genom att vid behov lamna in blankett 461 till den behoriga myndigheten senast 15.2.2019.

For de hastar och ponnyer som anmalts i anmalan om djurantal ska dessutom uppges hastens/ponnyns namn, UELN- eller 
registemummer samt en uppgift om i vems besittning djuret har varit. Uppgiftema kan ges med fri formulering i 
tillaggsuppgifterna i anmalan om djurantal eller pa en separat bilaga till den behoriga myndigheten senast 15.2.2019.

Till blanketten for anmalan om djurantal 461 ska fogas ett handelsregisterutdrag for ett fdretag i bolagsform i syfte att 
konstatera det bestammande inflytandet i en situation dar stodsokanden onskar rakna in djurantalet for ett fristaende foretag i 
bolagsform i sin egen gards djurantal. Flandelsregisterutdraget ska ges in till den behoriga myndigheten pa nytt, om det under 
stodaret har skett andringar i det bestammande inflytandet vid foretaget i bolagsform.15.6.2018') 1842)

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

Med avseende pa nordligt husdjursstod for hongetter ska sokanden lamna in blankett 410 med bilagor senast 31.1.2019.

Nar det galler undantag fran lamningsvillkoret i samband med nordligt husdjursstod for tackor ska sokanden lamna in blankett 
468 senast 15.6.2018.

Annulleringar av anmalningar om deltagande i nordliga husdjursstod for notkreatur, tackor och hongetter ska meddelas 
elektroniskt via Viputjansten eller pa blankett 184.

*) Om sokanden ansoker om forskott pa nordliga husdjursstod for notkreatur, tackor eller hongetter och inte har deltagit i de nationella stodsystemen baserade pa notdjursregistret och/eller far- och getregistret ar 2015, 
2016 eller 2017 ska han eller hon lamna in anmalan om deltagande i de nationella stodsystemen baserade pa notdjursregistret och/eller far- och getregistret redan nar han eller hon ansoker om forskottet elektroniskt via 
Viputjansten eller pa blankett 184, dvs. senast 23.3.2018.
2) Om sokanden redan ar 2015, 2016 eller 2017 deltog i de nationella stodsystemen baserade pa notdjursregistret och/eller far- och getregistret, galler deltagande! tills vidare och anmalan om deltagande inte behover 
lamnas in pa nytt arligen.

Rubrikema for Landsbygdsverkets blanketter for ansokan och anmalan om nationella husdjursstod:
Ansokan om nationella husdjursstod ar 2018
Anmalan om deltagande/dterkallelse av deltagande i EU- och nationella stodsystem baserade pd notdjursregistret samt far- och getregistret 

410 Utredning om anvandningen av getmjolk 2018 
Anmalan om djurantal 2018

468 Anmalan om anvandning av undantag frdn lamningsvillkoret ar 2018

139
184

461



Bilaga 2

ANSOKNINGSTIDER OCH ANSOKNINGSBLANKETTERI FRAGA OMPRODUKTIONSSTOD FOR MJOLK
Sista

ansoknings-
dag

AnnatBlankettPRODUKTIONSSTOD FOR MJOLK

Anmalan om deltagande i systemet for 
produktionsstdd for mjdlk

Kontinuerlig
ansokan Anmalan ska lamnas in pa blankett 282.282

Mangdema direktfdrsaljnmgsmjolk nnder perioden 1.1.2018 - 31.12.2018 ska anmalas pa blankett 230. Blanketten ska 
lamnas in senast 15.1.2019.Anmalan om direktfdrsaljning 15.1.2019 230

Rnbrikema 
blanketter for ansokan och anmalan om 
prodnktionsstod for mjdlk:
• 282 Anmalan om deltagande i systemet 

for produktionsstdd for mjdlk
• 230 Anmalan om direktfdrsaljning av 

mjdlk

for Landsbygdsverkets



Bilaga 3

ANSOKNINGSTIDER, ANSOKNINGSBLANKETTER OCHBILAGORIFRAGA OMNATIONELLA AKERSTOD OCH TRADGARDSSTOD
Sista
ansokningsdagNATIONELLA AKERSTOD Foljande blanketter ska fogas till ansdkan:Blanket!

Stodansokans jordbruksskiftesblankett 102B; vid behov ocksa gardsbruksblankett 101 A, stodansbkans 
basskiftesblankett 102A, andringsblanketten for basskiflen 102C och blanketten Delaktiga i gardsbruksenheten 
lOlD eller motsvarande uppgifter elektroniskt i Viputjansten

Stod for sockerbeta 15.6.2018 lOlB

15.6.2018 lOlB
Senast 15.6.2018 bilagor och utredningar som galler stod till imga odlare, om de mte lamnas in redan i samband 
med ansdkan om EU-stdd till nnga jordbrukare

Nordligt hektarstdd 
Allmant hektarstdd 
Stdd till nnga odlare

Senast 2.7.2018 garantibevis fdr hampa, om de inte lamnas i redan i samband med annan ansdkan om stdd

NATIONELLA STOD FOR
tradgArdsproduktion

Sista
ansokningsdag Bilagor till ansdkanBlanket!

Kartritning vid pappersansdkan 
Anmalan om andring av odlingsplanenStdd fdr vaxthnsprodnktion, det vill saga 

vaxthnsstdd
2.3.2018 109

Stdd fdr lagring av skogsbar och 
skogssvamp

16.7.2018 237

Senast 31.12.2018 anmalningar om kvantitetema lagrade tradgardsprodnkter, blankettema 228A och 228B, fdr 
november och december26.10.2018 228Stdd fdr lagring av tradgardsprodnkter
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