
Blankett Å2b 

EUROPEISKA UNIONEN 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
Europa investerar i landsbygdsområden 

ANMÄLAN OM ÄNDRINGAR AV ÅTAGANDET 

Lämna in blanketten till Ålands landskapsregering. 

Sökandens namn Lägenhetssignum 

1. Åtagande som ändringen gäller

Åtagande om balanserad användning av näringsämnen 

Åtagande om ekologisk produktion 

2. Ändringar beträffande åtagandets frivilliga komplement

Jag frånträder följande frivilliga komplement  

Reducerad höstbearbetning  

Förbättrad användning av stallgödsel  

Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling 

Odling av markförbättrande växter 

Odling av dragväxter för bin 

Användning av täckmaterial för trädgårdsväxter 

Alternativa bekämpningsmetoder i trädgårdsodling 

Orsak  

Force majeure (bifoga separat utredning) 

Annan:_____________________________________________________________________________ 

Frånträder du ett frivilligt komplement under åtagandeperioden ska du, förutom vid händelser som kan godkännas som 

force majeure, betala tillbaka den ersättning som du redan har erhållit.   

3. Ändring av gårdstyp i åtagandet om balanserad användning av näringsämnen

Jag ändrar gårdstypen från husdjursgård till växtodlingsgård i mitt åtagande om balanserad användning av näringsäm-

nen

Orsak 

Force majeure (bifoga separat utredning)

Annan:________________________________________________________________________________________ 

Ändrar du din gård från husdjursgård till växtodlingsgård under åtagandeperioden ska du, förutom vid händelser som kan 

godkännas som force majeure, betala tillbaka den del av ersättningen som har beviljats som en förhöjning för en husdjurs-

gård (25 euro/hektar). 

Blanketten mottagen, datum, Dnr 



4. Ändring av åtagandet om ekologisk produktion

Jag upphör med ekologisk husdjursproduktion      

Upphör du helt med ekologisk djuruppfödning under åtagandeperioden ska du, förutom vid händelser som kan godkännas 

som force majeure, betala tillbaka den del av ersättningen för ekologisk produktion som har beviljats för husdjursprodukt-

ionen. 

Jag ändrar djurslagen i mitt åtagande om ekologisk produktion till 

Nötdjur                   Får                Getter Annat djurslag: _______________________ 

Jag kompletterar djurslagen i mitt åtagande om ekologisk produktion med   

Nötdjur                   Får                Getter Annat djurslag: _______________________ 

5. Tilläggsuppgifter

5. Underskrift

Ort och tid Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om 

ansökningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården   
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