
LIVSMEDELSVERKET
Ruokavirasto • Finnish Food Authority

ArendenummerForeskriftens nummer Dat.

22/2019 7885/00.00.01.02.00/20193.2.2020

Livsmedelsverkets foreskrift om ansokan om nationella stod 2020

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

av jordbruksstdd (192/2013) beslutat:

1§
Tillampningsomrade

Derma foreskrift galler ansokan om nationella stdd till jordbruket och tradgardsodlingen enligt fdijande 

fdrordningar av statsradet, ansdkningstider och ansdkningsbianketter for stdden, bilagor till 

ansdkningsbianketterna samt dverforing av besittningen till en hel gard:

1) statsradets fdrordning om nationellt stdd till sddra Finland 2020 (8/2020),

2) statsradets fdrordning om nordligt stdd 2020 (9/2020),

3) statsradets fdrordning om fran produktionen frikopplat stdd fdr svin- och fjaderfahushallning 

(759/2008) (med andringar),

4) statsradets fdrordning om nationellt stdd till sockerbetsodlare 2020 (10/2020) och

5) statsradets fdrordning om transportstdd fdr sockerbeta 2019 (x/2019).

2§

Ansokan

De nationella stdd som namns i denna fdreskrift, bortsett fran lagringsstdd fdr skogsbar och 

skogssvampar, lagringsstdd fdr tradgardsprodukter och produktionsstdd fdr mjdik som salts vid 

direktfdrsaijning, kan sdkas elektroniskt via webbtjansten fdr jordbrukare

(https://vipu.livsmedelsverket.fi) genom att ansdkningsuppgifterna skickas in pa elektronisk vag senast 

kl. 23.59 pa den sista ansdkningsdag som anges i bilagorna 1, 2 och 3. Det ovan namnda klockslaget 

bestams enligt Finlands tidszon som ar UTC+2 och sommartid UTC+3.

Ansdkan om nationella stdd kan inte lamnas in fdrsenad pa elektronisk vag. Efter att tiden fdr 

elektronisk ansdkan har Idpt ut ska ansdkan ges in pa papper till den behdriga myndigheten.
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Ansokningstiderna for de nationella stdd som namns i denna fdreskrift, av Livsmedelsverket faststallda 

ansdkningsbianketter som ska lamnas in till den behdriga myndigheten och de bilageblanketter som 

Livsmedelsverket bar faststallt samt de dvriga bilagor och utredningar som ska lamnas in till den 

behdriga myndigheten tillsammans med ansdkningarna anges i bilagorna 1, 2 och 3 till denna 

fdreskrift.

3§
Bilagor till ansokan om forskott pa produktionskopplade husdjursstod

Vid inledande av husdjursproduktion eller betydande utdkning av husdjursproduktionen som 

definieras i 17 § 3 mom. i statsradets fdrordning om nordligt stdd ska den som ansdker om fdrskott pa 

nationella husdjursstdd som bilaga till den elektroniska ansdkan om fdrskott eller till blankett 139 fdr 

ansdkan om fdrskott 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 ansdkan. Om en stddsdkande pa en tackgard som 

inleder sin verksamhet vill anvanda sig av lamningsundantaget vid ansdkan om fdrskott, maste 

sdkanden pa tackgarden som inleder sin verksamhet utdver utredningen ocksa lamna in blankett 468 

senast den 27 mars 2020.

Om hongetternas produktion utdkas betydiigt 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 fdr 

faststallandet av stddet och som produceras mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2020, de 

namnda dagarna inberaknade.

4§
Overforing av besittningen av hela garden

Den nya innehavaren av en gard ska visa att besittningen av hela garden har dverfdrts genom att till 

den behdriga myndigheten inom 15 arbetsdagar fran dverfdringen av hela gardens besittning lamna in 

blankett 156 som Livsmedelsverket har faststallt fdr 2020 och som galler dverfdring av hela gardens 

besittning, och vid besittningsdverfdring av en hel ndtdjurs-, far- och/eller getgard ocksa blankett 462 

som Livsmedelsverket har faststallt.

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

garden.
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5§
Ikrafttradande

Denna foreskrift trader i kraft den 4 februari 2020 och ar i kraft tills vidare.

Seinajoki den 3 februari 2020

Avdelningsdirektor Jukka Pekonniemi

Susanna YlikantolaJurist

Bilagor 1-3

Denna foreskrift finns att fa pa adresserna

• https://finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440001 (FINLEX® - Myndigheternas 

fdreskriftssamlingar: Livsmedelsverket) och

• www.livsmedelsverket.fi ->Om oss -> Publikationer ->Fdreskrifter

• fran Livsmedelsverkets registratorsbyra (PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET, tfn 029 530 0400, 

e-post: kirjaamo(5)ruokavirasto.fi).
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Bilaga 1. Ansokningstider, ansokningsbianketter och bilagor i fraga om 
nationella husdjursstod

Sista ansokningsdag 27.3.2020

• Forskott pa nordliga stod

o Notkreatur (= dikor, dikokvigor, tjurar och stutar samt slaktade kvigor, tjurar och stutar) 

o Tackor och hongetter

• Fran produktionen frikopplat stod for svin- och fjaderfahushallning, forskott och slutligt stod

• Ansdkan ska ges in antingen i Viputjansten eller genom att lamna in blankett 139.

Om sdkanden ansdker om forskott pa nordliga husdjursstod for notkreatur, tackor eller hongetter och 

inte har deltagit i de nationella stddsystemen baserade pa ndtdjursregistret och/eller far- och 

getregistret ar 2015, 2016, 2017, 2018 eller 2019, ska han eller hon lamna in anmalan om deltagande i 

de nationella stodsystemen baserade pa ndtdjursregistret och/eller far- och getregistret redan nar han 

eller hon ansdker om fdrskottet i Viputjansten eller genom att lamna in blankett 184, dvs. senast 

27.3.2020.

Sista ansokningsdag 15.6.2020

• Slutligt nordligt stod: Ndtkreatur (= dikor, dikokvigor, tjurar och stutar samt slaktade kvigor, 

tjurar och stutar), tackor och hongetter.

• Ansdkan/anmalan om deltagande ska gdras i Viputjansten eller genom att lamna in blankett

184.

Om sdkanden redan ar 2015, 2016, 2017, 2018 eller 2019 deltog i de nationella stddsystemen 

baserade pa ndtdjursregistret och/eller far- och getregistret, galler deltagandet tills vidare och 

anmalan om deltagande behdver inte lamnas in pa nytt arligen.

Blanketter som ska ges in som bilaga till ansokan

• Fdrutom blanketten fdr ansdkan om stdd ska sdkanden senast 15.6.2020 lamna in

Stddansdkans jordbruksskiftesbiankett 102B samt vid behov Gardsbruksbiankett lOlA, 

Delaktiga i gardsbruksenheten lOlD, Stddansdkans basskiftesbiankett 102A och/eller 

Andringsbianketten fdr basskiften 102C eller lamna in motsvarande uppgifter i Viputjansten

senast 15.6.2020.

• Anmalan om djurantal i samband med stdd fdr svin- och fjaderfahushallning ska vid behov 

gdras i Viputjansten eller genom att vid behov lamna in blankett 461 senast 17.2.2021.
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• For de hastar och ponnyer som anmalts i anmalan om djurantal ska dessutom uppges 

hastens/ponnyns namn, UELN- eller registernummer samt en uppgift om i vems besittning 

djuret bar varit. Uppgifterna kan lamnas i tillaggsuppgifterna i anmalan om djurantal eller pa en 

separat bilaga senast 17.2.2021.

• Till blanketten for anmalan om djurantal 461 ska i Viputjansten eller som en separat bilaga 

fogas ett handelsregisterutdrag for ett fdretag i bolagsform i syfte att konstatera det 

bestammande inflytandet i en situation dar stddsdkanden dnskar rakna in djurantalet for ett 

fristaende fdretag i bolagsform i sin egen gards djurantal. Handelsregisterutdraget ska ges in pa 

nytt, om det under stodaret bar skett andringar i det bestammande inflytandet vid foretaget i 

bolagsform.

• Med avseende pa nordligt busdjursstdd for bongetter ska sdkanden lamna in blankett 410 med 

bilagor senast 1.2.2021.

• Nar det galler nordligt busdjursstdd fdr tackor ska sdkanden fdr lamningsvilikorets del ge in 

blankett 468 senast 15.6.2020. Om en stddsdkande pa en tackgard som inleder sin verksambet 

vill anvanda sig av lamningsundantaget vid ansdkan om fdrskott, ska sdkanden pa tackgarden 

som inleder sin verksambet lamna in blankett 468 senast 27.3.2020.

• Annulleringar av anmalningar om deltagande i nordliga busdjursstdd fdr ndtkreatur, tackor ocb 

bongetter ska meddelas via Viputjansten eller genom att lamna in blankett 184.

Rubrikerna for Livsmedelsverkets blanketter for ansokan och anmalan om nationella

husdjursstod:

• 139 Ansdkan om nationella busdjursstdd ar 2020

• 184 Anmalan om deltagande/anmalan om att deltagandet atertas i fraga om EU:s djurbidrag 

ocb nationella busdjursstdd

• 410 Utredning om anvandningen av getmjdik 2020

• 461 Anmalan om djurantal 2020

• 468 Anmalan om anvandning av undantag fran lamningsvilikoret ar 2020
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Bilaga 2. Ansokningstider och ansokningsbianketter i fraga om 
produktionsstod for mjolk

Anmalan om deltagande i systemetfor produktionsstod for mejerimjolk

• Ansokan ar kontinuerlig

• Anmalan ska goras i Viputjansten eller lamnas in pa blankett 282.

Ansokan om produktionsstod for mjolk som salts vid direktforsaijning

• Mangderna direktforsaijningsmjdik under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020 ska anmalas pa 

blankett 230. Blanketten ska lamnas in senast 15.1.2021.

Rubrikerna for Livsmedelsverkets blanketter for ansokan om produktionsstod for mjolk:

• 282 Anmalan om deltagande i systemet for produktionsstod for mejerimjolk

• 230 Ansokan om produktionsstod for direktforsaijning av mjolk
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Bilaga 3. Ansokningstider, ansokningsbianketter och bilagor i fraga om 
nationella akerstod och tradgardsstod

Nationella akerstod

• Sista ansokningsdag 15.6.2020

o Nationellt stod for sockerbeta

Nordligt hektarstodo

o Allmant hektarstod

o Stod till unga jordbrukare

• Ansdkan ska gdras i Viputjansten eller genom att lamna in blankett lOlB.

• I Viputjansten eller som sarskild bilaga ska inlamnas

o Stddansdkans jordbruksskiftesbiankett 102B; vid behovocksa gardsbruksbiankett 

lOlA, stddansokans basskiftesbiankett 102A, andringsbianketten for basskiften 

102Coch blanketten Delaktiga i gardsbruksenheten lOlD. 

o Senast 15.6.2020 bilagor och utredningar som galler stod till unga jordbrukare, om 

de inte lamnas in redan i samband med ansdkan om EU-stdd till unga jordbrukare. 

o Senast 30.6.2020 garantibevis for hampa, om de inte lamnas i redan i samband med 

annan ansdkan om stdd.

Nationella stod for tradgardsproduktion

stdd for vaxthusproduktion, det vill saga vaxthusstdd

• Sista ansdkningsdag 6.3.2020

• Ansdkan ska gdras i Viputjansten eller genom att lamna in blankett 109.

• Vid behov ska som sarskild bilaga inlamnas 

o Kartritning till pappersansdkan.

o Anmalan om andring av odiingsplanen.

Stdd fdr lagring av skogsbar och skogssvamp

• Sista ansdkningsdag 31.7.2020

• Ansdkan ska lamnas in pa blankett 237.
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Stod for lagring av tradgardsprodukter

• Sista ansokningsdag 13.11.2020

• Ansdkan ska gdras i Viputjansten eller genom att lamna in blankett 228.

• Vid behov

senast 29.1.2021 om december manads lagerkvantiteter i Viputjansten eller genomo

att lamna in blankett 228B.

De minimis -stod

Transportstod for sockerbeta

• Sista ansokningsdag 27.3.2020

• Ansdkan ska goras i Viputjansten eller genom att lamna in blankett 178.
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