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Föreskriftens 

nummer Datum Ärendenummer 

16/2019 29.5.2019 3018/00.00.01.02.00/2019 

 

 

 

LIVSMEDELSVERKETS FÖRESKRIFT OM SAMLAD STÖDANSÖKAN, DVS. FÖRESKRIFT OM 

ANSÖKAN OM VISSA DIREKTSTÖD OCH PROGRAMBASERADE ERSÄTTNINGAR TILL 

JORDBRUKARE SAMT OM ANMÄLAN AV AREALER, KONTRAKTSAREALER OCH MÄNGDER ELLER 

ANTAL SOM LIGGER TILL GRUND FÖR STÖDEN ELLER ERSÄTTNINGARNA 2019 

Livsmedelsverket har med stöd av 13 § 3 mom., 15 § 2 mom. och 18 § 2 mom. i lagen om 
verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 samt 14 § 3 mom. och 16 § 2 mom. i lagen om 
Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 193/2013 beslutat:  
 
1 kap. 
Allmänt 
1 §  

Tillämpningsområde 

Denna föreskrift gäller i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare 1360/2014 

avsedd miljöersättning (5 §), kompensationsersättning (6 §), ersättning för ekologisk produktion 

(8 §) och ersättning för icke-produktiva investeringar (9 §), avtal om miljöspecialstöd för 

jordbruket (21 §), samt i lag 193/2013 avsett grundstöd (3 kap.), bidrag för mjölkkor och 

nötkreatur (20 §), bidrag för jordbruksgrödor (21 §), får- och getbidrag (22 §), förgröningsstöd 

(23 §) och stöd till unga jordbrukare (24 §).  

 
2 § 
Stödansökan och ansökningstid 
 
Ansökningstiden för elektronisk ansökan om jordbrukarstöd för år 2019 upphör den 17 juni 2019 

kl. 23.59. 

Den samlade stödansökan i pappersform för år 2019 ska lämnas in till den behöriga myndigheten 

senast den 17 juni 2019.  

Den samlade stödansökan kan inte lämnas in försenad på elektronisk väg, i stället ska 

stödansökan efter att ansökningstiden för den elektroniska samlade stödansökan har gått ut 

lämnas in i pappersform till den behöriga myndigheten. 

 

De klockslag som anges i föreskriften bestäms enligt Finlands tidszon som är UTC+2 och 

sommartid UTC+3. 
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3 § 
Elektronisk ansökan om jordbrukarstöd 

 
Med elektronisk ansökan om jordbrukarstöd avses inlämnande av stödansökningar via 
Viputjänsten (https://vipu.ruokavirasto.fi). Viputjänsten innehåller också ett kartgränssnitt där 
man kan göra elektroniska kartkorrigeringar och rita jordbruksskiften. Behörigheten att använda 
Viputjänsten kan ändras genom att lämna in den av Livsmedelsverket fastställda blanketten 457 
till den behöriga myndigheten. Behörighet som gäller en ny gård som etableras söks genom att 
den av Livsmedelsverket fastställda blanketten 456 lämnas in till den behöriga myndigheten. 
 
De bilagor till den samlade stödansökan som ligger till grund för ansökan om stöd och ska lämnas 
in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 17 juni 2019 kan lämnas in 
elektroniskt i PDF-format i Viputjänsten. De bilagor till den samlade stödansökan som ligger till 
grund för ansökan om stöd kan också lämnas in på papper  
 
4 § 
Blankettuppgifter som kan lämnas in i elektronisk form  
 
Uppgifterna på de av Landsbygdsverket fastställda blanketterna 101A, 101B, 101D, 102A, 102B 
(Å1b), 184, 461, 463 och 465 kan skickas elektroniskt.  
 
Uppgifter i följande punkter på blanketterna kan inte ändras elektroniskt:  
 
a) Gårdsbruksblankett 101A  
- lägenhetssignum, kommun där gårdsbruksenheten är belägen, kommunnummer, kommundel 
och juridisk form  
 
b) Stödansökan 101B  
- det är inte möjligt att ansöka enbart om utbetalning i fråga om avtal om uppfödning av 
lantraser,  
- det är inte möjligt att ansöka enbart om utbetalning i fråga om avtal om upprätthållande av en 
ursprungssort 
 
c) Delaktiga i gårdsbruksenheten 101D  
- uppgifter om den delaktiges roll och uppgifter om den delaktige 
- personens namn  
- personbeteckning  
- FO-nummer  
- juridisk form  
- det är inte möjligt att lägga till nya delaktiga för gården via Viputjänsten, utan det ska göras 

skriftligen på blankett 101D 

 

d) Stödansökans basskiftesblankett 102A  
- basskiftets signum  
 
e) Stödansökans jordbruksskiftesblankett 102B (Å1b på Åland)  
- basskiftets signum. 



3 / 14 
 

 
5 § 
Ansökan om jordbrukarstöd på pappersblanketter 
 
Den samlade stödansökan ska göras på blanketterna 101B och 102B. Om förändringar har skett 

i de uppgifter som anmäldes år 2018, ska också blanketterna 101A, 101D, 102A och 102C lämnas 

in. 

 

Jordbruksskifteskartor ska lämnas in beträffande de basskiften där det finns mer än ett 
jordbruksskifte.  
 
På Åland motsvaras blankett 102B av blankett Å1b. 
  
6 § 
Utskrifter enligt formulär som Livsmedelsverket fastställt för år 2019 
 
I stället för de blanketter som Landsbygdsverket har fastställt kan jordbrukare även skicka 
blankettuppgifterna på utskrifter enligt de formulär som Landsbygdsverket fastställt för år 2019.  
 
7 § 
Anmälning av skiften 
  
Jordbrukaren ska anmäla alla bas- och jordbruksskiften elektroniskt i Viputjänsten eller på en 
pappersblankett. Anmälan på blankett 102B sker genom att jordbrukaren anger alla bas- och 
jordbruksskiften med siffror och bokstavsbeteckningar. På blankett 102B ska jordbrukaren ange 
all den jordbruksmark som han eller hon besitter, även om stöd inte söks för arealen och arealen 
inte används för produktion. Basskiftena ska anges på blanketterna med de signum som 
myndigheterna tilldelat dem eller som U-skiften. Jordbruksskiftena på varje basskifte ska anges 
med bokstäver från A framåt. De sammanräknade arealerna för jordbruksskiftena på ett 
basskifte ska motsvara basskiftets anmälda areal. 
 
Gårdar som anmäler jordbruksskiften på ett och samma basskifte som är i gemensam 
användning ska allesammans lämna in antingen en elektronisk stödansökan i Viputjänsten eller 
en stödansökan på papper där skiftesuppgifterna framgår. 
  
Om jordbrukaren besitter oregistrerade skiften som är mindre än 0,05 hektar och som används 

för jordbruksändamål, ska jordbrukaren anmäla skiftenas existens elektroniskt i Viputjänsten 

eller med ett kryss i punkt 3 på blankett 102B. Genom att markera krysset åtar sig jordbrukaren 

att vid behov uppge dessa skiftens läge. Jordbrukaren behöver inte uppge dessa skiften 

elektroniskt i Viputjänsten eller i punkt 1 på blankett 102A och som U-skiften på blankett 102C, 

om han eller hon inte vill att skiftena ska digitaliseras. 
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8 § 
Anmälan om ändringar som hänför sig till basskiften 

 

Om basskiften efter stödansökan år 2018 har delats eller sammanslagits eller om nya basskiften 
har bildats, eller om basskiften har tagits ur användning för jordbruksändamål, ska förutom 
stödansökan detta anmälas elektroniskt i Viputjänsten eller blankett 102C för år 2019 lämnas in.  
 
Om det efter stödansökan för år 2018 har skett förändringar i besittningen av basskiften, anmäls 
dessa elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 102A för år 2019.  
 
I undantagsfall kan en areal som helt har tagits ur användning för jordbruksändamål eller försatts 
i naturtillstånd tidigare och som anmälts på blankett 102C å tas i användning för 
jordbruksändamål på nytt genom att den som ansöker om stöd meddelar den behöriga 
myndigheten om arealen elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 102A och i punkten 
Tilläggsuppgifter på blanketten anger grunderna för det föreslagna upptagandet av arealen för 
jordbruksändamål. Det är möjligt att gå till väga på detta sätt, om mindre än 5 år har förflutit 
sedan ovannämnda åtgärd. 
  
9 § 
Kartbilaga 
 
I samband med den elektroniska stödansökan är det möjligt att begära elektroniska korrigeringar 

av ett basskiftes gränslinjer. De föreslagna korrigeringarna lämnas in i samband med den samlade 

stödansökan. 

 

Om jordbrukaren i sin stödansökan uppger en areal som är större än den digitaliserade arealen, 
ska alltid en elektronisk korrigering utföras eller en kartbilaga lämnas in.  
 
Till stödansökan ska fogas en karta, om  
1) jordbrukaren i sin besittning har basskiften vars digitalisering han eller hon vill ändra på grund 
av delning eller sammanslagning av basskiften, en ny väg, ett nytt flygfotografi, ett tidigare 
digitaliseringsfel eller avlägsnande av icke odlade områden eller av någon annan orsak som 
inverkar på arealen,  
2) jordbrukaren vill ändra på digitaliseringen av ett sådant basskifte som kommit i hans eller 
hennes ägo eller besittning efter det föregående ansökningsåret, 
3) basskiftets gränser har förändrats jämfört med den gällande basskifteskartan,  
4) stöd söks för ett nytt basskifte eller ett sådant odlat basskifte som inte har digitaliserats 
tidigare,  
5) driftscentrumets läge har ändrats eller inte har uppgetts tidigare.  
 
Av den karta som avses i 3 mom. ska det aktuella basskiftet och alla dess gränser framgå.  
 
Som kartbilaga till stödansökan godkänns kopior i skala 1:5000 av de senaste digitaliserade 
basskifteskartorna eller en kartutskrift från Livsmedelsverkets Kartturi-tillämpning eller 
Viputjänsten. Om ovan nämnda handlingar inte står att få, kan en kopia av kommunens 
ortokartor i skala 1:5000 godkännas som kartbilaga.  
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10 § 
Att märka ut jordbruksskiften på kartan 
 
Utmärkningen av jordbruksskiften elektroniskt sker i samband med att den samlade stödansökan 

fylls i. Jordbrukaren ska märka ut jordbruksskiftena på kartan genom att rita in dem, om det finns 

mer än ett jordbruksskifte på basskiftet. Den som ansöker om stöd genom en ansökan som 

lämnas in på papper ska lämna in kartan som bilaga till den samlade stödansökan. 

Jordbruksskiftenas bokstavsbeteckningar ska anges på kartan.  

Om jordbrukare som anmäler jordbruksskiften på ett och samma basskifte som är i gemensam 
användning lämnar in stödansökan på papper, ska de lämna in en kartbilaga över 
jordbruksskiftena på skiften i gemensam användning som bilaga till den samlade stödansökan.  
 
Den kartbilaga som hänför sig till blankett 102B ska lämnas in till den behöriga myndigheten 
senast den 17 juni 2019. 
  
11 § 
Återkallelse av hela stödansökan eller ett skifte i en stödansökan 
 
Återkallelse av en stödansökan, ett skifte eller en del av ett skifte ska efter att tiden för den 
samlade stödansökan har gått ut meddelas den behöriga myndigheten i pappersform genom ett 
fritt formulerat meddelande eller på den av Livsmedelsverket fastställda blanketten 145. 
  
12 § 
Överföring av besittningsrätten till en hel gård 
 
Utredningar om överföring av besittningsrätten till en hel gård och en vederbörligen ifylld 
blankett 156 som Livsmedelsverket har fastställt för år 2019 ska lämnas in till den behöriga 
myndigheten inom 15 arbetsdagar efter att besittningsrätten till hela gården har överförts. 
  
13 § 
Anmälan om registrering av landskapselement 

 
Jordbrukaren ska på den av Livsmedelsverket fastställda blanketten 442 anmäla till den behöriga 
myndigheten senast den 17 juni 2019 alla sådana landskapselement som avses i 14 § i statsrådets 
förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren 4/2015 
och som jordbrukaren besitter under kalenderåret, om jordbrukaren vill att de ska inräknas i den 
stödberättigande arealen. Anmälan ska göras endast en gång per landskapselement. 
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2 kap. 
Hampa 
14 § 
Anmälan om den stödberättigande arealen med hampa samt garantibevis för hampa 
 
Stöd för hampa söks elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 101B. Mängden utsäde som 
använts för sådd av hampa ska uppges i kilogram per hektar elektroniskt i Viputjänsten eller på 
blankett 102B. Dessutom ska användningsändamålet för den råvara som skördas vid 
hampodlingen, såningsdatumet och utsädesmängden i kilogram per hektar uppges elektroniskt 
i Viputjänsten eller enligt radnummer i punkten Tilläggsuppgifter på blankett 102B.  
 
Det garantibevis där den utsädessort som använts för sådden av hampa framgår ska lämnas in 
till den behöriga myndigheten som bilaga till stödansökan eller senast vid den tidpunkt som 
anges i artikel 17.7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014. När det gäller 
hampa som odlas som fånggröda ska garantibeviset dock lämnas in till den behöriga 
myndigheten senast den 1 september. Garantibeviset kan också lämnas in elektroniskt till den 
behöriga myndigheten. 
 
Om garantibeviset för hampa gäller flera sökande, det vill säga att utsäde från samma säck har 

använts av flera olika jordbrukare som ansöker om stöd, ska en av jordbrukarna skicka in det 

ursprungliga garantibeviset till den behöriga myndigheten. Som bilaga ska finnas en utredning 

med namnen på och lägenhetssignumen för de andra jordbrukarna som ansökt om stöd för 

hampa. Dessa jordbrukare ska skicka en undertecknad kopia av det ursprungliga garantibeviset 

till den behöriga myndigheten. Om garantibeviset eller den undertecknade kopian av det 

ursprungliga garantibeviset har getts in till den behöriga myndigheten elektroniskt, ska 

garantibeviset i original eller en undertecknad kopia av det ursprungliga garantibeviset bevaras 

på gården. 

 
3 kap. 
Bidrag för jordbruksgrödor 
15 § 
Ansökan 
 
Bidrag för jordbruksgrödor söks elektroniskt i Viputjänsten eller genom att blankett 101B lämnas 

in till den behöriga myndigheten senast den 17 juni 2019. 

 

De till bidrag för jordbruksgrödor berättigande grödor som avses i 22 § i statsrådets förordning 
om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt 
bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019 145/2019 ska anmälas elektroniskt i 
Viputjänsten eller på blankett 102B, som lämnas in till den behöriga myndigheten senast den 17 
juni 2019. 
  
Jordbrukaren ska elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 102B ange också sortnamnet för 
sötlupin och hampa. I fråga om ett skifte med stärkelsepotatis ska jordbrukaren elektroniskt i 
Viputjänsten eller på blankett 102B uppge stärkelsepotatis som den gröda som odlas. Egen 
förökning till stärkelsesättpotatis ska antecknas separat i Viputjänsten eller på blankett 102B.  
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Om jordbrukaren ansöker om bidrag för jordbruksgrödor, ska han eller hon ingå ett kontrakt om 
odling av stärkelsepotatis eller sockerbeta i enlighet med 23 § i statsrådets förordning 145/2019. 
Odlingskontrakt i fråga om odlingsarealen för stärkelsepotatis ska ingås med en 
potatisstärkelsefabrik. Det intyg som sockerbetsodlare får fungerar som odlingskontrakt. 
Odlingskontraktet för stärkelsepotatis och ett intyg över odlingskontraktet för sockerbetor är 
obligatoriska bilagor som jordbrukaren ska lämna in till den behöriga myndigheten elektroniskt i 
Viputjänsten senast den 17 juni 2019 kl. 23.59 eller på papper senast den 17 juni 2019. 
 
4 kap. 
Grundstöd 
16 § 
Ansökan  
 
Grundstöd söks elektroniskt i Viputjänsten eller genom att lämna in blankett 101B till den 
behöriga myndigheten senast den 17 juni 2019.  
 
5 kap. 
Förgröningsstöd 
17 § 
Ansökan  
 
Förgröningsstöd söks elektroniskt i Viputjänsten eller genom att lämna in blankett 101B till den 
behöriga myndigheten senast den 17 juni 2019.  
 
En jordbrukare som inte önskar få befrielse från förgröningsstödets krav på grund av ekologisk 
produktion ska anmäla detta elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 101B genom att lämna 
in blanketten till den behöriga myndigheten senast den 17 juni 2019. 
  
Arealer med ekologiskt fokus och beaktande av förbudet mot att använda växtskyddsmedel 

anmäls elektroniskt i Viputjänsten eller genom att fylla i punkten i fråga på blankett 102B, alltså 

genom att ange ett kryss i kolumn J, och lämna in blanketten till den behöriga myndigheten 

senast den 17 juni 2019. 

 

6 kap. 
Stöd till unga jordbrukare (EU) 
18 § 
Ansökan  
 
Stöd till unga jordbrukare (EU) söks elektroniskt i Viputjänsten eller genom att kryssa för punkten 

i fråga på blankett 101B och fylla i punkten Tilläggsuppgifter för stöd till unga jordbrukare samt 

lämna in blanketten till den behöriga myndigheten senast den 17 juni 2019. 

 

Den som ansöker om stöd ska lämna in till den behöriga myndigheten de bilagor som behövs för 
ansökan om stöd till unga jordbrukare. Av bilagorna ska framgå vilket år sökanden etablerade 
jordbruk som huvudsaklig företagare och gårdens ägande- och besittningsförhållanden, 
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alternativt ska bilagorna innehålla motsvarande utredning. Det är en förutsättning för 
utbetalning av stödet att bilagorna lämnas in.  
 
7 kap. 
Ersättningsberättigande i fråga om arealbaserade ersättningar till jordbrukare 
19 § 
Ansökan om att arealen ska vara ersättningsberättigande i fråga om miljöförbindelse, 
kompensationsersättning och ersättning för ekologisk produktion samt byte av 
ersättningsberättigandet 
 
Jordbrukaren ska elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 102A eller genom en fritt 
formulerad anmälan senast den 17 juni 2019 anmäla vilka basskiften som önskas vara 
ersättningsberättigande 2019. 
 
Jordbrukaren ska senast den 17 juni 2019 anmäla på den av Livsmedelsverket fastställda 
blanketten 471 de ersättningsberättigande och de icke ersättningsberättigande basskiften 
mellan vilka byte av arealernas ersättningsberättigande söks 2019. 
 
8 kap. 
Miljöersättning och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 
20 § 
Ansökan  
 
Utbetalning i fråga om miljöförbindelser söks elektroniskt i Viputjänsten eller genom att lämna 

in blankett 101B till den behöriga myndigheten senast den 17 juni 2019. 

 

Utbetalning i fråga om gällande miljöavtal och specialstödsavtal inom ramen för miljöstödet för 
jordbruket söks elektroniskt i Viputjänsten eller genom att lämna in blankett 101B senast den 17 
juni 2019.  
 
I Viputjänsten är det inte möjligt att ansöka om utbetalning i fråga om avtal om uppfödning av 

lantraser, om inte andra stöd inom den samlade stödansökan söks samtidigt. Om enbart 

utbetalning i fråga om ett avtal om uppfödning av lantraser söks, ska ansökan göras genom att 

den av Livsmedelsverket fastställda blanketten 218M lämnas in till den behöriga myndigheten 

senast den 17 juni 2019. 

I Viputjänsten är det inte möjligt att ansöka om utbetalning i fråga om avtal om upprätthållande 

av en ursprungssort, om inte andra stöd inom den samlade stödansökan söks samtidigt. Om 

enbart utbetalning i fråga om ett avtal om upprätthållande av en ursprungssort söks, ska ansökan 

göras genom att lämna in blankett 101B till den behöriga myndigheten senast den 17 juni 2019. 

I fråga om åtgärden hantering av avrinningsvatten är det möjligt att lägga till basskiften som 

överförts från en annan gård och omfattades av åtgärden år 2018. Det sker genom att anmäla 

uppgifterna elektroniskt i Viputjänsten eller genom att till den behöriga myndigheten lämna in 

den av Livsmedelsverket fastställda blanketten 463 senast den 17 juni 2019. 



9 / 14 
 

Nya miljöavtal och utbetalning i fråga om dem söks genom att fylla i avtalsspecifika blanketter 

och lämna in dem samt de bilagor som krävs till den behöriga myndigheten senast den 17 juni 

2019. Landsbygdsverket har fastställt följande avtalsblanketter: 

- 262 Avtal om skötsel av våtmark,  
- 253 Avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet.  
 
En jordbrukare eller dennes rättsinnehavare ska på blankett 477 anmäla till den behöriga 
myndigheten sådana miljöförbindelsevillkor som inte uppfyllts i en situation där force majeure 
eller exceptionella omständigheter råder. 
 
21 § 
Till miljöförbindelsen anknytande anmälan hösten 2019 som gäller åtgärderna 
placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material, 
växttäcke vintertid 
 
Anmälan ska göras elektroniskt i Viputjänsten genom att uppgifterna lämnas senast den 31 
oktober 2019 kl. 23.59. Bilagorna till den elektroniska anmälan ska lämnas in till den behöriga 
myndigheten senast den 31 oktober 2019. Anmälan kan göras också genom att en vederbörligen 
ifylld blankett 465 som Livsmedelsverket fastställt och de bilagor som behövs till den, exempelvis 
bilageblankett 465L eller någon annan bilaga av vilken det framgår vilket material som köpts och 
i vilken mängd, lämnas in till behöriga myndigheten senast den 31 oktober 2019. 
 
22 § 
Basskiften som önskas ingå i en miljöförbindelse 
 
Jordbrukaren ska senast den 17 juni 2019 uppge elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 
102A i punkten Tilläggsuppgifter de basskiften som önskas ingå i miljöförbindelsen 2019.  
 
23 § 
Överföring av förbindelse och avtal 

 

När den som har ingått en miljöförbindelse, en ekoförbindelse eller ett miljöavtal frånträder 
förbindelsen eller avtalet ska den övertagande parten i enlighet med 12 § 3 mom. i lag 1360/2014 
anmäla den genomförda överföringen på blankett 160 genom att lämna in blanketten till den 
behöriga myndigheten. Den övertagande parten ska också  
1) senast den 17 juni 2019 lämna in en stödansökan som gäller de områden som parten tagit 
emot,   
2) till ansökan foga en kopia av arrendeavtalet eller av köpebrevet,  
3) vid överföring av en ekoförbindelse lämna in till den behöriga myndigheten senast den 17 juni 
2019 ett skriftligt intyg över att det utbildningskrav som gäller ekologisk produktion har uppfylls.   
 
När den som har ingått avtal om miljöspecialstöd för jordbruket frånträder avtalet i enlighet med 
72 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–
2013 366/2007 ska den övertagande parten i enlighet med 12 § 3 mom. i lag 1360/2014 anmäla 
den genomförda överföringen på blankett 160 genom att lämna in blanketten till den behöriga 
myndigheten. Den övertagande parten ska också  
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1) senast den 17 juni 2019 lämna in en stödansökan som gäller de områden som parten tagit 
emot och  
2) till ansökan foga en kopia av arrendeavtalet eller av köpebrevet. 
 
24 § 
Frånträdande av förbindelse och avtal 

 
Det är möjligt att i de fall som avses i 13 § i lag 1360/2014 frånträda en miljöförbindelse och en 
förbindelse som gäller ekologisk produktion, ett miljöavtal och ett avtal om upprätthållande av 
ursprungssorter genom att lämna in blankett 474 med behövliga bilagor till den behöriga 
myndigheten. 
 
Avtal om miljöspecialstöd för jordbruket och 20-åriga avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 

kan frånträdas genom att en separat skriftlig anmälan lämnas in till den behöriga myndigheten. 

 

9 kap. 
Ersättning för ekologisk produktion 
25 § 
Ansökan om ersättning för ekologisk produktion  

 
Utbetalning av ersättning för ekologisk produktion söks elektroniskt i Viputjänsten eller genom 
att lämna in blankett 101B senast den 17 juni 2019. 
 
I samband med ersättningen för ekologisk växtproduktion ska jordbrukaren eller dennes 
rättsinnehavare anmäla skiften som inte kunnat sås på grund av force majeure eller exceptionella 
omständigheter genom att lämna in blankett 477 till den behöriga myndigheten. 
 
I samband med ersättningen för ekologisk husdjursproduktion ska jordbrukaren eller dennes 
rättsinnehavare anmäla produktionsuppehåll som beror på force majeure eller exceptionella 
omständigheter genom att lämna in en fritt formulerad anmälan till den behöriga myndigheten. 
 
26 § 
Ändring av gårdstyp, djur och förbindelseskiften i en förbindelse om ekologisk produktion  

 
En jordbrukare kan ansöka om ändring av gårdstypen eller djurslagen i en gällande förbindelse 
om ekologisk produktion genom att lämna in blankett 215 till den behöriga myndigheten senast 
den 17 juni 2019. 
 
Sådana ersättningsberättigande basskiften som önskas ingå i förbindelsen om ekologisk 

produktion år 2019 och som inte ingick i förbindelsen år 2018 ska jordbrukaren uppge genom 

att lämna in blankett 215 till den behöriga myndigheten senast den 17 juni 2019. 

 

27 § 
Anmälan som hänför sig till en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion 
 
En jordbrukare som ingått en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion ska på den av 
Livsmedelsverket fastställda blanketten 461 lämna in en anmälan av vilken framgår antalet 
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fjäderfän under stödåret samt eventuella produktionsuppehåll i fråga om alla ekologiskt 
uppfödda djurslag. Uppgifterna ska lämnas in elektroniskt i Viputjänsten senast den 17 februari 
2020 kl. 23.59 eller genom att blankett 461 lämnas in senast den 17 februari 2020.  
 
10 kap. 
Kompensationsersättning 
28 § 
Ansökan  

 

Kompensationsersättning och husdjursförhöjning i samband med kompensationsersättning söks 
elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 101B genom att blanketten lämnas in till den 
behöriga myndigheten senast den 17 juni 2019. 
  
Den till kompensationsersättningens husdjursförhöjning anknytande anmälan av djurantalet ska 
göras elektroniskt i Viputjänsten senast den 17 februari 2020 kl. 23.59 eller genom att blankett 
461 lämnas in till den behöriga myndigheten senast den 17 februari 2020. 
 
I fråga om hästar och ponnyer som uppges i anmälan om djurantal ska dessutom anges 
hästens/ponnyns namn, UELN- eller registreringsnummer samt uppgift om vem som har haft 
djuret i sin besittning. Uppgifterna kan anmälas elektroniskt i Viputjänsten senast den 17 februari 
2020 kl. 23.59, eller senast den 17 februari 2020 anmälas fritt formulerade som tilläggsuppgifter 
till anmälan om djurantal eller på en separat bilaga som lämnas in till den behöriga myndigheten. 
 
Till stödansökningsblanketten 101B eller anmälan om djurantal ska i fråga om företag i 
bolagsform elektroniskt i Viputjänsten eller på papper bifogas ett handelsregisterutdrag för 
konstaterande av bestämmanderätten i en situation där stödsökanden vill räkna in antalet djur i 
det fristående företaget i bolagsform i djurantalet på sin egen gård. Handelsregisterutdraget ska 
lämnas in till den behöriga myndigheten på nytt, om det under stödåret har inträffat förändringar 
i bestämmanderätten vad gäller företaget i bolagsform. 

 
11 kap. 
Europeiska unionens nötdjursbidrag och får- och getbidrag 
29 § 
Ansökan 
 
EU:s bidrag för mjölkkor, bidrag för nötkreatur samt får- och getbidrag söks elektroniskt i 
Viputjänsten eller genom att lämna in till den behöriga myndigheten den anmälan om 
deltagande som Livsmedelsverket fastställt, dvs. blankett 184, senast den 17 juni 2019. Anmälan 
om deltagande gäller tills vidare.  
 
Med avseende på det bidrag för hongetter som ingår i EU:s får- och getbidrag ska den av 
Livsmedelsverket fastställda blanketten 410 jämte bilagor lämnas in till den behöriga 
myndigheten senast den 31 januari 2020. 
 
När an gård delas eller sammanslås ska en ny anmälan om deltagande lämnas in till den behöriga 

myndigheten. 
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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 besittning 
lämna in blankett 156 som Livsmedelsverket har fastställt för år 2019 och som gäller överföring 
av hela gårdens besittning, och vid besittningsöverföring av en hel nötdjurs-, får och/eller 
getgård också blankett 462 som Livsmedelsverket har fastställt.  
 
Till de blanketter som anges i 29 § 4 mom. ska fogas utredningar om besittningsöverföringen av 

hela gården. 

 
30 § 
Annullering av anmälan om deltagande 
 
Anmälan om deltagande i EU:s djurbidragssystem kan annulleras elektroniskt i Viputjänsten eller 

genom att lämna in blankett 184, som Livsmedelverket har fastställt, till den behöriga 

myndigheten.  

 

31 § 
Inlämnande av basuppgifter om gården 
 
En förutsättning för beviljande av EU:s bidrag för mjölkkor, bidrag för nötkreatur samt får- och 
getbidrag för stödåret 2019 är att jordbrukaren i samband med den samlade stödansökan 
anmäler på blankett 102B den jordbruksmark som han eller hon besitter. Blanketterna med 
basuppgifter om gården 101A, 101D samt blanketterna angående basskiften 102A, 102C lämnas 
in bara om uppgifter som gäller gården har förändrats till denna del. Dessa blankettuppgifter kan 
också lämnas in elektroniskt i Viputjänsten.  
 
12 kap. 
Icke-produktiva investeringar 
32 § 
Tid för ansökan om utbetalning av ersättning för icke-produktiva investeringar 

Utbetalning av ersättning för icke-produktiva ersättningar ska sökas genom att den av 
Livsmedelverket fastställda blanketten 197 lämnas in till den behöriga myndigheten senast två 
månader efter att den tid som fastställts för genomförande av åtgärden har gått ut. 
 
13 kap. 
Ikraftträdande 
33 § 
Ikraftträdande 
 
Denna föreskrift träder i kraft den 30 maj 2019 och gäller tills vidare.  
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Seinäjoki den 29 maj 2019 

 

 

Avdelningsdirektör  Jukka Pekonniemi 

 

 

 

Jurist   Susanna Ylikantola 

   

Motsvarande EU-rättsakter: 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling 
från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1698/2005 

 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och 
övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar 
(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 rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för 
jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009  

 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad 

marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för 

jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om 

ändring av bilaga X till den förordningen 

 

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade 

administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar 

samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och 

tvärvillkor 
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Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade 

administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor 

  

 
 
Denna föreskrift finns att få på adresserna 

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

föreskriftssamlingar: Livsmedelsverket) och 

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

• samt från Livsmedelsverkets registratorsbyrå (PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET,  

tfn 029 530 0400, e-post: kirjaamo@ruokavirasto.fi). 
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