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Avtal om upprätthållande 
av ursprungssorter 

Europeiska jordbruksfonden 
för landbygdsutveckling: 

Europa investerar i landsbygdsområdenNTM-central 

Blankett 214 

NTM-centralens anteckningar 

Lämna in ansökan med bilagor till NTM-centralen 
senast 15.6.2022. 

Blanketten anlänt, datum Ärendebeteckning/Dnr Mottagen av

1. Uppgifter om den sökande och gården

Sökandens namn Lägenhetssignum 

Telefonnummer Personbeteckning / FO-nummer 

2. Uppgifter om avtalet

Växtslag Sort (lantsort/gammal handelssort/ändrad stam av en gammal handelssort) 

 Livsmedelsverket har fattat beslut om 

upprätthållande av sorten 

Datum för beslutet om upprätthållande Nummer för beslutet om upprätthål-
lande 

Stöden för 2021 som betalats från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-

utveckling offentliggörs i söktjänsten för uppgifter om EU-stöd. Uppgifterna kan granskas i söktjänsten per antingen kalen-

der- eller räkenskapsår. EU:s räkenskapsår en ett år lång period (16.10–15.10). Uppgifterna offentliggörs inte om summan 

av alla stöd som du fått via de ovan nämnda fonderna är högst 1250 euro. Stöd som i sin helhet finansieras nationellt offent-

liggörs inte, eftersom EU-rättsakterna om offentliggörande av stöd gäller bara stöd som har betalts ur EU-fonderna. Kom-

missionens målsättning är att öka transparensen för användningen av landsbygdsfonderna, och därför för-utsätter kommiss-

ionen att också uppgifterna om stöd till privatpersoner publiceras.  

Odlaren/kontaktpersonen ska delge de andra delägare, ägare, bolagsmän osv. som utgör sökande varje begäran om utred-

ning, brev för hörande osv. som gäller stödansökan. Den som underlåter att fullgöra delgivningsskyldigheten kan bli skade-

ståndsansvarig. (Förvaltningslagen (434/2003) 56 §, 57 § och 68 §).  

Personuppgifter samlas in till landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem för skötseln av myndighetsuppgifter. Du 

har rätt att ta del av uppgifter till exempel om registerföraren, syftet med behandlingen av personuppgifterna samt regel-rätta 

överlåtelser av uppgifter. Du kan läsa närmare om saken i kapitlet Förutsättningarna för att ansöka och stödsökandens rät-

tigheter i Basguide för stödansökan.  

3. Underskrift

Jag förbinder mig att iaktta avtalsvillkoren i det avtal om upprätthållande av ursprungssorter som uppkommer genom att 

denna ansökan godkänns och att producera och lagra utsäde av avtalssorten på min gård i enlighet med avtalsvillkoren. 

Jag ansöker med denna blankett om den första utbetalningen för avtalet. Avtal kan år 2022 ingås inom ramen för anslaget i 

statsbudgeten år 2022. 

Jag försäkrar att uppgifterna på denna blankett och dess bilagor är riktiga. Därtill meddelar jag att jag erhållit uppgifter om 

villkoren för beviljande av de stöd jag sökt och om förverkanden till följd av felaktiga uppgifter. Jag är medveten om att den 

behöriga myndigheten kan utföra kontroller på min gård utan att på förhand meddela mig därom. 

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om 
jordbrukarstöd eller av alla som äger gården. Se punkt 3 i blankettens ifyllningsanvisning. 

BETALNING SKA I FORTSÄTTNINGEN SÖKAS ÅRLIGEN PÅ BLANKETT 101B ELLER ELEKTRONISKT I VIPU-TJÄNSTEN. 

BILAGOR  arrende- eller annat avtal (vid behov) 

 kopia av Livsmedelsverkets beslut om upprätthållande 
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VILLKOR FÖR AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSVÄXTER 2022 

Sista ansökningsdatum är 15.6.2022. 

 

1. Avtalsobjekt och avtalsparter 

Objektet för avtalet är en sort av en ursprungs-

växt. Det krävs ingen areal för ingående av avta-

let.  

Avtalet ingås mellan en jordbrukare och den nä-

rings-, trafik- och miljöcentral (nedan NTM-cen-

tral) inom vars verksamhetsområde gårdsbruks-

enhetens driftscentrum eller produktionsbygg-

nad ligger.   

Om gårdsbruksenheten inte har något drifts-

centrum eller någon produktionsbyggnad, ingås 

avtalet med den NTM-central inom vars område 

största delen av gårdsbruksenhetens åkrar är 

belägna. 

Ansökan och NTM-centralens separata beslut 

utgör avtalet. Avtalet har ingåtts när NTM-cen-

tralen har godkänt ansökan genom ett separat 

beslut. 

2. Allmänna förutsättningar för ingående av av-

tal 

Ett avtal kan ingås och ersättning betalas under 

avtalsperioden, om ersättningssökanden upp-

fyller de nedan angivna ålderskraven. 

Ålderskrav 

Ersättningssökanden eller dennes make/maka 

ska vara minst 18 år den 31 december året före 

det år då avtalsperioden börjar. En sökande som 

ingår avtalet år 2022 eller dennes make/maka 

ska alltså vara född senast 31.12.2004. 

Ett avtal kan ingås med en person under 18 år 

endast om han eller hon har ingått äktenskap el-

ler bedriver jordbruk som samägare tillsammans 

med sina föräldrar eller en förälder eller om det 

finns andra särskilda skäl att ingå avtalet.  

Om det är fråga om ett jordbruk som bedrivs av 

flera jordbrukare gemensamt eller i form av en 

sammanslutning, kan avtal ingås under förut-

sättning att minst en jordbrukare, bolagsman, 

medlem eller delägare uppfyller ålderskravet. 

Ålderskravet gäller inte offentligrättsliga sam-

fund, föreningar, stiftelser eller utbildnings- el-

ler fängelselägenheter. 

3. Bevarande av handlingar 

Handlingar, anteckningar och intyg som gäller 

villkoren för ersättningen ska bevaras i minst 

fyra år räknat från avtalsperiodens utgång. 

4. Ersättningstagarens anmälningsskyldighet 

Ersättningstagaren är skyldig att ge den NTM-

central som beviljar ersättningen korrekta och 

tillräckliga uppgifter om förutsättningarna för 

beviljande och betalning av ersättning. 

Ersättningssökanden ska utan dröjsmål och sen-

ast inom 15 arbetsdagar underrätta den NTM-

central som beviljat ersättningen om sådana 

förändringar i förhållanden som gäller 
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ersättningstagaren eller den verksamhet som 

stöds, vilka kan inverka på ersättningens storlek 

eller leda till återkrav eller ersättningens upphö-

rande. 

En förändring kan vara t.ex. att hela gården eller 

en del av den säljs eller arrenderas ut till en an-

nan jordbrukare. 

5. Avtalsperiod 

Avtalet träder i kraft när avtalsperioden börjar. 

Avtalsperioden börjar 1.5.2022.  

Avtalsperioden är fem (5) år (1.5.2022–

30.4.2027). 

Med avtalsår menas perioden 1.5–30.4. 

Ersättningens storlek och villkoren kan ändras 

under avtalsperioden, om det förutsätts på 

grund av ändringar av Europeiska unionens lag-

stiftning eller krävs för att förhindra överlap-

pande betalningar eller på grund av ändringar 

som gäller grundnivån. Om ersättningstagaren 

inte godkänner denna anpassning har hon eller 

han rätt att frånträda avtalet utan återkrav.  

6. Åtgärder som avtalet förutsätter 

Avtalet ingås om upprätthållande av lantsorter, 

gamla handelssorter och ändrade stammar av 

gamla handelssorter av vall- och foderväxter, 

spannmålsväxter, rotfrukter, utsädespotatis, 

olje- och spånadsväxter samt grönsaker. I fort-

sättningen används beträffande dem benäm-

ningen ursprungsväxt. 

En förutsättning för att avtal om upprätthål-

lande av ursprungsväxter ska ingås är att det är 

fråga om en lantsort som till sina yttre egen-

skaper skiljer sig från andra sorter eller att det 

är en handelssort som har strukits ur sortlistan 

eller en ändrad stam av en sådan handelssort 

som har strukits ur sortlistan. 

Ursprungsväxten ska ha godkänts för införande i 

Finlands nationella växtsortlista i egenskap av 

ursprungssort. Beslut om godkännande fattas av 

växtsortsnämnden som är underställd jord- och 

skogsbruksministeriet, och godkännande kan 

sökas via Livsmedelsverket. Först när beslut om 

godkännande av sorten har fattats kan NTM-

centralen ingå avtal om upprätthållande av ur-

sprungsväxter med den jordbrukare som fast-

ställts som upprätthållare av sorten. Det är värt 

att ansöka om avtal i det skede då man kan anta 

att sorten kommer att godkännas för införande i 

växtsortslistan.  

Livsmedelsverkets enhet för utsädeskontroll kan 

ålägga en person som ansvarar för upprätthål-

lande av en ursprungsväxt att skicka in prover 

av ursprungsväxten till Livsmedelsverket, eller 

så kan Livsmedelsverket självt låta ta prover. 

Den som upprätthåller ursprungsväxten är skyl-

dig att betala kostnaderna för kontrollen av sor-

tens upprätthållande. 

Villkor för upprätthållandet 

I avtalet förbinder sig jordbrukaren att sköta ur-

sprungsväxten enligt avtalsvillkoren. Jordbruka-

ren ska föra anteckningar över de åtgärder hon 

eller han genomför för upprätthållande av ur-

sprungsväxten 
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Gården ska lagra utsäde av ursprungsväxten i en 

mängd som motsvarar två års utsädesbehov.   

Odlingar med vallväxter ska anläggas i syfte att 

upprätthålla sorten. Ett parti utsäde som ska bi-

dra till att upprätthålla sorten får bärgas enligt 

gårdsbruksenhetens normala rutiner. Odlingar 

för upprätthållande av en sort behöver inte an-

läggas varje år. Av vall får under övriga år bärgas 

antingen vallfoder- eller frö-skörd för marknads-

föring. Åldern på en enskild odling för upprätt-

hållande av vallväxter får vara högst tre år, räk-

nat från året efter det år då odlingen anlades.  

Sorterna ska upprätthållas med hjälp av meto-

der som jordbrukaren använder i vanliga fall och 

som upprätthållaren av ursprungsväxten har be-

skrivit i samband med att sorten registrerades.  

Man ska förhindra att den ursprungsväxt som 

ska upprätthållas blandas eller korsar sig med 

andra sorter av samma art. Förutom för upp-

rätthållande och eventuell annan utsädespro-

duktion får ursprungsväxten odlas på gården till 

bl.a. foder och brödsäd i obegränsad omfatt-

ning. Man bör lägga vikt vid förfrukten och i 

fråga om korspollinerade arter se till att isole-

ringsavstånden är tillräckliga. 

7. Ersättningens storlek 

Avtal kan ingås för en eller flera sorter av ur-

sprungsväxter. Ersättningen per avtalssort är 

400 euro per år. 

Ersättningens storlek påverkas av om det för de 

planerade åtgärderna redan betalas något annat 

stöd ur Europeiska unionens stödsystem eller 

nationellt stöd. Ersättning kan inte betalas för 

åtgärder (t.ex. klonarkiv för ursprungsväxter) för 

vilka annat stöd redan betalas.  

8. Ansökan om årlig utbetalning av ersättning 

och om utbetalning  

Utbetalning för avtalet ska sökas årligen. Utbe-

talning kan årligen sökas på elektronisk väg eller 

på blankett 101B senast den sista dagen för in-

lämnande av ansökan. Det första avtalsåret söks 

utbetalning med blanketten för ansökan om av-

tal.  

Betalningen styrs till det konto som ersättnings-

sökanden har uppgett för landsbygdsnärings-

myndigheten på blankett 101D. 

Om ansökan eller bilagorna försenas, betalas 

ingen ersättning. 

Om årlig utbetalning inte söks betraktas det 

som frånträdande av avtalet, ifall ansökan om 

utbetalning inte har uteblivit på grund av ett så-

dant oöverstigligt hinder (force majeure) som 

avses i författningarna. 

För betalning av ersättning förutsätts att belop-

pet av ersättning som ska betalas per avtalsår 

uppgår till minst 100 euro. 

Ersättningen kan betalas årligen efter det att 

eventuella övervakningar har slutförts och vill-

koren i avtalet har följts.  
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Ersättning kan under avtalsperioden betalas en 

gång per avtalsår och högst lika många gånger 

som antalet avtalsår. 

Lämnande av uppgifter 

En ersättningstagare som genomför åtgärder 

enligt programmet för utveckling av landsbyg-

den i Fastlandsfinland (2014–2020) förbinder sig 

att för möjliggörande av uppföljning och utvär-

dering av programmet på begäran lämna upp-

gifter om åtgärdens verkningar. 

9. Frånträdande av avtal 

Om ersättningstagaren frånträder hela avtalet 

före avtalsperiodens utgång återkrävs den utbe-

talda miljöersättningen. När det gäller återkrav 

av miljöersättning tillämpas lagen om verkstäl-

lighet av jordbruksstöd (192/2013) och EU-lag-

stiftningen. 

Om ersättning för det ifrågavarande året har be-

talats innan avtalet frånträtts ska jordbrukaren 

betala tillbaka den andel som inte motsvarar av-

talets giltighetstid. 

Ersättningen återkrävs inte när avtalet har från-

trätts på grund av ett oöverstigligt hinder. 

Ersättningstagaren ska visa upp tillräckliga skrift-

liga bevis på det oöverstigliga hindret.  

Anmälan om frånträdande av avtalet, liksom an-

mälan om frånträdande av avtalet på grund av 

oöverstigligt hinder, ska göras skriftligen till 

NTM-centralen. Anmälan ska göras innan avtalet 

frånträds, och vid oöverstigligt hinder utan 

dröjsmål och senast inom 15 arbetsdagar från 

det att det är möjligt för jordbrukaren eller den-

nes rättsinnehavare att göra denna anmälan. 

Om ersättningstagaren frånträder avtalet före 

avtalsperiodens utgång, är det möjligt att ett 

nytt motsvarande avtal inte kan ingås förrän två 

år har gått sedan frånträdandet. Detta gäller 

också fall där den årliga utbetalningen inte har 

sökts, vilket betraktas som frånträdande av av-

talet. 

När jordbrukaren i fem växtperioder under av-

talsperioden har genomfört de åtgärder som 

anges i villkoren för ett avtal som har börjat den 

1 maj är det tillåtet för honom eller henne att 

frånträda avtalet under avtalsperiodens sista 

vår, före avtalsperiodens utgång 30.4. 

10. Hävande av avtalet och återkrav av ersätt-

ning 

NTM-centralen kan häva ett avtal om den jord-

brukare som ingått avtalet har hemlighållit eller 

lämnat oriktig information om en omständighet 

som väsentligt inverkat på att avtalet ingicks. 

Avtalet kan också hävas om avtalshavaren bry-

ter mot avtalsvillkoren. 

Ersättning som har utbetalats felaktigt eller utan 

grund återkrävs, om  

• förutsättningarna för att ersättning ska 

beviljas eller betalas ut inte har uppfyllts,  

• sökanden inte har iakttagit ersättnings-

villkoren,  

• sökanden har lämnat en sådan oriktig el-

ler bristfällig uppgift som i väsentlig grad 
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har påverkat beviljandet eller utbetal-

ningen av ersättningen,  

• ersättningstagaren vägrar att bistå vid en 

granskning, eller  

• detta förutsätts i Europeiska unionens 

lagstiftning.  

Den myndighet som beviljat ersättningen beslu-

tar om återkravet. 

Om ett belopp som beviljats utan grund eller till 

ett för högt belopp återkrävs kan ränta på det 

tas ut enligt 32 § i lagen om verkställighet av 

jordbruksstöd (192/2013). På det återkrävda be-

loppet tas årlig dröjsmålsränta ut enligt 4 § 1 

mom. i räntelagen (633/1982). Räntan beräknas 

på grundval av den tid som börjar 60 dagar efter 

datumet för fattande av beslut om återkrav och 

slutar vid den faktiska återbetalningen eller, om 

det belopp som återkrävs dras av från en post 

som betalas senare, slutar när avdraget görs. 

Återkrav verkställs i den ordning som bestäms i 

lagen om verkställighet av skatter och avgifter 

(706/2007). 

11. Tillsyn och påföljder 

I den omfattning som tillsynsuppgiften kräver 

har de myndigheter som övervakar ersättningen 

rätt att inspektera förutsättningarna för att er-

sättning ska beviljas och betalas ut. 

Ersättningstagaren är skyldig att utan kompen-

sation lägga fram för den som utför inspekt-

ionen alla handlingar som hör samman med 

ersättningen samt att även i övrigt bistå vid in-

spektionen. 

Ersättningen kan minskas eller lämnas obetald, 

om detta förutsätts i Europeiska unionens lag-

stiftning eller om den som ansöker om ersätt-

ning inte har iakttagit de ersättningsvillkor som 

grundar sig på avtalet. Det belopp med vilket er-

sättningen minskas påverkas av hur allvarlig, 

omfattande och varaktig försummelsen av vill-

koren är samt huruvida försummelsen har upp-

repats. 

Om det vid tillsynen konstateras att ersättnings-

tagaren inte har iakttagit avtalsvillkoren, kan 

den miljöersättning som betalas ut till ersätt-

ningstagaren minskas på det sätt som föreskrivs 

särskilt.  

12. Sökande av ändring 

Ändring i beslutet får sökas genom att en skrift-

lig begäran om omprövning riktas till den NTM-

central som fattat beslutet. Omprövning ska be-

gäras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-

tet. 
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ANSÖKNINGSANVISNING 2022 (Upprätthållande av ursprungsväxter) 

A. INLÄMNANDE AV BLANKETTEN 

Lämna in blanketten och de bilagor som krävs 

senast 15.6.2022 till den NTM-central inom vars 

verksamhetsområde gårdsbruksenhetens drifts-

centrum eller produktionsbyggnad ligger. Om 

gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum 

eller någon produktionsbyggnad, ska du lämna 

in blanketten och de bilagor som krävs till den 

NTM-central inom vars verksamhetsområde 

merparten av gårdens åkrar ligger./ jordbruka-

ren har sin hemvist.  

En ansökan som inlämnats per post anses ha in-

lämnats i tid, om den har poststämplats senast 

den sista ansökningsdagen. 

Sökanden svarar för att NTM-centralen får den 

korrekt ifyllda blanketten med tillhörande bila-

gor inom utsatt tid.  

B. IFYLLANDE AV BLANKETTEN 

Myndigheten fyller i alla punkter som gäller 

mottagande av blanketten (NTM-centralens an-

teckningar). Sökanden fyller i de övriga punk-

terna på blanketten. 

1. Uppgifter om den sökande och gården 

Uppge sökandens namn, personbeteckning/FO-

nummer samt lägenhetssignum. Om gården inte 

har något lägenhetssignum får du det hos kom-

munens landsbygdsnäringsmyndighet. 

I fortsättningen ska lägenhetssignumet uppges i 

ansökan om utbetalning (blankett 101B). 

Uppge också postadressen och telefonnumret. 

De behövs för postning av beslutet och i en situ-

ation där myndigheten behöver kontrollera upp-

gifter eller be om kompletterande uppgifter. 

2. Uppgifter om avtalet  

Ange det ursprungsväxtslag och den sort för vil-

ken avtalet söks.  

Kryssa för om Livsmedelsverket har fattat beslut 

om upprätthållande av sorten. Ange datum för 

beslutet om upprätthållande och numret för be-

slutet om upprätthållande. 

3. Underskrift 

Skriv datum på blanketten. Alla som äger gårds-

bruksenheten eller arrenderar hela gårdsbruks-

enheten ska underteckna blanketten. Under-

skriften av alla ägare kan ersättas med under-

skrift av den som bemyndigats i fråga om ansök-

ningar om jordbrukarstöd, med fullmakt eller (i 

fråga om bolagsformer) med namnteckningsrätt. 

Förutom underskriften krävs namnförtydli-

gande. 

Bilaga 

Som obligatorisk bilaga till ansökan ska du ge in 

en kopia av Livsmedelsverkets beslut om upp-

rätthållande av sorten. 

Bilagorna ska lämnas in till NTM-centralen sen-

ast 15.6.2022.    

Ytterligare uppgifter 

- om sortundersökning och beslut om upprätt-

hållande av sorter fås från Livsmedelsverket, 

Tampereentie 51, 32200 Loimaa,  

tfn 040 833 2480 / Kaarina Paavilainen 

- om registrering av sorter fås från Livsmedels-

verket, Tampereentie 51, 32200 Loimaa, tfn 

050 344 3748  / Tarja Hietaranta 

- om ansökan om avtal fås från NTM-centralen 

och från Livsmedelsverket. 
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