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Ansökningsguide för jordbrukarstöd 2020: Bilaga F 

 

1)  Anmäl uppgifterna om jordbruksskiften i Viputjänsten eller med blankett 102B. Gör anmälan i Viputjänsten eller med blankett 102A och 102C, om det har blivit 
ändringar i uppgifterna om basskiften. Gör anmälan i Viputjänsten eller med blanketterna 101A och 101 D, om det har blivit ändringar i basuppgifterna om din gård eller 
uppgifterna om delaktiga i gården. Nya delaktiga i gården kan anmälas bara med blankett 101D. 

Bilaga F. Stöd för jordbruket och trädgårdsproduktionen 2020 
 

    

STÖD SOM BETALAS I HELA FINLAND Ansökningsförfarande Behörig myndighet 
/Tilläggsinformation 

  EU-helfinansierade stöd (dvs. direkta stöd)     
 

Grundstöd och förgröningsstöd Sök elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 101B vid den samlade stödansökan 
senast 15.6.2020. Anmäl också skiftesuppgifterna och ändringarna i uppgifter om gård 
och delaktiga. 1 
 

Lämna senast 30.6.2020 in garantibevisen för hampa. 
Lämna senast 15.6.2020 in en kopia av odlingskontraktet för stärkelsepotatis och 
sockerbeta. 

Kommun 
 

Stöd till unga jordbrukare   
 

Bidrag för jordbruksgrödor (betalas för 
frilandsgrönsaker enbart i AB-regionen) 

  
 

  

 
Bidrag för nötkreatur (dikor, dikokvigor, tjurar och 
stutar) 

Anmälan om deltagande som lämnats in år 2015 eller senare är i kraft tills vidare. Om du 
inte har anmält dig till bidragssystemet tidigare ska du anmäla ditt deltagande 
elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 184 senast 15.6.2020. 

Kommun 

 
Får- och getbidrag (slaktlamm och slaktkillingar)   

 
EU-delfinansierade stöd (dvs. programbaseradestöd)   

 
Kompensationsersättning  Sök elektroniskt i Viputjänsten eller med blanketten 101B vid den samlade stödansökan 

senast 15.6.2020.  Anmäl också skiftesuppgifterna och ändringarna i uppgifter om gård 
och delaktiga. 1 

  
Lämna senast 30.6.2020 in garantibevisen för hampa. 

Kommun 

 Kompensationsersättningens husdjursförhöjning Sök elektroniskt i Viputjänsten eller med blanketten 101B vid den samlade stödansökan 
senast 15.6.2020.  Anmäl också skiftesuppgifterna och ändringarna i uppgifter om gård 
och delaktiga.1 

 
Lämna in anmälan om djurantal för husdjursförhöjning elektroniskt eller med blankett 
461 senast 17.2.2021. 
 
Lämna in närmare uppgifter om hästar och ponnyer som bilaga till anmälan om djurantal 
senast 17.2.2021. 

Kommun 
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1)  Anmäl uppgifterna om jordbruksskiften i Viputjänsten eller med blankett 102B. Gör anmälan i Viputjänsten eller med blankett 102A och 102C, om det har blivit 
ändringar i uppgifterna om basskiften. Gör anmälan i Viputjänsten eller med blanketterna 101A och 101 D, om det har blivit ändringar i basuppgifterna om din gård eller 
uppgifterna om delaktiga i gården. Nya delaktiga i gården kan anmälas bara med blankett 101D. 

 
 Miljöförbindelse  Sök elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 101B vid den samlade stödansökan 

senast 15.6.2020. Anmäl också skiftesuppgifterna och ändringarna i uppgifter om gård 
och delaktiga. 1 

 
Du kan förlänga din miljöförbindelse med ett år i Viputjänsten i samband med den 
samlade stödansökan eller genom att lämna in blankett 101B till kommunen senast 
15.6.2020. 
 
Anmäl arealerna för åtgärderna placering av flytgödsel i åker, återanvändning av 
näringsämnen och organiskt material och växttäcke vintertid elektroniskt i Viputjänsten 
eller med blankett 465 senast 30.10.2020. 
  

Kommun 

 
 Ersättning för djurens välbefinnande Sökning: senast 31.1.2020 elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 472.   

 
Lämna in anmälan om djurantal elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 461 senast 
17.2.2021. 
 
Lämna in slaktrapporterna om fjäderfän senast 17.2.2021. 

Kommun 

 
 Ekologisk produktion Du kan ansöka om ny förbindelse på pappersblankett 215. Lämna in blanketten till NTM-

centralen. Anmäl dig också till ekokontrollen genom att lämna in Ekokontrollblankett 1, 
kompletteringsblankett 1a (växtproduktion) och vid behov kompletteringsblankett 1d 
(animalieproduktion) till NTM-centralen senast 30.4.2020. 

Sök årlig utbetalning i samband med den samlade stödansökan i Viputjänsten eller 
lämna in blankett 101B till kommunen senast 15.6.2020. 
 
Anmäl uppgifterna om jordbruksskiften i Viputjänsten i samband med den samlade 
stödansökan eller lämna in blankett 102B till kommunen senast 15.6.2020. 
 
Anmäl husdjursförbindelsens djurantal i fråga om fjäderfän och produktionsuppehållen i 
Viputjänsten eller lämna in blankett 461 till kommunen senast 17.2.2021. 
  

NTM-central 

 
 Avtal om specialstöd för jordbruket 
(programperiod 2007─2013) 

Sök årlig utbetalning i samband med den samlade stödansökan i Viputjänsten eller 
lämna in blankett 101B till kommunen senast 15.6.2020. 

NTM-central 
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1)  Anmäl uppgifterna om jordbruksskiften i Viputjänsten eller med blankett 102B. Gör anmälan i Viputjänsten eller med blankett 102A och 102C, om det har blivit 
ändringar i uppgifterna om basskiften. Gör anmälan i Viputjänsten eller med blanketterna 101A och 101 D, om det har blivit ändringar i basuppgifterna om din gård eller 
uppgifterna om delaktiga i gården. Nya delaktiga i gården kan anmälas bara med blankett 101D. 

 
Anmäl specialstödsavtalets uppgifter om jordbruksskiften i Viputjänsten i samband med 
den samlade stödansökan eller lämna in blankett 102B till kommunen senast 15.6.2020. 
   

 Miljöavtal  Sök avtal senast 15.6.2020 med blanketter 262 eller 253, om du har genomfört en Icke-
produktiv investering i området, eller 214. 
 
Sök årlig utbetalning i samband med den samlade stödansökan i Viputjänsten eller 
lämna in blankett 101B till kommunen senast 15.6.2020. Om du inte ansöker om andra 
stöd i den samlade stödansökan ska du söka årlig utbetalning för lantrasavtalet på 
pappersblankett 218M genom att lämna in den till NTM-centralen senast 15.6.2020. 
 
 
Anmäl miljöavtalets uppgifter om jordbruksskiften i Viputjänsten i samband med den 
samlade stödansökan eller lämna in blankett 102B till kommunen senast 15.6.2020. 
 
Du kan förlänga ditt miljöavtal med ett år i Viputjänsten i samband med den samlade 
stödansökan eller genom att lämna in blankett 101B till kommunen senast 15.6.2020. 
Om du inte ansöker om andra stöd i den samlade stödansökan ska du ansöka om ettårig 
förlängning av ett lantrasavtal på pappersblankett 218M genom att lämna in blanketten 
till NTM-centralen senast 15.6.2020. Om du ansöker om ett fortsättningsår till ett avtal 
om upprätthållande av ursprungsväxter, ska du kontakta NTM-centralen för ditt område. 
 

NTM-central 

 
 Icke-produktiva investeringar Ansök om utbetalning av icke-produktiva investeringar med blankett 197. NTM-central 

 
Nationella arealbaserade stöd   

 

 
Nationellt stöd för sockerbeta Sök elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 101B vid den samlade stödansökan 

senast 15.6.2020. Anmäl också skiftesuppgifterna och ändringarna i uppgifter om gård 
och delaktiga. 1 

Kommun 

 
Transportstöd för sockerbeta Sök elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 178 på våren 2020. Kommun 
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1)  Anmäl uppgifterna om jordbruksskiften i Viputjänsten eller med blankett 102B. Gör anmälan i Viputjänsten eller med blankett 102A och 102C, om det har blivit 
ändringar i uppgifterna om basskiften. Gör anmälan i Viputjänsten eller med blanketterna 101A och 101 D, om det har blivit ändringar i basuppgifterna om din gård eller 
uppgifterna om delaktiga i gården. Nya delaktiga i gården kan anmälas bara med blankett 101D. 

Nationella stöd för husdjursskötsel 
 

Frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning Ansök om förskott och slutligt stöd elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 139 
senast 27.3.2020.   
 
Lämna in anmälan om djurantal senast 17.2.2021 i Viputjänsten eller med blankett 461. 

Kommun 

 
  Lämna in närmare uppgifter om hästar och ponnyer som bilaga till anmälan om djurantal 

senast 17.2.2021. 
  

 
Stöd för trädgårdsodling   

 

 
 Stöd för växthusproduktion Sök senast 6.3.2020 elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 109. Egentliga Finlands NTM-

central, Österbottens 
NTM-central, Statens 
Ämbetsverket på Åland 

 
 Lagringsstöd för trädgårdsprodukter Sök elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 228 senast 13.11.2020. Egentliga Finlands NTM-

central, Österbottens 
NTM-central, Statens 
Ämbetsverket på Åland 

STÖD SOM BETALAS BARA AB-REGIONEN   
 

EU-helfinansierade stöd (dvs. direkta stöd)   
 

 
   

 
Bidrag för mjölkkor 

Anmälan om deltagande som lämnats in år 2015 eller senare är i kraft tills vidare. Om du 
inte har anmält dig till bidragssystemet tidigare ska du anmäla ditt deltagande 
elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 184 senast 15.6.2020. 

Kommun 
 

Bidrag för nötkreatur (slaktade kvigor och kvigor i 
skärgården) 

  

 
Får- och getbidrag (tackor och getter)   
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1)  Anmäl uppgifterna om jordbruksskiften i Viputjänsten eller med blankett 102B. Gör anmälan i Viputjänsten eller med blankett 102A och 102C, om det har blivit 
ändringar i uppgifterna om basskiften. Gör anmälan i Viputjänsten eller med blanketterna 101A och 101 D, om det har blivit ändringar i basuppgifterna om din gård eller 
uppgifterna om delaktiga i gården. Nya delaktiga i gården kan anmälas bara med blankett 101D. 

 
STÖD SOM BETALAS BARA I C-REGIONEN 

  
 

Nationella arealbaserade stöd   
 

 
 Nordligt hektarstöd  Sök elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 101B vid den samlade stödansökan 

senast 15.6.2020 . Anmäl också skiftesuppgifterna och ändringarna i uppgifter om gård 
och delaktiga. 1 

 

Lämna senast 30.6.2020 in garantibevisen för hampa. 

Kommun 
 

 Stöd till unga jordbrukare (nationellt)   

 
Nationella stöd för husdjursskötsel 

 

 
Nordligt husdjursstöd för nötkreatur, tackor och 
hongetter 

Sök förskott på stöd elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 139 senast 27.3.2020.  
 
Anmälan om deltagande som lämnats in år 2015 eller senare är i kraft tills vidare. Om du 
inte har anmält dig till bidragssystemet tidigare ska du anmäla ditt deltagande 
elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 184 senast 15.6.2020. 
 
Lämna in utredning av användningen av getmjölk med blankett 410 senast 1.2.2021. 

Kommun 

 
 Produktionsstöd för mjölk Anmälan om deltagande gör du i Viputjänsten eller med blankett 282. Kontinuerlig 

ansökan.  
Kommun 

 
  Anmäl direktförsäljningen av mjölk med blankett 230 senast 15.1.2021. NTM-central 

 
Stöd för trädgårdsodling   

 

 
 Lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar Sök senast 31.7.2020 med blankett 237. Lapplands NTM-central 
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1)  Anmäl uppgifterna om jordbruksskiften i Viputjänsten eller med blankett 102B. Gör anmälan i Viputjänsten eller med blankett 102A och 102C, om det har blivit 
ändringar i uppgifterna om basskiften. Gör anmälan i Viputjänsten eller med blanketterna 101A och 101 D, om det har blivit ändringar i basuppgifterna om din gård eller 
uppgifterna om delaktiga i gården. Nya delaktiga i gården kan anmälas bara med blankett 101D. 

STÖD SOM BETALAS BARA I C2-C4-REGIONERNA + SKÄRGÅRDEN 
 

 
Nationella arealbaserade stöd   

 

 
 Allmänt hektarstöd  Sök elektroniskt i Viputjänsten eller med blanketten 101B vid den samlade stödansökan 

senast 15.6.2020. Anmäl också skiftesuppgifterna och ändringarna i uppgifter om gård 
och delaktiga. 1 

 

Lämna senast 30.6.2020 in garantibevisen för hampa. 

Kommun 

    

STÖD SOM BETALAS BARA I C3-C4-REGIONERNA 
  

 
Nationella stöd för husdjursskötsel   

 

 
Nordligt husdjursstöd för slaktade nötkreatur Sök förskott på stöd elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 139 senast 27.3.2020.  

 
Anmälan om deltagande som lämnats in år 2015 eller senare är i kraft tills vidare. Om du 
inte har anmält dig till bidragssystemet tidigare ska du anmäla ditt deltagande 
elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 184 senast 15.6.2020. 

Kommun 
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