
Blankett Å2f 

EUROPEISKA UNIONEN 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Europa investerar i landsbygdsområden

ANSÖKAN OM ÖKNING AV ÅTAGANDET 

Använd denna blankett endast om du erhållit sådana skiften i din besittning som år 2015 har ingått i ett åtagande hos den 

som brukade skiftet och du vill bifoga skiftet till dit eget motsvarande åtagande eller om du vill öka antalet djur i ditt 

åtagande om uppfödning av ursprungsraser.  

Areal som överförs från ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen behöver inte anmälas på denna blan-

kett.  

Areal som har ingått i ett åtagande om anläggning av skyddszon eller i ett åtagande om riktade insatser på naturbeten 

kan inte överföras till ett annat motsvarande åtagande.   

Lämna in blanketten till Ålands landskapsregering senast 15.6.2016. 

Sökandens namn Lägenhetssignum 

1. Ansökan

Ansökan gäller följande åtagande 

Ängsvall från år______________

Skötsel av naturbeten med höga naturvärden från 

år_______________   

Skötsel av kulturmark från år _______________ 

Ursprungsraser från år______________  

Ekologisk produktion från år___________ 

2. Areal

 Jag ansöker om att få bifoga följande skiften till mitt åtagande (eller separat förteckning) 
Basskiftets namn Basskiftets signum Skiftets totala areal Areal som ska ingå i åta-

gandet 

3. Djur

Ökning av antalet djur i åtagandet 

Jag vill öka mitt åtagande om uppfödning av ursprungsraser till ______________ st djur. 

Bifoga härstamningsintyg för de djur som åtagandet utökas med    

4. 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 
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