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Ansökan om utbetalning av miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och 

kompensationsersättning år 2020 

Lämna in blanketten till Ålands landskapsregering senast 15.6.2020.   

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående sätt. 

 

Sökanden 

 

 

Lägenhetssignum 

 

 

1. Ansökan om förlängning av ett åtagande som upphör 30.4.2020 

Har du ett åtagande som upphör 30.4.2020 förlängs ditt åtagande automatiskt när du ansöker om utbetalning genom 

att kryssa i rutan i punkt 2. Observera att vissa stödvillkor har ändrat.   

 Jag bekräftar att jag förlänger de åtaganden som upphör 30.4.2020 samtidigt som jag ansöker om utbetalning i 

punkt 2 och förbinder mig att uppfylla villkoren fram till och med 30.4.2021  

 
 

2. Ansökan om utbetalning  

Jag ansöker om utbetalning av följande ersättningar (kryss i rutan) 

 

A. Miljöersättning  

 Balanserad användning av näringsämnen   

 Anläggning av skyddszoner  

 Skötsel av naturbeten med höga naturvärden  

 Riktade insatser på naturbeten  

 Skötsel av kulturmark  

 Uppfödning av ursprungsraser  

 

 
B. Ersättning för ekologisk produktion 

 Ersättning för ekologisk produktion 

 
C. Kompensationsersättning  

 Kompensationsersättning  

 Husdjursförhöjning i samband med 

kompensationsersättning 

Använd blankett Å2b för att anmäla eventuella ändringar i åtagandet 

 

3. Förutsättningar som samfund och sammanslutningar ska uppfylla            

I sammanslutningen finns åtminstone en fysisk person som är över 18 år.   

 Ålderskravet gäller inte detta samfund 

Namn och personbeteckning på den person som uppfyller ovanstående villkor 

 
 



 

 

 

4. Tilläggsuppgifter för ansökan om utbetalning av miljöersättning för naturbeten med höga naturvärden  

A. På gården finns följande antal på naturbeten betande djur 

Djurslag Antal Koefficient Djurenheter 

   Nötkreatur över 2 år  1,00  

   Nötkreatur 6 mån. – 2 år  0,60  

Nötkreatur under 6 mån.   0,40  

   Får, getter över 1 år   0,20  

Lamm och killingar över 3 mån  0,06  

   Hästdjur över 6 mån.   1,00  

Djurenheter totalt   

Åtagandets areal totalt, hektar  

Djurtäthet på åtagandearealen (de/ha)  

Djurtätheten ska vara minst 0,40 djurenheter per hektar.  

B. Djuren är gårdens egna   Ja                    Nej, djuren tillhör:________________________________ 

 

5. Tilläggsuppgifter för ansökan om utbetalning av miljöersättning för skötsel av kulturmark  

A. På gården finns följande antal på naturbeten betande djur 

Djurslag Antal Koefficient Djurenheter 

   Nötkreatur över 2 år  1,00  

   Nötkreatur 6 mån. – 2 år  0,60  

Nötkreatur under 6 mån.   0,40  

   Får, getter över 1 år   0,20  

Lamm och killingar över 3 mån  0,06  

   Hästdjur över 6 mån.   1,00  

Djurenheter totalt   

Åtagandets eller åtagandenas areal totalt, hektar  

Djurtäthet på åtagandearealen (de/ha)  

Djurtätheten ska vara minst 0,40 djurenheter per hektar.  

B. Djuren är gårdens egna   Ja                    Nej, djuren tillhör:________________________________ 

 

6. Underskrift 

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. 

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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