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  Landskapsregeringens anteckningar 

EUROPEISKA UNIONEN 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling   

Europa investerar i landsbygdsområden 
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Ansökan om ett ettårigt åtagande om skötsel av kulturmark  
 

Bekanta dig med villkoren för erhållande av ersättning innan du fyller i blanketten. 

 

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående sätt 

 

Lämna in blanketten till Ålands landskapsregering senast 15.6.2020   

 

Du kan ingå ett ettårigt åtagande om skötsel av kulturmark endast om ditt femåriga åtagande från år 2015 löper 

ut 30.4.2020 och du har behov av att minska arealen i sitt åtagande.    

 

Observera att du måste separat ansöka om utbetalning antingen på papper på blanketterna Å1a, Å1b/102B, Å2a 

eller elektroniskt via Vipu-tjänsten.  

 
 

1. Uppgifter om sökanden  

Sökandens namn 

 

 

Lägenhetssignum 

 

 

2. Ansökan  

 

 Jag ansöker om ett ettårigt åtagande om skötsel av kulturmark. Jag är medveten om de villkor som är en 

förutsättning för erhållande av ersättningen och åtar mig att iaktta dem under perioden 1.5.2020 – 

30.4.2021 

 

Orsak 

Jag har ett åtagande om skötsel av kulturmark från år 2015 som löper ut 30.4.2020 och jag har behov av 

att ta följande skiften ur mitt åtagande  

___________________________________       ______________________________________ 

___________________________________       ______________________________________ 

___________________________________       ______________________________________ 

___________________________________       ______________________________________ 

 

Observera att du kan minska arealen i ditt femåriga åtagande med upp till 50 procent. 

Du behöver inte anmäla sådana skiften som utgår ur din besittning.  



 

 

 

3. Aktiv jordbrukare 

Driver du verksamhet som nämns på förbudslistan (se kap. 4 i Livsmedelsverkets Basguide till stödansökan 2020)  

 Nej, jag är aktivjordbrukare 

 Ja, jag driver en flygplats    tillhandahåller järnvägstjänster   driver ett vattenverk   

driver ett fastighetsföretag driver en permanent sportanläggning     

driver en rekreationsanläggning  

 

 

Stöd som betalas ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (EJFLU) offentliggöras årligen i en söktjänst på internet. Uppgifterna offentliggörs i söktjänsten för 

ett budgetår i sänder (16.10 – 15.10) och kalenderårsvis. Uppgifterna offentliggörs inte, om det stödbelopp som stödtagaren 

har fått ur alla de ovannämnda fonderna uppgår till högst 1 250 euro per år. Det är möjligt att offentliggöra stöduppgifter 

också för de nationella stödens vidkommande. Stöduppgifterna kan användas för bl.a. forskning. Dessutom kan Europeiska 

unionens och medlemsstaternas utrednings- och revisionsorgan behandla stödtagarnas person- och stöduppgifter.   

Odlaren/kontaktpersonen ska delge de andra delägare, ägare, bolagsmän osv. som utgör sökande varje begäran om 

utredning, brev för hörande osv. som gäller denna ansökan. Den som underlåter att fullgöra delgivningsskyldigheten kan bli 

skadeståndsansvarig. (Förvaltningslagen (2008:9) 51 §, 52 § och 60 §).  

Jordbrukaren har rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som har registrerats i jordbruksförvaltningens 

register. Begäran kan framföras i skriftlig eller muntlig form till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller till Ålands 

landskapsregering. 

 

 

4. Ingående av åtagande och underskrift  

Jag försäkrar att uppgifterna i på denna blankett och dess bilagor är riktiga. Därtill meddelar jag att har erhållit uppgifter 

om villkoren för beviljande av de stöd jag sökt och om förverkandet till följd av felaktiga uppgifter. Jag är medveten om 

att den behöriga myndigheten kan utföra kontroller på min gård utan att på förhand meddela mig därom. 

Ort och tid 

 

 

 

 

Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om 

jordbruksstöd eller av alla som äger gården  
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