
Blankett Å1d 

ANSÖKAN OM ÖVERFÖRING AV ÅTAGANDE 

Ansöka om överföring av ett åtagande ska inlämnas till Ålands landskapsregering inom 15 arbetsdagar från det 

att ägande- eller besittningsrätten av den areal eller de djur som dessa gäller har överförts. 

Anmälan om besittningsöverföring av en hel gård ska anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på 

Landsbygdsverkets blankett 156.   

1. Uppgifter om den som övertar åtagandet

Namnet på den/de som ansöker om överföring Personbeteckning Telefonnummer 

Utdelningsadress Postnummer och postanstalt 

Bankkontonummer i IBAN-form Bankens BIC-kod Lägenhetssignum 

2. Uppgifter om den som överlåter åtagandet

Namnet på den/de som överlåter åtagandet Telefonnummer Lägenhetssignum 

Utdelningsadress Postnummer och postanstalt 

3. Åtagande som ansökan gäller

Balanserad användning av 
näringsämnen

(överföring söks enbart om 
sökanden inte tidigare har ett 
motsvarande åtagande)

Anläggning av skyddszon 

Ängsvall

Skötsel av naturbeten med höga              
naturvärden

Skötsel av naturbeten med riktade

insatser 

Skötsel av kulturmark

Uppfödning av ursprungsraser

Ekologisk produktion/övergång till 
ekologisk produktion

Ekologisk husdjursproduktion

4. Underskrift

Jag ansöker om överföring av de ovan nämnda åtaganden. Jag är medveten om förutsättningarna och villkoren för 
åtagandet och åtar mig att följa dem   

Ort och tid Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats att sköta ärenden som 
rör jordbrukarstöd eller av alla som äger gården 

BILAGOR som ska bifogas:  

 En utredning av sökandens ägande-/besittningsrätt (köpebrev, arrendeavtal etc.)

 En kopia av Landsbygdsverkets blankett 156 för anmälan om överföring av hela gårdens besittning

Blanketten mottagen, datum, Dnr

Blanketten mottagen, datum, Dnr 
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