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Föreskriftens 

nummer Datum Ärendenummer 

20/2021 10.2.2022 7702/00.00.01.02.00/2021 

 

 

 

Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om nationella stöd 2022 

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 nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt 

följande förordningar av statsrådet, ansökningstider och ansökningsblanketter för stöden, 

bilagor till ansökningsblanketterna samt överföring av besittningen till en hel gård:  

 

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2022 (80/2022),  

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2022 (81/2022),  

3) statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och 

fjäderfähushållning (759/2008) (med ändringar), 

4) statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2022 (88/2022) och 

5) statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2021 (x/2022). 

 

2 §  

Ansökan  

De nationella stöd som nämns i denna föreskrift, bortsett från lagringsstöd för skogsbär och 

skogssvampar och produktionsstöd för mjölk som sålts vid direktförsäljning, kan sökas 

elektroniskt via Viputjänsten (https://vipu.livsmedelsverket.fi) genom att 

ansökningsuppgifterna skickas in på elektronisk väg senast kl. 23.59 på den sista ansökningsdag 

som anges i bilagorna 1, 2 och 3. Det ovan nämnda klockslaget bestäms enligt Finlands tidszon 

som är UTC+2 och sommartid UTC+3. 
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Ansökan om nationella stöd kan inte lämnas in försenad på elektronisk väg. Efter att tiden för 

elektronisk ansökan har löpt ut ska ansökan ges in på papper till den behöriga myndigheten. 

Ansökningstiderna för de nationella stöd som nämns i denna föreskrift, av Livsmedelsverket 

fastställda ansökningsblanketter som ska lämnas in till den behöriga myndigheten och de 

bilageblanketter som Livsmedelsverket har fastställt samt de övriga bilagor och utredningar 

som ska lämnas in till den behöriga myndigheten tillsammans med ansökningarna anges i 

bilagorna 1, 2 och 3 till denna föreskrift. 

 

3 §  

Bilagor till ansökan om förskott på produktionskopplade husdjursstöd 

Vid inledande av husdjursproduktion eller betydande utökning av husdjursproduktionen som 

definieras i 17 § 3 mom. i statsrådets förordning om nordligt stöd ska den som ansöker om 

förskott på nationella husdjursstöd som bilaga till den elektroniska ansökan om förskott eller 

till blankett 139 Ansökan om nationella husdjursstöd år 2022 för ansökan om förskott lämna in 

till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet en utredning på grundval av vilken kommunens 

landsbygdsnäringsmyndighet kan försäkra sig om att sökanden kommer att bedriva produktion 

i den omfattning som anges i ansökan. Om en stödsökande på en tackgård som inleder sin 

verksamhet vill använda sig av lamningsundantaget vid ansökan om förskott, måste sökanden 

på tackgården som inleder sin verksamhet utöver utredningen också lämna in blankett 468 

Anmälan om användning av undantag från lamningsvillkoret inom nordligt stöd för tackor år 

2022 senast den 10 mars 2022. 

Om hongetternas produktion utökas betydligt ska som bilaga till blankett 139 Ansökan om 

nationella husdjursstöd år 2022, utöver den utredning som avses i 1 mom., fogas en 

uppskattning av den mjölkproduktion som kan godkännas som grund för fastställandet av 

stödet och som produceras mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022, de nämnda 

dagarna inberäknade.  

4 §  

Överföring av besittningen av hela gården 

Den nya innehavaren av en gård ska visa att besittningen av hela gården har överförts genom 

att till den behöriga myndigheten inom 15 arbetsdagar från överföringen av hela gårdens 
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besittning lämna in blankett 156 Anmälan om besittningsöverföring av en hel gård som 

Livsmedelsverket har fastställt för 2022 och som gäller överföring av hela gårdens besittning, 

och vid besittningsöverföring av en hel nötdjurs-, får- och/eller getgård också blankett 462 

Nationella husdjursstöd 2022 överföring av en gällande anmälan om deltagande vid 

besittningsöverföring av en hel gård som Livsmedelsverket har fastställt. 

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

hela gården. 

5 §  

Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 11 februari 2022 och är i kraft tills vidare.  

Seinäjoki den 10 februari 2022 

 

 

Avdelningsdirektör  Jukka Pekonniemi 

 

 

 

Jurist  Susanna Ylikantola 

   

   

 
Bilagor 1–3 

Denna föreskrift finns att få på adresserna 

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

föreskriftssamlingar: Livsmedelsverket) och 

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

• från Livsmedelsverkets registratorsbyrå (PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET, tfn 029 530 

0400, e-post: kirjaamo@ruokavirasto.fi). 
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Bilaga 1. Ansökningstider, ansökningsblanketter och bilagor i fråga om 
nationella husdjursstöd 

Sista ansökningsdag 10.3.2022 

• Förskott på nordliga husdjursstöd 

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

stutar) 

o Tackor och hongetter 

• Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, förskott och 

slutligt stöd 

• Ansökan ska ges in antingen i Viputjänsten eller genom att lämna in blankett 139 

Ansökan om nationella husdjursstöd år 2022. 

Om sökanden ansöker om förskott på nordliga husdjursstöd för nötkreatur, tackor eller 

hongetter och inte har deltagit i de nationella stödsystemen baserade på nötdjursregistret 

och/eller får- och getregistret år 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 eller 2021, ska han eller 

hon lämna in anmälan om deltagande i de nationella stödsystemen baserade på 

nötdjursregistret och/eller får- och getregistret redan när han eller hon ansöker om förskottet i 

Viputjänsten eller genom att lämna in blankett 184 Ansökan om nationella husdjursstöd 2022 

anmälan om deltagande eller återtagande av anmälan om deltagande, dvs. senast 10.3.2022. 

 

Sista ansökningsdag 15.6.2022 

• Slutligt nordligt husdjursstöd: Nötkreatur (= dikor, dikokvigor, tjurar och stutar samt 

slaktade kvigor, tjurar och stutar), tackor och hongetter. 

• Ansökan/anmälan om deltagande ska göras i Viputjänsten eller genom att lämna in 

blankett 184 Ansökan om nationella husdjursstöd 2022 anmälan om deltagande eller 

återtagande av anmälan om deltagande. 

Om sökanden redan år 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 eller 2021 deltog i de nationella 

stödsystemen baserade på nötdjursregistret och/eller får- och getregistret, gäller deltagandet 

tills vidare och anmälan om deltagande behöver inte lämnas in på nytt årligen. 
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Blanketter som ska ges in som bilaga till ansökan 

• Förutom blanketten för ansökan om stöd ska sökanden senast 15.6.2022 lämna in 

Stödansökans jordbruksskiftesblankett 102B samt vid behov Gårdsbruksblankett 101A, 

blanketten Delaktiga i gårdsbruksenheten 101D, Stödansökans basskiftesblankett 102A 

och/eller Ändringsblanketten för basskiften 102C eller lämna in motsvarande uppgifter i 

Viputjänsten senast 15.6.2022.  

• Anmälan om djurantal i samband med stöd för svin- och fjäderfähushållning ska vid 

behov göras i Viputjänsten eller genom att lämna in blankett 461 Anmälan om djurantal 

senast 2.2.2023. 

• För de hästar och ponnyer som anmälts i anmälan om djurantal ska dessutom uppges 

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

besittning djuret har varit. Uppgifterna kan lämnas i Viputjänsten tilläggsuppgifterna i 

anmälan om djurantal eller på en separat bilaga senast 2.2.2023. 

• Till blanketten för anmälan om djurantal 461 ska i Viputjänsten eller som en separat 

bilaga fogas ett handelsregisterutdrag för ett företag i bolagsform i syfte att konstatera 

det bestämmande inflytandet i en situation där stödsökanden önskar räkna in 

djurantalet för ett fristående företag i bolagsform i sin egen gårds djurantal. 

Handelsregisterutdraget ska ges in på nytt, om det under stödåret har skett ändringar i 

det bestämmande inflytandet vid företaget i bolagsform.  

• Med avseende på nordligt husdjursstöd för hongetter ska sökanden lämna in blankett 

410 Utredning om användningen av getmjölk 2022 med bilagor senast 1.2.2023. 

• När det gäller nordligt husdjursstöd för tackor ska sökanden för lamningsvillkorets del 

ge in blankett 468 Anmälan om användning av undantag från lamningsvillkoret inom 

nordligt stöd för tackor år 2022 senast 15.6.2022. Om en stödsökande på en tackgård 

som inleder sin verksamhet vill använda sig av lamningsundantaget vid ansökan om 

förskott, ska sökanden på tackgården som inleder sin verksamhet lämna in blankett 468 

Anmälan om användning av undantag från lamningsvillkoret inom nordligt stöd för 

tackor år 2022 senast 10.3.2022. 

• Annulleringar av anmälningar om deltagande i nordliga husdjursstöd för nötkreatur, 

tackor och hongetter ska meddelas via Viputjänsten eller genom att lämna in blankett 

184 Ansökan om nationella husdjursstöd 2022 anmälan om deltagande eller 

återtagande av anmälan om deltagande. 
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Bilaga 2. Ansökningstider och ansökningsblanketter i fråga om 
produktionsstöd för mjölk 

Anmälan om deltagande i systemet för produktionsstöd för mejerimjölk  

• Ansökan är kontinuerlig 

• Anmälan ska göras i Viputjänsten eller lämnas in på blankett 282 Anmälan om 

deltagande i systemet för produktionsstöd för meijerimjölk. 

Ansökan om produktionsstöd för mjölk som sålts vid direktförsäljning 

• Mängderna direktförsäljningsmjölk under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022 ska anmälas 

på blankett 230 Ansökan om produktionsstöd för direktförsäljning av mjölk. Blanketten 

ska lämnas in senast 17.1.2023. 

 

Bilaga 3. Ansökningstider, ansökningsblanketter och bilagor i fråga om 
nationella åkerstöd och trädgårdsstöd 

Nationella åkerstöd 

• Sista ansökningsdag 15.6.2022 

o Nationellt stöd för sockerbeta 

o Nordligt hektarstöd 

o Allmänt hektarstöd 

o Stöd till unga jordbrukare 

• Ansökan ska göras i Viputjänsten eller genom att lämna in blankett 101B Stödansökan 

2022. 

• I Viputjänsten eller som särskild bilaga ska inlämnas 

o Stödansökans jordbruksskiftesblankett 102B; vid behov också Gårdsbruksblankett 

101A, Stödansökans basskiftesblankett 102A, Ändringsblanketten för basskiften 

102C och blanketten Delaktiga i gårdsbruksenheten 101D. 

o Senast 15.6.2022 bilagor och utredningar som gäller stöd till unga jordbrukare, om 

de inte lämnas in redan i samband med ansökan om EU-stöd till unga jordbrukare. 

o Senast 30.6.2022 garantibevis för hampa, om de inte lämnas i redan i samband med 

annan ansökan om stöd. 
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Nationella stöd för trädgårdsproduktion 

Stöd för växthusproduktion, det vill säga växthusstöd 

• Sista ansökningsdag 10.3.2022 

• Ansökan ska göras i Viputjänsten eller genom att lämna in blankett 109 Ansökan om 

växthusstöd 2022. 

• Vid behov ska som särskild bilaga inlämnas 

o Kartritning till pappersansökan. 

o Anmälan om ändring av odlingsplanen. 

Stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp 

• Sista ansökningsdag 29.7.2022 

Ansökan ska lämnas in på blankett 237 Ansökan om lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp 

2022. 

Stöd för lagring av trädgårdsprodukter 

• Sista ansökningsdag 16.11.2022 

• Ansökan ska göras i Viputjänsten eller genom att lämna in blankett 228 Ansökan om 

lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2022. 

• Vid behov  

o senast 31.1.2023 om december månads lagerkvantiteter i Viputjänsten eller genom 

att lämna in blankett 228B Anmälan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2022. 

De minimis -stöd 

Transportstöd för sockerbeta 

• Sista ansökningsdag 10.3.2022 

Ansökan ska göras i Viputjänsten eller genom att lämna in blankett 178 Transportstöd för 

sockerbeta 2021. 


