INGÅ KOMMUN
INKOON KUNTA

VÄSTRA NYLANDS LANDSBYGDSFÖRVALTNING
Minneslista till nya odlare (sett ur stödbyråkratins synvinkel)
Anmäl överförande av ägande-/besittningsrätten inom 15 arbetsdagar från det att
överföringen skedde!
156 anmälan om besittningsöverföring på en HEL gård (i fråga
om generationsväxlingar etc.)
462 (nöt-, får- och getgårdar om du ämnar fortsätta
djurhållningen)
473 (djurgårdar med förbindelsen ersättning om djurens
välbefinnande)
101D där du anmäler uppgifter om ändring av delaktiga
160 där du överför befintliga miljö- och ekoförbindelser
457 Uppdatering av behörigheter till e-tjänster (Vipu mm.)
101A lämnas in bara i de fall gårdsbruksenhetens uppgifter
förändras
köpe- eller gåvobrev eller arrendeavtal
ELLER

456 UPPGIFTER om den NYA gården och behörighet att sköta
ärenden som rör jordbrukarstöd.
därtill

160 där du överför befintliga miljö- och ekoförbindelser
köpe- eller gåvobrev eller arrendeavtal

Ingå enhet:
Västankvarnvägen 384
10230 Ingå st.

Vichtis enhet:
Postadress: PB 13, 03101 Nummela
besöksadress: Asemantie 30, Nummela

e-post: fornamn.efternamn(a)inga.fi

www.inga.fi

INGÅ KOMMUN
INKOON KUNTA

VÄSTRA NYLANDS LANDSBYGDSFÖRVALTNING
DÄRUTÖVER BÖR DU LÄMNA IN:

Överföring av stödrättigheter: 103A (fås från landsbygdsombudet eller via Vipu-tjänsten)
& 103B + arrendeavtal/köpebrev senast 15.6. ansökningsåret. Stödrättigheterna (gäller
grund- och förgröningsstödet) följer inte automatiskt med odlingsmarken, utan
stödrättigheterna måste överföras skilt.
F-blanketten: Anmäl dig som foderproducent på F-blanketten, som du hittar på
Livsmedelsverkets sida.
Anmäl dig som djurhållare och anmäl ny djurhållningsplats: gäller förutom produktionsdjur
även hästar, sommarfår och hobbyhöns. Blanketter hittar du på Livsmedelsverkets sida.

EKO-gårdar: anmäl till NTM-centralen ändring i eko-kontrollen. Tidigare odlaren avstår
från eko-övervakningen på ekokontrollblankett 10 och ny odlare ansluter sig till ekokontrollen på blankett 1 (därtill bl. 160).
DJURGÅRDAR:

184 Anmälan om deltagande/anmälan om återtagande av EU:s
djurbidrag
472 Förbindelse och ansökan om ersättning för djurens
välbefinnande

Blanketter och annan aktuell information hittar du på Livsmedelsverkets sidor:
www.ruokavirasto.fi

Kom ihåg att vara i kontakt även med din LPA-ombudsman, skattemyndigheterna och din
bank samt eventuellt ELY-centralen!
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