
Blankett Å2b 

EUROPEISKA UNIONEN 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Europa investerar i landsbygdsområden 

ANMÄLAN OM ÄNDRINGAR AV ÅTAGANDETS FRIVILLIGA KOMPLEMENT OCH 

GÅRDSTYP  

Blanketten ska inlämnas till Ålands landskapsregering 

Sökandens namn Lägenhetssignum 

1. Ändringar beträffande åtagandets frivilliga komplement

Jag frånträder följande frivilliga komplement  

Reducerad höstbearbetning  

Förbättrad användning av stallgödsel  

Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling 

Odling av markförbättrande växter 

Odling av dragväxter för bin 

Användning av täckmaterial för trädgårdsväxter 

Alternativa bekämpningsmetoder i trädgårdsod-

ling 

Orsak  

Åtagandet överförs vid generationsväxling Åtagandet överförs vid överföring av besittning till hela gården 

Delar av ett åtagande överförs till en annan person Force majeure (bifoga separat utredning) 

Åtagandets minimikrav eller basnivå har ändrat  

Övrig orsak:_____________________________________________________________________________ 

2. Ändring av gårdstyp

Jag ändrar gårdstypen 

från husdjursgård till växtodlingsgård

Orsak 

Åtagandet överförs vid generationsväxling     Åtagandet överförs vid överföring av besittning till hela gården 

Delar av ett åtagande överförs till en annan person Force majeure (bifoga separat utredning) 

Tilläggsuppgifter 

3. Underskrift

Ort och tid Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om 

ansökningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården   

Blanketten mottagen, datum, Dnr 



 

 

Vill du göra ändringar i ditt åtagande under åtagan-

deperioden ska du lämna in denna blankett till 

Ålands landskapsregering.  

 

Sökanden. Uppge som sökanden den person i vars 

namn åtagandet är.   

 

Lägenhetssignum är den registerbeteckning i 

landsbygdsnäringsförvaltningens informationssy-

stem som landsbygdsnäringsmyndigheten har tillde-

lat gården. 

1. Ändringar beträffande åtagandets frivilliga 

komplement 

Du kan inte välja nya frivilliga komplement under 

åtagandeperioden.  

 

Frånträder du ett frivilligt komplement under åta-

gandeperioden ska du, förutom vid händelser som 

kan godkännas som force majeure, betala tillbaka 

den ersättning som du redan har erhållit.   

 

De frivilliga komplementen kan dock undantagsvis 

frånträdas om åtagandet justeras i samband med att 

 åtagandet överförs på grund av generations-

växling eller  

 åtagandet överförs på grund av att besittning-

en av hela gården överförs eller  

 en del av marken överförs till en annan per-

son och åtagandet delas 

2. Ändring av gårdstyp 

Det är inte möjligt att ändra gårdstypen från växtod-

lingsgård till husdjursgård under åtagandeperioden 

även om djurtäthetskravet skulle uppfyllas senare 

under åtagandeperioden.  

 
Ändrar du din gård från husdjursgård till växtod-

lingsgård under åtagandeperioden, till exempel om 

du minskar antalet husdjur på gården så att du inte 

längre uppfyller kravet på djurtätheten (0,35 de/ha) 

ska du, förutom vid händelser som kan godkännas 

som force majeure, betala tillbaka den del av ersätt-

ningen som har beviljats som en förhöjning för en 

husdjursgård (25 euro/hektar).  

 
När åtagandet överförs på grund av generatonsväx-

ling eller på grund av att besittningen till en hel 

gård överförs kan gårdstypen undantagsvis ändras 

från husdjursgård till växtodlingsgård utan att den 

del av ersättningen som har beviljats som en förhöj-

ning för en husdjursgård (25 euro/hektar) behöver  

 

 

 

 

 

 

betalas tillbaka.  

 

Vid delning av åtagande som sker när endast en del 

av marken överförs till en annan person kan den 

person som övertar delar av att åtagande från en 

husdjursgård ange sin gård som växtodlingsgård 

utan att husdjursgården behöver betala tillbaka för-

höjningen som den erhållit för en husdjursgård (25 

euro/hektar).   

3. Underskrift 

Blanketten ska dateras. Alla som äger gården eller 

de som arrenderar hela gården ska underteckna 

blanketten. Underskriften av alla ägare kan komp-

enseras med en underskrift av den som har bemyn-

digats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd, 

med en fullmakt eller med namnteckningsrätt (det 

sistnämnda alternativet gäller bolagsformer). 
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