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LIVSMEDELSVERKETS FORESKRIFT OM OVERFORING AV STODRATTER

Livsmedelsverket har med stdd av 14 § 3 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstdd till 

jordbruket (193/2013), beslutat:

1§

Tillampningsomrade

Denna fdreskrift galler overfdring av stdd ratter inom systemet med grundstdd 

enligt lagen om Europeiska unionens direktstdd till jordbruket (193/2013).

2§

Definitioner

I denna fdreskrift avses med

1) stddfdrordningen Europaparlamentets och radets fdrordning (EU) nr 

1307/2013 om regler fdr direktstdd fdr jordbrukare inom de stddordningar som 

ingar i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphavande av radets 

fdrordning (EG) nr 637/2008 och radets fdrordning (EG) 73/2009;

2) stddratt en stddrattighet som jordbrukaren har fatt i enlighet med artikel 21.1 

punkt a och b i stddfdrordningen;

3) stddar det ar da grundstdd sdks;

4) dverlatare den part fran vilken stddratterna dverfdrs;

5) mottagare den part pa vilken stddratterna dverfdrs;

6) den nationella reserven den reserv som avses i artikel 30 i stddfdrordningen;

7) stddrattighetsregister ett stddrattighetsregister enligt 41 § i lagen om 

verkstallighet av jordbruksstdd (192/2013).
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3§

Overforingsblankett

Den behoriga myndigheten ska underrattas om dverfdring av stddratter pa 

blankett 103B for dverfdring av stddratter som Livsmedelsverket bar faststallt.

4§

Underskrifter

Nar besittningsratten till stddratter dverfdrs ska blankett 103B fdr dverfdring av 

stddratter och bilaga 103A vara undertecknade av alia dverlatare av stddratterna, 

det vill saga de personer som ar delaktiga i stddratternas agarkategorier. Pa 

mottagarsidan racker det att en enda delaktig i den gard som tar emot 

stddratterna undertecknar blanketterna. Nar stddratter hyrs ut i andra hand ska 

ovan namnda blankett 103B och bilagan vara undertecknade av alia som ar 

delaktiga i den gard som dverlater stddratter.

Nar aganderatten till stddratter dverfdrs ska ovan namnda blankett 103B och 

bilagan vara undertecknade av alia dverlatare och mottagare av stddratterna, det 

vill saga de personer som ar delaktiga eller som blir delaktiga i stddratternas 

agarkategorier.

Nar agande- eller besittningsratten till stddratter dverfdrs pa grand av ett 

domstolsbeslut eller ett beslut som nagon annan (teknisk) besvarsmyndighet bar 

fattat behdvs inga underskrifter nar det lagakraftvunna beslutet eller en kopia av 

det fogas till ansdkan.

5§

Bilagor

Som obligatorisk bilaga till dverfdringsbiankett 103B ska alltid returneras en 

fdrhandsifylld bilaga 103A som galler den gard som dverlater stddratter samt vid 

behov t.ex. ett skiftesinstrument, kdpebrev eller gavobrev fdr att bevisa att 

mottagaren av stddratterna inte behdver uppfylla definitionen av aktiv 

jordbrukare.
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6§

Registrering av stodratter

Aganderatten till stodratter registreras i stddrattighetsregistret pa niva av 

lagenhetssignum och pa personniva.

Besittningsratten till stodratter registreras i stddrattighetsregistret pa niva av 

lagenhetssignum.

Mottagaren av stodratterna ska pa begaran av den behdriga myndigheten kunna 

visa att han eller hon vid tidpunkten for mottagandet av stodratterna ar en sadan 

aktiv jordbrukare som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och radets fdrordning 

(EU)nr 1307/2013.

7§

Inlamnande av dverforingsbianketten

Overfdringsbiankett 103B med bilagor ska senast den 15 juni innevarande stddar 

lamnas in till den behdriga myndigheten. Stddratter som anmalts pa en 

dverfdringsbiankett som lamnats in fdr sent beaktas inte i mottagarens 

stddansdkan nar stdd sdks fdr aret, utan fdrst fran och med nasta ars ansdkan om 

stdd. Om ansdkan om dverfdring har gallt endast ett kalenderar, kan den inte alls 

beaktas nasta ar utan maste avsias belt och hallet.

Om det galler dverfdring av stddratter i samband med dverfdring av besittningen 

av en hel gard, maste den behdriga myndigheten underrattas om dverfdringen av 

stddratterna senast inom 15 arbetsdagar fran besittningsdverfdringen av hela 

garden under stddaret.
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8§

Ikrafttradande

Denna foreskrift trader i kraft den 20 mars 2021 och den ar i kraft tills vidare.

Seinajoki den 19 mars 2021

Avdelningsdirektdr Jukka Pekonniemi

Susanna YlikantolaJurist

Motsvarande EU-rattsakter:

Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 

1306/2013 om finansiering, fdrvaltning och dvervakning 

av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphavande 

av radets forordning (EEG) nr 352/78, (EG) nr 

165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 

1290/2005 och (EG) nr 485/2008

Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 

1307/2013 om regler for direktstdd for jordbrukare inom 

de stddordningar som ingar i den gemensamma 

jordbrukspolitiken och om upphavande av radets 

forordning (EG) nr 637/2008 och radets forordning (EG) 

73/2009
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Kommissionens delegerade fdrordning (EU) nr 639/2014 

om komplettering av Europaparlamentets och radets 

fdrordning (EU) nr 1307/2013 om regler for direktstdd 

for jordbrukare inom de stodordningar som ingar i den 

gemensamma jordbrukspolitiken och om andring av 

bilaga X till den fdrordningen

Denna fdreskrift finns att fa pa addresserna

• https://finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440002 (FINLEX® - Myndigheternas 

fdreskriftssamlingar: Livsmedelsverket) och

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

• och fran Livsmedelsverkets registratorsbyra (PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET, tfn 029 
530 0400, e-post: kirjaamo(5)ruokavirasto.fi).
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