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Föreskriftens nummer 

1/2020 

Datum 

7.1.2020 

Ärendenummer 

91/00.00.01.02.00/2020 

 

Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om förbindelse om ersättning för 

djurens välbefinnande och om ersättningsansökan år 2020 

Livsmedelsverket har med stöd av 13 § 3 mom., 15 § 2 mom. och 18 § 2 mom. i lagen om verkställighet 

av jordbruksstöd (192/2013) samt 8 § 4 mom. i statsrådets förordning om ersättning för djurens 

välbefinnande (121/2015), sådant det lyder ändrat i statsrådets förordning 44/2016 och 1371/2018, 

beslutat:   

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna föreskrift gäller ansökan om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande enligt 7 § i 

lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014, lagen om 

programbaserade ersättningar) och statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om 

ersättning för djurens välbefinnande 2020 (1587/2019) och ansökan om ersättningen år 2020, 

anmälan om djurantal med tillhörande bilagor samt överföring av förbindelse. 

2 §  

Ansökan om förbindelse och ersättning 

Förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande och ersättningen söks elektroniskt i Viputjänsten 

senast den 31 januari 2020 kl. 23:59 (Finlands tidszon UTC+2) eller med blankett 472 som 

Livsmedelsverket har fastställt. Blanketten ska lämnas in till den behöriga myndigheten senast den 

31 januari 2020. E-ansökan kan inte lämnas in försenad. 

3 §  

Anmälan om djurantal 

Den anmälan om faktiska antal svin och fjäderfä som avses i 8 § 2 och 4 mom. i statsrådets förordning 

om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015, ändr.) ska lämnas in elektroniskt i Viputjänsten 
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senast den 17 februari 2021 kl. 23:59 (Finlands tidszon UTC+2) eller med blankett 461 som 

Livsmedelsverket har fastställt. Blanketten ska lämnas in till den behöriga myndigheten senast den 

17 februari 2021. E-anmälan kan inte lämnas in försenad. 

Om jordbrukaren har valt den i 27 § i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande 

(121/2015) angivna åtgärden förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls, 

ska de slaktpartirapporter som fåtts från slakteriet eller sammanfattningar av dem ges in skriftligen 

till den behöriga myndigheten som bilaga till anmälan om djurantal senast den 17 februari 2021. 

4 §  
Överföring av förbindelse 

Överföring av en förbindelse som avses i 12 § 3 mom. i lagen om programbaserade ersättningar söks 

med blankett 473 som Livsmedelsverket har fastställt.  

Den nya innehavaren av en gård ska bevisa att besittningen av hela gården överförts genom att till 

den behöriga myndigheten lämna in blankett 156 som Livsmedelsverket har fastställt.  Blanketten ska 

lämnas in inom 15 arbetsdagar från besittningsöverföringen av hela gården. 

Utredningar om besittningsöverföringen av gården ska bifogas till de blanketter som nämns i 4 § 1 

och 2 mom.  

5 §  

Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 8 januari 2020 och är i kraft tills vidare.  

 

Seinäjoki den 7 januari 2020 

 

Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi  

    

Jurist  Jaana Koivukoski 
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Denna föreskrift finns at få på adresserna 

• https://finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/ (FINLEX – Myndigheternas föreskriftssamlingar: 

Livsmedelsverket)  

• www.livsmedelsverket.fi → Om oss → Publikationer → Föreskrifter   

• från Livsmedelsverkets registratorsbyrå (PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET,  

tfn 029 530 3400, e-post: kirjaamo@ruokavirasto.fi). 
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