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Föreskriftens nummer 

10/2020 

Datum 

8.4.2020 

Ärendenummer 

2536/00.00.01.02.00/2020 

 

Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om ett fortsättningsår för avtal om 

bevarande av genetiska resurser som gäller klonarkiv för ursprungsväxter 

eller avtal om bevarande av genetiska resurser som gäller bevarande av 

lantrasers genom 2020  

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

av jordbruksstöd (192/2013) beslutat: 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna föreskrift gäller ansökan om att giltighetstiden för avtal enligt 5 § 1 mom. 3 punkten i lagen 

om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) om upprätthållande av klonarkiv 

för ursprungsväxter eller bevarande av lantrasers genom som löper ut år 2020, ska förlängas på det 

sätt som föreskrivs i 2 § 4 mom. i statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, 

kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva 

investeringar 2020 (97/2020). 

2 §  

Ansökan om förlängd giltighetstid för avtal 

Förlängd giltighetstid för de avtal om upprätthållande av klonarkiv för ursprungsväxter eller 

bevarande av lantrasers genom som löper ut år 2020 söks med Livsmedelsverkets blankett 487 

genom att lämna in blanketten till den behöriga myndigheten senast den 30 april 2020. 
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3 §  

Bilagor  

Om den aktör som ansvarar för upprätthållandet av klonarkiv för ursprungsväxter eller bevarandet 

av lantrasers genom ansöker om ändring i en tidigare godkänd åtgärdsplan för avtalet om genetiska 

resurser, ska förslaget till åtgärdsplan inklusive kostnadsförslag fogas till ansökan. 

4 §  
Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 9 april 2020 och den gäller tills vidare. 

 

Seinäjoki den 8 april 2020 

 

Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi  

    

Jurist  Jaana Koivukoski 

 

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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