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Ansökan skall vara Ålands landskapsregering, jordbruksbyrån, 
tillhanda senast 22.3.2019 kl. 16.15 

Ansökan om stöd för skördeskada på grund av torka 2018  
(gäller ej fodervall, foderkorn och vårvete som omfattas av det nationella krispaketet) 

Namn E-post

Adress Postadress 

Telefonnummer Lägenhetssignum 

Kontonummer i IBAN-form FO-nummer/personbeteckning 

Kom ihåg att underteckna ansökan! 
Tabell för normskördar på omstående sida. 

Odlad gröda 2018 Grödans totalskörd 
2018 (kg) 

Grödans totalareal enl. 
stödansökan 2018 (ha) 

Medelskörd 2018 
(kg/ha) 
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Normskörd/ha:  70% 
Ind.potatis 33,4 ton  23,4 ton 
Matpotatis 14,7 ton  10,3 ton 
Gul lök 32,3 ton  22,6 ton 
Rödlök 30,4 ton  21,3 ton 
Schalotten- 12,5 ton  8,8 ton 
lök   
Purjolök  19,2 ton  13,4 ton 
Vitlök  5,1 ton  3,6 ton 
Kinakål 18,2 ton  12,7 ton 
Isbergssallat 17,8 ton  12,5 ton 
Blomkål 20,8 ton  14,6 ton 
Fänkål 8,9 ton  6,2 ton 
Bladselleri 12 ton  8,4 ton 
Palsternacka 13,3 ton  9,3 ton 
Morot 47,5 ton  33,2 ton 
Rödbeta 13,7 ton  9,6 ton 
Rotpersilja 11,9 ton  8,3 ton 
Sockermajs 5,2 ton  3,6 ton 
Fodermajs  9,1 ton (ts)  6,4 ton 
Havre 3,5 ton  2,5 ton 
Höstvete 4,5 ton  3,2 ton 
Råg 3,5 ton  2,5 ton 
Rybs 1,3 ton  0,9 ton 
Raps 1,8 ton  1,3 ton 
Helsäd 12 ton färskvikt 8,4 ton 
Hö  4,1 ton (ts)  2,9 ton gäller växtodlingsgårdar som 
Ensilage 9,7 ton (ts)  6,8 ton odlar vall till försäljning 

 

Gårdens medelskörd. Ifylls endast av jordbrukare som önskar påvisa avsevärt högre skördar 
än normskördarna ovan. 

Gröda Medelskörd/ha 2015 Medelskörd/ha 2016 Medelskörd/ha 2017 Medelskörd/3 år 

     

     
     
     
     

 

Undertecknad intygar att alla uppgifter är riktiga. Uppgifterna kan verifieras vid behov: 
 

Ort och datum: ______________________________________________________________     
 
Namnteckning samt namnförtydligande: __________________________________________ 
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Ifyllnadsanvisningar för ansökan om stöd för skördeskada 
på grund av torka 2018 
 

Förklaringar: 

Odlad gröda 
Den gröda för vilken stöd söks. T.ex. ”rödlök”, ”gul lök”, ”industripotatis”, ”matpotatis”, 
”stjälkselleri”. 
Observera att det åländska krispaketet inte omfattar husdjursgårdars fodervall och fodersäd i 
form av foderkorn och vårvete eftersom de grödorna ingår i det fastländska stödet.  
Växtodlingsgårdar som odlar vall till försäljning, där odlaren själv ombesörjer skörden, kan 
söka bidrag för hö och ensilage. I dessa fall skall intäkter enligt marknadsvärde kunna 
verifieras i euro och cent. 

 
Grödans totalskörd 2018 
Den sammanlagda skörden 2018 (kg) räknat på gårdens samtliga skiften där grödan odlats. 
Skördeuppgifterna som anges skall kunna bevisas vid behov, t.ex. med skifteskort.  

 
Grödans totalareal enligt stödansökan 2018 
Den sammanlagda arealen på vilken man, enligt stödansökan 2018, odlat grödan. Alla skiften 
med samma gröda sammanräknade. 
 
 
Medelskörd 2018 
Gårdens medelskörd för grödan. Beräknas på den sammanlagda skörden som skördats på 
gårdens samtliga skiften där grödan odlats.  
Medelskörden beräknas såhär: grödans totalskörd (kg) divideras med grödans totalareal (ha). 
Summan blir i kilo/ha, vilket skrivs i kolumnen.  

 
Normskörd/ha 
Listan på sida 2 anger de normskördar som ligger till grund för beräkning av stöd. I kolumnen 
under 70% finns färdigt uträknat vilken skörd som är maximiskörd för grödan för att stöd 
skall beviljas. De angivna uppgifterna om normskörd baserar sig på, i regel, 3 års 
skördestatistik från Åland (åren 2015, 2016 och 2017). 
Normskördarna anges i ton, men kan enkelt räknas om till kilo genom att multiplicera med 
1000. 
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Gårdens medelskörd. Ifylls endast av den som önskar påvisa avsevärt högre skördar än 
de angivna normskördarna. 
Om medelskördarna för gården är avsevärt större än de normskördar som angivits i listan kan 
tabellen fyllas i med gårdens medelskörd/ha för år 2015, 2016 och 2017. I sista kolumnen 
skrivs ett medeltal räknat på alla 3 åren. Det är viktigt att sökanden fyller i alla kolumner. 
Skördeuppgifterna som anges skall kunna verifieras vid behov. 

 

 
 

Kom ihåg att underteckna ansökan! Ha skifteskort, avräkning och liknande 
dokumentation lättillgängliga för eventuell verifiering. 

 

Ansökan skickas till: 
Ålands landskapsregering 
Jordbruksbyrån 
Pb 1060 
22111 Mariehamn 

eller 
registrator@regeringen.ax 

 

 

För att handläggningstiden skall vara så kort och effektiv som möjligt är det av 
yttersta vikt att ansökningen är komplett då den lämnas in! En ansökan som lämnats 
in efter ansökningstidens utgång avslås. 
 
Kontonummer skall anges i IBAN-form! 
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