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1 INLEDNING 
 
Denna anvisning handlar om kontrollerna av jordbruksproduktion av hampa, stöd för 
biodling som betalas per bisamhälle och transportstöd för sockerbeta (nedan special-
stöd). Anvisningen är avsedd för närings-, trafik- och miljöcentralerna samt Statens 
ämbetsverk på Åland.  
 
Till den del kontrollerna av specialstöd anknyter till de sedvanliga kontrollrutinerna 
tas de inte upp i dessa anvisningar. Till exempel beskrivs ansvarsfrågorna i anslutning 
till kontrollerna, det kartmaterial som används och säkerheten under kontrollerna i 
publikationen Anvisning för åkerövervakning. 
 
Vid utförandet av kontroller ska tjänstemännen fästa uppmärksamhet på jäv-
saspekter.1 Vid närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) ska man dess-
utom följa ett sådant förfarande att inspektionen av gårdsbruksenheter som innehas 
av personal vid enheten Landsbygd och energi utförs av en tjänsteman vid en annan 
NTM-central. 
 
Anvisningen innehåller så få direkta citat ur olika bestämmelser som möjligt. Hänvis-
ningarna till normerna finns i fotnoterna. Detta är till hjälp för tjänstemän som funde-
rar på tolkningsfrågor och behöver ytterligare upplysningar. 
 
Om en odlare önskar utreda lagenligheten hos en åtgärd som en tjänsteman vid NTM-
centralen utfört vid en kontroll, tillämpas i första hand omprövningsförfarandet i 54 § 
i lagen om verkställighet av jordbruksstöd vid överklagandet. Eventuella besvär som 
anförs efter omprövningsförfarandet avgörs av Tavastehus förvaltningsdomstol och på 
Åland av Statens ämbetsverk på Åland.  
 
I denna anvisning används förkortningen JSM för jord- och skogsbruksministeriet och 
NTM-centralen för närings-, trafik- och miljöcentralen. Vad som i denna anvisning sägs 
om NTM-centralen tillämpas också på Statens ämbetsverk på Åland. 
 
Anvisningen har utarbetats vid Livsmedelasheten för jordbrukarstöd inom Livsme-
delsverkets jordbruksavdelning. 
 
 
  

                                                        
1  Lag 434/2003 28 §. 
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2 KONTROLL AV JORDBRUKSPRODUKTION AV HAMPA 
 
Kontrollerna på plats av hampa omfattar minst 30 procent av den areal som är avsedd 
för jordbruksproduktion av hampa.2 
 
Vid kontrollen av hampproduktion mäter inspektören odlingsarealen och tar prover 
av hampbeståndet för bestämning av halten av tetrahydrokannabinol, dvs. THC. Vid 
kontrollen säkerställs dessutom hampsortens rätt till stöd, tidpunkten för sådd, mäng-
den utsäde, att hela skiftesarealen används för odling av hampa, att garantibevis skick-
ats till kommunen och bevarandet av växtbeståndet.3 
 
Uppgifterna om kontrollresultaten registreras på samma sätt som vid sedvanlig åker-
övervakning i nya Stödtillämpningen på övervakningskörning 6606 och kontrollen 
verifieras. Alla arealbaserade stöd som odlaren har sökt för det berörda skiftet har re-
gistrerats på övervakningskörningen. 
 
De skiften som ska kontrolleras väljs ut genom slumpmässigt urval och viktat urval. 
Om flera skiften från samma odlare kommer med i med urvalet är vart och ett skifte på 
en egen rad. Av den orsaken kan odlarens namn förekomma flera gånger på övervak-
ningslistan. 

 
 

2.1 Odling av hampa samt garantibevis 
 

Odlaren ska producera hampa för ett godtagbart ändamål. Produktion i narkotikasyfte 
är kriminaliserad4. Odlaren är skyldig att visa att han har sått frön av en stödberätti-
gande sort på produktionsarealen. Detta gör odlaren genom att till sin stödansökan 
foga det ursprungliga garantibeviset eller en bestyrkt kopia av garantibeviset för de 
frön som använts. Odlaren ska lämna in garantibeviset för utsädet till kommunens 
landsbygdsnäringsmyndighet senast 1.7.20195. Garantibevisen från utsädessäckar för 
stödberättigande hampa som såtts som fånggröda efter 30.6 ska lämnas in till kommu-
nens landsbygdsnäringsmyndighet senast 31.8.20196. Om den stödsökande odlar 
hampa som fånggröda ska detta meddelas i tilläggsuppgifterna om jordbruksskiftet. 
Eftersom odlingsarealerna för hampa ska besås med certifierat utsäde får inget eget 
utsäde användas.7 
 
Jordbrukaren ska anmäla mängden hamputsäde (kg/ha), såningsdatumet och ham-
pans användningsändamål (fiberframställning/pressning av olja/annan användning) 
elektroniskt i Viputjänsten eller till kommunen i tilläggsuppgifterna på jordbruksskif-
tesblankett 102B senast 17.6.2019. Om utsädet sås under tiden 16–30.6.2019 ska så-
ningsdatumet meddelats skriftligt till kommunen med en fritt formulerad anmälan 
senast 1.7 2019.8. 

 

                                                        
2  Förordning(EU) nr 639/2014 artikel 30.g 
3  Förordning(EU) nr 639/2014 artikel 24, 37. Förordning (EU) nr 639/2014 artikel 9 
4 Lag 39/1889 50:1. 
5  Förordning(EU) nr 639/2014 artikel 17.7; Livsmedelsverkets föreskrift 16/19 15 § 
6  Förordning (EU) nr 639/2014 artikel 17; Livsmedelsverkets föreskrift 16/19 14 § 
7  Förordning (EU) nr 639/2014 artikel 9 
8  Livsmedelsverkets föreskrift 16/19 15 § 
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Det centrala vid kontrollen av växtbeståndet av hampa är att den sort som producenten 
odlar är stödberättigande.9 Förteckningen över stödberättigande sorter framgår av en 
förteckning som har publicerats 1.1.2019 i nummer C13 av Europeiska unionens offi-
ciella tidning. Tidningen finns på adressen  
https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:013:FULL&from=FI  
 
Hampsorterna framgår av punkt 85 i förteckningen. Sorterna i förteckningen finns 
uppräknade i Inspektionsprotokollet för produktion av hampa.  

 
Garantibeviset som påvisar utsädets ursprung kan gälla hampfrön som används av fler 
än en odlare. Även i detta fall är spårbarheten av utsädets ursprung det väsentliga. En 
av odlarna ska ha lämnat in det ursprungliga garantibeviset till kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet och med detta en förteckning över övriga odlare som sått 
samma utsäde (namn och lägenhetssignum). De andra odlarna ska lämna in en under-
tecknad kopia av garantibeviset till myndigheten senast 1.7.2019. Om någon av de 
andra odlarna inte har lämnat in sitt garantibevis för att påvisa utsädets ursprung, an-
ses odlaren ha låtit bli att bevisa användningen av stödberättigande utsäde. Använd-
ningen av icke stödberättigande utsäde leder till att stöden avslås för den areal som 
besåtts med utsädet i fråga. 
 
Om garantibeviset för utsäde inte har lagrats i det elektroniska arkivet ska inspektören 
begära en kopia av beviset av kommunen. Om odlaren inte har gett in garantibeviset 
till myndigheten före utsatt datum, avslås stödet för det skifte som tagits ut till kontroll 
i fråga om alla stöd där hampa är en stödberättigande växt. Till följd av att stöden av-
slagits behöver skiftet inte granskas. Saken ska omedelbart meddelas till Livsmedels-
verkets kontrollenhet för jordbrukarstöd (pirjo.ylitepsa@ruokavirasto.fi) som säker-
ställer att den minsta kontrollmängden för produktionsarealen för hampa uppfylls. 
 

2.2 Kontroll på plats och ifyllande av protokollet 
 
Under kontrollbesöket säkerställs på vilka skiften stödsökanden odlar hampa, var skif-
tena är belägna och vilka sorter han eller hon odlar på vart och ett skifte. Om jordbru-
karen har flera skiften och eventuellt flera hampsorter i produktion säkerställs var re-
spektive sort finns per skifte. 
 
Punkt 1. Uppgifter om odlaren  
 
Anteckna odlarens kontaktuppgifter och dessutom syftet med produktionen av hampa. 
 
Punkt 2. Uppgifter om kontrollbesöket   
 
Anteckna om kontrollbesöket har meddelats på förhand, vem som underrättades om 
kontrollen och tidpunkten för kontroll och provtagning. Om inget prov kunde samlas 
in sätts ett kryss i punkten i fråga. Dessutom antecknas inspektörernas namn och öv-
riga personer som var närvarande vid kontrollen. 

  

                                                        
9  Förordning(EU) nr 1307/2014 artikel 32.6; Förordning (EU) nr 639/2014 artikel 9 
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Punkt 3. Odlad hampsort 
 
Ringa in alla hampsorter på de skiften som är föremål för övervakning. Sorterna fram-
går av garantibevisen för utsädet. 
 
Punkt 4. Kontroll av skiften med hampa  
 
Anteckna bas- och jordbruksskiftenas signum, sorten, såningsdatumen samt de utsä-
desmängder som använts utgående från tilläggsuppgifterna på blankett 102 B eller 
uppgifterna i odlarens skriftliga anmälan samt de arealer som odlaren uppgett. Uppgif-
terna kan föras in i protokollet före kontrollen på plats. Om det på en gård ska överva-
kas flera än ett hampskifte, antecknas uppgifterna för alla skiften i ett och samma pro-
tokoll så att odlaren inte behöver underteckna många protokoll. I punkt 4 kan inspek-
tören vid behov lägga till fler rader. 
 
Mät skiftena med GPS eller elektroniskt med hjälp av Stödtillämpningens kartdel och 
anteckna den uppmätta och godkända arealen i protokollet. Odlaren måste lämna ex-
akta uppgifter om odlingsarealen för hampa.  Uppgifterna om såningsareal måste vara 
så exakta att området går att identifiera utifrån dem.10 Arealerna kan mätas antingen i 
samband med övervakningen av hela gården eller senare i samband med provtag-
ningen av växtbeståndet.   Information om mätning av jordbruksskiften ingår i Anvis-
ningen för åkerövervakning. (avsnitt 9). 
 
De uppmätta arealerna och kontrollobservationerna sparas efter gårdsbesöket i nya 
Stödtillämpningen på samma sätt som vid arealövervakning. Arealfel ska omedelbart 
meddelas till Livsmedelsverkets kontrollenhet för jordbrukarstöd (pirjo.ylitepsa@ri-
okavirasto.fi), så att det går att säkerställa att kravet på areal för kontrollerna (30 %) 
uppfylls. 
 
Ifall det vid övervakningen av skiftet med hampa upptäcks brister i andra stödvillkor 
(miljöersättning eller tvärvillkor, t.ex. att dikesrenarna är under en meter breda) ut-
vidgas övervakningen till övervakning av stödvillkoret i fråga. I detta fall överflyttas 
gården till exempel till den egna urvalskörningen för tvärvillkor. Närmare anvisningar 
finns i Anvisningen för åkerövervakning (1.5.3. NTM-centralens eget urval). 
 
Separat för vart och ett hampskifte konstateras om växtbeståndet har bevarats. An-
teckna J (Ja) eller N (Nej) i den sista kolumnen i punkt 4. Hampbeståndet får skördas 
tidigast 10 dagar efter avslutad blomning.11  Något separat bärgningstillstånd medde-
las inte. Stöden för skiftet avslås om det konstateras att odlaren har bärgat skörden 
innan det har gått 10 dagar sedan blomningen upphörde. 
 
I punkt 4 antecknas dessutom huruvida alla skiften med hampa odlas alltigenom med 
stödberättigande hampsorter och om de ursprungliga/en styrkt kopia av garantibevi-
sen för alla utsädessäckar har lämnats till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
senast 1.7.2019. Brister och anmärkningar skrivs ner i punkt 6. 

 

                                                        
 10 Förordning (EU) nr 639/2014 artikel 14 

       11 Förordning (EU) nr 639/2014 artikel 45 
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Punkt 5. Övervakningsresultat 
 
Anteckna övervakningsresultatet. Om skiftena har odlats alltigenom med stödberätti-
gande hampsorter, om växtbeståndet har bevarats så att proverna gick att samla in och 
om de ursprungliga/en styrkt kopia av garantibevisen för alla utsädessäckar har läm-
nats till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom utsatt tid sätts ett kryss i 
punkt 1. Om det vid kontrollen konstateras till exempel att gårdens eget utsäde har 
använts på skiftet, eller om garantibevisen inte har lämnats in till kommunen, sätts ett 
kryss i punkt 2 och i punkt 6 (Ytterligare information om kontrollen), specificeras vilken 
överträdelse av stödvillkoren det handlar om. Om fel konstaterades vid mätningen av 
skiftenas arealer, kryssar inspektören för punkt 3 och upplyser odlaren om att de slut-
liga påföljderna klarnar mot slutet av året. Närmare information om påföljderna med 
anledning av arealer ges i anvisningen om åkerövervakning. 
 
Punkt 6. Ytterligare information om kontrollen 
 
Anteckna anmärkningar eller ytterligare utredningar som hör samman med kontrol-
len, bl.a. vad gäller kontrollresultatet.  
 
Punkt 7. Odlarens eller dennes representants möjlighet till underskrift  
 
När kontrollen är slutförd och protokollet är färdigt ges odlaren tillfälle att skriva ner 
sina egna anmärkningar om kontrollen. Dessutom begärs odlarens eller dennes repre-
sentants underskrift och datering. Underskriften fråntar inte sökanden rätten att söka 
ändring i beslutet om beviljande av stöd och underskriften är inte obligatorisk. Om pro-
tokollet inte blir slutfört bl.a. på grund av arealerna, skickas det senare till odlaren för 
att undertecknas. 
 

 
2.3 Insamling av prover från hampbeståndet 

 
THC-bestämningarna gäller all produktion av hampa oberoende av vilken jordbruks-
produktion det gäller.12 NTM-centralen ska försäkra sig om att proverna samlas in vid 
den föreskrivna tidpunkten. Därmed är det nödvändigt för NTM-centralens inspektör 
att följa med hur växtbeståndet utvecklas under växtperioden. När provtagningstid-
punkten fastställs måste inspektören beakta växtbeståndets såningstid och andra fak-
torer som inverkar på växtbeståndet. Om såningsdatumet inte har uppgetts ska inspek-
tören be att kommunens landsbygdsnäringsmyndighet tar reda på såningstidpunkten 
av odlaren. 
 
Prov av växtbeståndet kan tas under en relativt kort period. Perioden börjar 20 dagar 
från det att växtbeståndet börjat blomma och slutar 10 dagar efter att blom-
ningen upphört.13 Det rekommenderas att inspektören tar fotografier av hampbe-
ståndet i samband med provtagningen. Med hjälp av fotografierna går det senare att 
verifiera att provet togs vid rätt tidpunkt.  
 
På grund av växtbeståndets livscykel förläggs kontrollen främst till juli–september. 

                                                        
12  Förordning(EU) nr 639/2014 artikel 9 
13  Förordning(EU) nr 639/2014 bilaga III 
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Provtagningen av sorten Finola som är allmän i Finland skiljer sig från de andra 
hampsorterna: provet tas inom 55–75 dygn från sådden. Således kan de tidigaste pro-
verna tas redan i slutet av juni om sådden har utförts t.ex. sista veckan i april. Om det 
inte går att samla in provet t.ex. på grund av skördeskada, utförs kontrollen till andra 
delar och i protokollet antecknas att inget prov har samlats in. 
 
Prover på hampbestånd samlas in i enlighet med bilaga III till kommissionens genom-
förandeförordning (EU) nr 639/2014 genom att iaktta förfarande A. Från varje jord-
bruksskifte ska tas ett eget prov som består av en 30 centimeter lång del av 50 utvalda 
växter. Växten ska ha minst en honblomställning (se bild 1). Proven tas dagtid. In-
samlingen ska utföras systematiskt så att inspektören får ett urval som är represen-
tativt för skiftet. Prov får dock inte samlas in utefter skifteskanterna.14 
 

  
Till vänster honblomställning av oljehampa (Finola), till höger hanblomställning. 
(foto Tiina Koivula)  

 
 

2.4 Skickande av prover  
 
NTM-centralen skickar proverna till Livsmedelsverket, där de analyseras. Proverna 
skickas i papperspåse direkt efter kontrollen för att proverna inte ska hinna fördär-
vas. I en påse läggs bara proverna från ett enda skifte. Proverna levereras i första hand 
otorkade i separata provpåsar till adressen Evira, Foder- och gödselkontroll, Musti-
alagatan 3, 00790 Helsingfors. På paketadresskortet kan inspektören till exempel 
skriva Foderprover. 

  

                                                        
14  Förordning (EU) nr 639/2014 artikel 9 och bilaga III. 
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Transmissionslägen:  
 Post Express-9 paket: Ruokavirasto, Mustialankatu 3 ,00790 HELSINKI   

 
 Snabbt paket genom Matkahuolto: Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 

HELSINKI/kampin terminaali   
 

 
Provet levereras till laboratoriet så att torkningen vid Livsmedelsverket kan inledas 
inom 48 timmar från provtagningen. Prover ska därför inte skickas till laboratoriet i 
slutet av veckan. Inspektören ska särskilt se till att uppgiften om det jordbruksskifte 
från vilket provet samlats in åtföljer provet. Signumet för det jordbruksskifte som 
provet tagits från, odlarens namn och adress samt kontaktuppgifter om personen som 
skickat provet (namn och telefonnummer) skrivs tydligt på ett separat papper eller på 
provpåsen. 
 
En kopia av ett korrekt ifyllt inspektionsprotokoll kan sändas till Livsmedelsverket när 
alla nödvändiga arealuppgifter och andra omständigheter har utretts. Inspektionspro-
tokollet behöver alltså inte fogas till provpåsen, utan protokollet kan sändas t.ex. som 
en skannad pdf-fil till Evira på adressen RELA-kirjaus@ruokavirasto.fi eller till posta-
dressen ovan. På inspektionsprotokollet antecknas jordbruksskiftets signum så 
att inspektionsprotokollet och provet ska kunna kopplas till varandra. Nämn i följebre-
vet till e-postmeddelandet eller brevet att det är fråga om analys av hampprov. Vid 
Livsmedelsverket ansvarar specialforskare Tiina Ritvanen för analyserna.  

 
De erhållna resultaten från bestämningen av THC-halterna inverkar inte på skiftets 
stödberättigande. Resultaten från bestämningen inverkar på vilket av kommissionen 
stipulerade förfaranden som nästa år tillämpas på insamlingen och analysen av prover 
av en enskild sort. Dessutom kan resultaten inverka på vilka sorter som på EU-nivå 
fastställs som stödberättigande under senare år.15 
 

2.5 Tidtabell för övervakningen och inlämnande av rapporterna 
 
Inspektionsbesöket förläggs så att proverna från hampbeståndet kan samlas in vid fö-
reskriven tidpunkt. Uppgifterna om kontrollen ska registreras och verifieras i nya Stöd-
tillämpningen senast 15.11.2019. Inspektionsprotokollen och bilagorna i original för-
varas vid NTM-centralen eller Statens ämbetsverk på Åland. 
 
Den inspekterande myndigheten ska skanna inspektionsprotokollen och bilagorna i 
pdf-format och skicka dem så snart som möjligt efter kontrollen till Livsmedelsverkets 
registratorskontor på e-postadressen kirjaamo@ruokavirasto.fi. I följebrevet ska hän-
visas till ärendenumret för denna övervakningsanvisning. I följebrevet till rapporten 
meddelar NTM-centralen samtidigt att provtagningen har slutförts. Livsmedelsverkets 
laboratorium rapporterar THC-halterna i proverna till lantbruksavdelning.  Även NTM-
centralerna får resultaten för kännedom. 
 

  

                                                        
15  Förordning(EU) nr 639/2014 artikel 9. 
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3 NATIONELLT STÖD FÖR BIODLING ENLIGT  ANTALET BISAMHÄLLEN 
  

Minst tre procent av de sökande som ansökt om nationellt stöd för biodling enligt an-
talet bisamhällen (stödtyp 2420) ska tas ut för kontroll.16 Livsmedelsverket tar genom 
urval ut de biodlare för vilkas del kontroll ska utföras på plats. Det första urvalet görs i 
maj bland de biodlare som ansökte om stöd året innan. I början av augusti görs ett an-
nat urval bland de nya biodlare som inte har ansökt tidigare om nationellt stöd för bi-
odling enligt antalet bisamhällen. 
 
Vid kontrollen utreds besittningen av och antalet bisamhällen, huruvida antalet bisam-
hällen har minskat under produktionsperioden och huruvida bisamhällena har skötts 
på det sätt som krävs. Antalet bisamhällen och skötseln av dem kontrolleras på plats. 
De bisamhällen som berättigar till stöd iakttas bäst när producenten ännu inte har 
skördat honungen. Därför måste kontrollen utföras före mitten av augusti. 
 
Från och med i år kan nationellt stöd för biodiling enligt antal bisamhällen sökas 
elektroniskt. Stödet söks i jordbrukarnas e-tjänst Vipu (https://vipu.ruokapalvelu.fi). 
Den elektroniska ansökan inleds under midsommarveckan och avslutas på måndag 
1.7.2019.  Stödet kan också sökas med pappersblankett 204 som finns att få på webb-
platsen livsmedelsverket.fi. Ansökan lämnas i Fastlandsfinland in till NTM- centralen i 
Norra Savolax och på Åland till Statens ämbetsverk. 

 
Före kontrollen ska inspektören säkerställa om sökanden har registrerat sig som djur-
hållare i Eviras djurhållarregister och uppgett var hans eller hennes bisamhällen finns. 
Om sökanden inte har registrerat sig behöver ingen kontroll utföras, eftersom det inte 
beviljas något stöd. Landsbygdsverkets tidigare beviljade övervakningspass är ikraft 
också för Livsmedelsverket.  
 

3.1 Kontroll på plats och ifyllande av protokollet 
 
Övervakningens registrering flyttar till nya Stödtillämpningen 2019. Övervakningen 
görs på samma sätt som tidigare år och övervakningsuppgifter skrivs på pappers över-
vakningsprotokollet. Övervakningarna kan påbörjas genast stödansökan avslutas, när 
övervakningslistorna har skickats till NTM-centralerna och dessa skall göras senast 
6.9. 2019.  Registreringsanvisningarna skickas senare som skild anvisning.  

 
Vid kontrollen används det övervakningsprotokoll som Livsmedelsverket har upp-
gjort. För varje kontroll på plats ska det upprättas ett övervakningsprotokoll med vars 
hjälp de utförda kontrollerna går att granska i detalj i efterhand. Övervakningsproto-
kollet fylls i huvudsak i på ort och ställe med alla omständigheter som påverkar bevil-
jandet och utbetalningen av stödet. Före kontrollen kan inspektören be producenten 
precisera var bikuporna finns.  
 
Som inledning på kontrollbesöket ska odlaren underrättas om syftet med kontrollen, 
vilka metoder som används, hur resultaten från kontrollen inverkar på det stöd som 
ska betalas samt valet av kontrollobjekt, om informationen inte äventyrar utförandet 
av kontrollen. Under kontrollens gång ska sökanden vid behov ges råd.  

                                                        
16  SRf 494/2019 5 § 
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På sökandens begäran ska inspektören visa upp sitt övervakningspass eller en av NTM-
centralen eller Statens ämbetsverk på Åland beviljad handling som påvisar inspekt-
ionsrätten. 

 
 
Punkt 1. Uppgifter om sökanden 
 
Anteckna sökandens kontaktuppgifter, kommun och by där bigårdens verksamhets-
ställe är beläget samt om sökanden har registrerat sig som djurhållare i Livsmedels-
verkets djurhållarregister (Ja/Nej). Om sökanden inte har registrerat sig som djurhål-
lare behöver ingen kontroll på plats utföras. Livsmedelsverkets kontrollenhet ska ome-
delbart underrättas om saken. 
 
Punkt 2. Uppgifter om kontrollbesöket 
 
Anteckna tidpunkten för kontrollen, platsen/platserna samt inspektörerna och vilka 
personer som varit närvarande. 
 
Punkt 3. Kontroll på plats  
 
3.1 Besittningen av bisamhällena 
 
En förutsättning för att stöd ska beviljas är att biodlaren i egenskap av ägare eller ar-
rendator eller med stöd av nyttjanderätt enligt testamente, annat arvsrättsligt fång el-
ler annan åtkomsthandling har innehaft minst 15 övervintrade bisamhällen under 
produktionsperioden (1.6–30.9.2019). Anteckna huruvida detta stödvillkor uppfylls 
och på vilken grund sökanden besitter bisamhällena. För att försäkra sig om att detta 
stödvillkor är uppfyllt kan inspektören använda sig av exempelvis en uppgift från fas-
tighetsregistret, ett arrendeavtal eller något annat dokument av vilket besittningsrät-
ten framgår. 
 
3.2 Antalet bisamhällen och skötseln av dem 
 
Det är inte nödvändigt att kontrollera biodlarens samtliga bisamhällen för vilka stöd 
söks. Förfarandet lämpar sig i synnerhet för kontroll av verksamheten hos de biodlare 
som har ett stort antal bisamhällen på ett vidsträckt område. När inspektören avgrän-
sar antalet bisamhällen som ska kontrolleras väljs genom slumpmässigt urval ut minst 
hälften av de bisamhällen för vilka biodlaren ansökt om stöd.  Urvalet behöver ändå 
inte överstiga 100 bisamhällen. Kontrollen måste utsträckas till att gälla sökandens 
samtliga bisamhällen, om en kontroll som baserar sig på urval visar att över 10 procent 
av bisamhällena måste underkännas.17 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17  SRf 494/2019 6 § 
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I protokollet antecknas antalet bisamhällen som uppgetts i ansökan. Dessutom sätts ett 
kryss för huruvida alla samhällen som sökanden uppgett kontrollerades eller om urval 
användes vid kontrollen, och om så är fallet, hur många samhällen som kontrollerades. 
 
På samma gång bedömer inspektören också om sökandens anmälan om djurhållnings-
platsen kan anses vara tillräcklig. Med djurhållningsplats avses en sådan med koordi-
nater angiven plats där eller i vars närhet en eller flera biodlare har ett bisamhälle. 
Uppgiften om djurhållningsplats behöver inte vara exakt. Om det inte finns en bikupa 
på den av biodlaren uppgivna djurhållningsplatsen eller i dess närhet, kan den inte rä-
knas in i det konstaterade antalet. Inte heller kupor vars djurhållningsplats inte har 
uppgetts kan räknas in i det konstaterade antalet. Uppgifterna om djurhållningsplats 
finns i nya Stödtillämpningen där inspektören väljer menyn Djurhållningsplatser i me-
nyn Gårdsbruksenheter. 
 
 
 

Exempel 1. Inga Inspektör gör ett urval på Hans Honungs biodling för kon-
troll av stödet för biodling enligt antalet bisamhällen. Hans har ansökt om 
stöd för 50 bisamhällen. Av dem tar Inga ut 30 för kontroll genom slump-
mässigt urval. 
 
Under kontrollbesöket framgår det att stödvillkoren inte uppfylls för två bi-
samhällens del (de har inte skötts på det sätt som krävs i förordningen) och 
fem bikupor hittas inte. Förhållandet mellan de underkända bisamhällena 
och de kontrollerade bisamhällena är  
  

23 % 

 
Inga utvidgar kontrollen till att omfatta Hans alla bisamhällen. Om det på 
övriga djurhållningsplatser inte finns kupor som måste underkännas, god-
känner Inga 43 bisamhällen. 

 %100
30

7

Exempel 2. Inga Inspektör gör ett urval på Hans Honungs biodling för kon-
troll av stödet för biodling enligt antalet bisamhällen. Hans har ansökt om 
stöd för 80 bisamhällen. Av dem tar Inga ut 40 för kontroll genom slump-
mässigt urval. 
 
Under kontrollbesöket framgår det att stödvillkoren inte uppfylls för tre 
bisamhällens del (de har inte skötts på det sätt som krävs i förordningen). 
Förhållandet mellan de underkända bisamhällena och de kontrollerade 
bisamhällena är   

7,5 % 

 
Inga utvidgar inte kontrollen till att gälla Hans alla bisamhällen, utan god-
känner 77 bisamhällen.  

 

 %100
40

3
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Utöver antalet kontrolleras skötselåtgärderna för bisamhällena. Möjligheten att få en 
normal skörd är ett villkor för att stöd ska beviljas. 18 Bedömningen utförs för varje 
enskilt bisamhälle som kontrolleras. Om det upptäcks brister i skötseln av ett bisam-
hälle antecknar inspektören i protokollet hur många samhällen som inte har skötts på 
det sätt som förordningen kräver. Vid behov antecknas tilläggsuppgifter om saken i 
punkt 3.5 i protokollet.  
 
I skötselåtgärderna för bin ingår bland annat regelbunden kontroll av kuporna med 
avseende på sjukdomar, sjukdomsbekämpning (amerikansk yngelröta, varroakvalster, 
nosematos, kalkyngel och europeisk yngelröta, förhindrande av svärmning, omsorg om 
att det finns tillräckligt utrymme i kuporna (lådor), byte av mörka vaxkakor, utfodring 
av bin med enbart socker eller bestrålad pollen och förhindrande av röveri. På Finlands 
biodlares förbunds webbplats finns det mer information om biskötsel 
http://www.mehilaishoitajat.fi/hoitotyot/minustako-mehilaistarhaaja/ 
 
Anteckna antalet samhällen som godkänts vid kontrollen. Om antalet konstaterade ku-
por är större än antalet anmälda, är det godkända antalet lika stort som det anmälda 
antalet. Om det vid en kontroll som utförts på basis av urval inte observerades några 
samhällen som måste underkännas, antecknas det antal som sökanden uppgett (dvs. 
samma som antalet samhällen som uppgetts i ansökan) som antalet samhällen som 
godkänts vid kontrollen, och alltså inte antalet kontrollerade samhällen. 
 
3.3 Minskning av antalet bisamhällen under produktionsperioden 1.6–30.9.2019 
 
Anteckna huruvida antalet bisamhällen har minskat under produktionsperioden. 
Om så är fallet antecknas orsaken till att antalet bisamhällen minskat, hur många sam-
hällen som har förstörts samt en uppgift om huruvida biodlaren har anmält saken till 
NTM-centralen och om utredningen är tillförlitlig. Om det visar sig att utredningen inte 
är tillförlitlig godkänns den inte som ytterligare grund för ansökan, och stödet sänks i 
fråga om de förstörda bisamhällena. 
 
Stödet sjunker inte om antalet bisamhällen har minskat på grund av djursjukdomar, 
rovdjursskador eller någon annan motsvarande exceptionell orsak som inte beror på 
biodlaren och biodlaren har lämnat en tillförlitlig utredning om saken till NTM-
centralen i Norra Savolax. Som tillförlitlig utredning kan betraktas t.ex. en av sökanden 
given skriftlig utredning över det inträffade, till vilken biodlaren har fogat fotografier 
som föreställer skadan och de förstörda bisamhällena. I fråga om djursjukdomar ska 
veterinärintyg läggas fram.19 
 
Biodlaren ska göra anmälan om och ge en utredning av en minskning av antalet bisam-
hällen som inträffat på grund av ovan nämnda orsak innan kontakt tas om stödkontrol-
len eller inom 15 arbetsdagar från det att antalet minskade. I annat fall kan anmälan 
inte beaktas. Stöd för samhällen som förstörts under produktionsperioden betalas oav-
sett antalet förstörda och återstående bisamhällen, om en vederbörlig utredning har 
lämnats till NTM-centralen i tid. 
 

                                                        
 18 SRf 448/2019 3 § 

       19 SRf 448/2019 4 § 
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3.4 Förande av förteckning över bisamhällen 
 
Det kontrolleras om sökanden har fört förteckning över bisamhällena i sin besittning 
enligt djurhållningsplats20 och i vilken form förteckningen är (elektronisk/på papper). 
Förteckningen ska innehålla samma uppgifter som finns i Livsmedelsverkets anmälan 
om förteckning över djurhållningsplatser.  
https://pikantti.ruokavirasto.fi/pages/viewpage.action?pageId=23856966&pre-
view=%2F23856966%2F23857281%2FEPRVK-Kayttoohje-f5cdc9.pdf  

 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekis-
terointi/turkiselaimet-kameli--ja-hirvielaimet-kimalaiset-ja-mehilaiset/ 
 
Sökanden ska förvara förteckningen i tre kalenderår efter utgången av det år då det 
senast gjordes anteckningar om bisamhällena i förteckningen. 
 
3.5 Andra kommentarer och information om vilka bisamhällen som har kontrollerats på 
basis av eventuellt urval 
 
Skriv in anmärkningar och tilläggsuppgifter om kontrollen och, om urval användes vid 
kontrollen, vilka bisamhällen eller djurhållningsplatser som kontrollerades. 
 
Punkt 4. Kontrollresultat och eventuella observerade brister 
 
Sätt kryss i enlighet med vad som konstaterades vid kontrollen. I underpunkt 1 Villko-
ren för beviljande av stöd uppfylls sätts ett kryss, om förutsättningarna för att bevilja 
stödet uppfylls och bisamhällena har skötts som sig bör. Om det vid övervakningen 
konstateras att sökanden inte har registrerat sig som djurhållare beviljas inget stöd. I 
detta fall kryssar inspektören för underpunkt 2. 
 
Ett kryss sätts i underpunkt 3, om det vid kontrollen konstateras att biodlaren inte in-
nehar minst 15 övervintrade bisamhällen under produktionsperioden, och ett kryss 
sätts i underpunkt 4 om det vid kontrollen konstateras färre bisamhällen än vad som 
uppgetts i ansökan. Här beaktas också eventuella förstörda bisamhällen. 
 

                                                        
20  Lag 238/2010 21 §, SRf 189/2018 3 § 

Exempel 3. En björn förstör fyra av Brita Biodlares 85 bisamhällen under pro-
duktionsperioden. Dessutom berättar hon att en sommarstorm har fällt ett träd 
som förstört två bisamhällen.  Brita underrättar omedelbart NTM-centralen om 
saken och lämnar in en utredning över de förstörda bikuporna.  
 
Karin Inspektör konstaterar vid kontroll på plats att Brita har 79 bisamhällen 
som producerar honung och fyra bisamhällen som en björn förstört. Eftersom 
Brita emellertid inte har lämnat någon tillförlitlig utredning om stormskadornas 
följder beviljar NTM-centralen nationellt stöd för biodling för 83 bisamhällen. 
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Om antalet bisamhällen under produktionsperioden har minskat till följd av djursjuk-
dom eller skada som orsakats av rovdjur eller av någon annan motsvarande orsak som 
inte beror på biodlaren, och den inlämnade utredningen är tillförlitlig, sätts ett kryss i 
punkt 5. Då kan stöd för de förstörda bisamhällena beviljas. Om den inlämnade utred-
ningen om minskningen av antalet bisamhällen inte är tillförlitlig, sätter inspektören 
ett kryss i underpunkt 6. Då betalas stöd enligt antalet bisamhällen som godkänts vid 
kontrollen. 
 
I underpunkt 7 sätts ett kryss om det observerades brister i skötseln av bisamhällen. 
Om det vid kontrollen konstaterades att ett eller flera bisamhällen inte har skötts så att 
det vore möjligt att få normal skörd, sänks stödet i enlighet med antalet vanskötta bi-
samhällen.  
 
Sätt ett kryss i underpunkt 8 om sökanden inte har fört förteckning över de bisam-
hällen han eller hon besitter. I detta fall betalas inget stöd alls.  
 
Punkt 5. Biodlarens eller dennes representants möjlighet att underteckna pro-
tokollet 

 
När kontrollen är slutförd och protokollet är färdigt ombeds sökanden eller dennes re-
presentant underteckna och datera protokollet. Underskriften fråntar inte sökanden 
rätten att söka ändring i beslutet om beviljande av stöd och den är inte obligatorisk. 
Om protokollet inte blir slutfört skickas det senare till för att undertecknas. Dessutom 
ges de som deltagit i kontrollen möjlighet att skriva ner sina anmärkningar om kon-
trollen. 
 
Punkt 6. Inspektörens underskrift och datum 
 
När kontrollen är slutförd och protokollet är färdigt undertecknas och dateras det.  
 
 

3.2 Tidtabell för kontrollerna, lagring av uppgifter och sändande av rapporter 
 
Övervakningen av nationellt stöd för biodling enligt antalet ska utföras senast 
6.9.2019.  
 
Övervakningens registrering flyttar till nya Stödtillämpningen 2019. Registreringsan-
visningarna skickas senare som skild anvisning. 
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4 FÖRTECKNING ÖVER FÖRFATTNINGAR 
 

 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direkt-
stöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbruks-
politiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets för-
ordning (EG) 73/2009 (Förordning (EU) nr 1307/2013) 

 
Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 
och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse 
(Förordning (EU) nr 1407/2013) 
 
Kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 
och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse 
inom jordbrukssektorn (Förordning (EU) nr 1408/2013) 
 
Kommissionens förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare 
inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om änd-
ring av bilaga X till den förordningen (Förordning (EU) nr 639/2014) 

 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämp-
ningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller 
det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgär-
der och tvärvillkor (Förordning (EU) nr 809/2014) 
 
Förvaltningslag 434/2003 (Lag 434/2003) 
 
Strafflag 39/1889 (Lag 39/1889) 

 
Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1559/2001 (Lag 
1559/2001) 
 
Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 (Lag 192/2013) 
 
Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finan-
sieras av Europeiska unionen 712/2015 (Srf 712/2015) 
 
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och hus-
djursskötsel 2019 494/2019 (Srf 494/2019) 
 
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2019 för biodling enligt antalet bisam-
hällen 448/2019 (Srf 448/2019) 

 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd 
till jordbruket och trädgårdsodlingen 2019 (JSMf 501/2019) 
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Livsmedelsverkets föreskrift om ansökningsblankett och ansökningstid för nationellt 
stöd för 2019 för biodling enligt antalet bisamhällen (Livsmedelsverkets föreskrift 
9/19) 
 
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 (Livsmedelsverkets föreskrift 16/19) 
 
Livsmedelsverkets förekrift om ansökan om nationella stöd 2019, (Livsmedelsverkets 
föreskrift  5/19) 
 
 
 
 


