
Blankett Å2c 

EUROPEISKA UNIONEN 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
Europa investerar i landsbygdsområden 

ANMÄLAN OM MINSKNING AV ÅTAGANDETS AREAL ELLER ANTAL DJUR 

Blanketten ska inlämnas till Ålands landskapsregering  

Sökandens namn Lägenhetssignum 

1. Ansökan

Ansökan gäller följande åtagande      

Balanserad användning av näringsämnen 

Anläggning av skyddszon

Skötsel av naturbeten med höga naturvärden_  

Skötsel av kulturmark 

Riktade insatser på naturbeten 

Ursprungsraser         

Ekologisk produktion  

Ängsvall   

2. Areal

Jag tar följande skiften ur mitt åtagande 

Skiftets signum och namn Skiftets signum och namn 

3. Antal djur

Jag minskar antalet djur i mitt åtagande om uppfödning av ursprungsraser till _____________ st 

4. Underskrift

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

ansökningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården   

Blanketten mottagen, datum, Dnr 



 

 

 

 

Vill du minska arealen eller antalet djur i ditt åta-

gande ska du lämna in denna blankett till Ålands 

landskapsregering.  

 

Sökanden. Uppge som sökanden den person i vars 

namn åtagandet är.   

 

Lägenhetssignum är den registerbeteckning i 

landsbygdsnäringsförvaltningens informationssy-

stem som landsbygdsnäringsmyndigheten har tillde-

lat gården. 

 

1. Minskning av åtagandets areal 

Anmäl på denna blankett de skiften som kommer 

att utgå från ditt åtagande.   

 

Skiften som ingått i ett åtagande om Balanserad 

användning av näringsämnen behöver anmälas end-

ast om du efter det första åtagandeåret  

˗ uppger skiftet som permanent icke odlat eller  

˗ tar  skiftet ur åtagandet och arealen kvarstår i 

odling på din gårdsbruksenhet eller  

˗ ta ur jordbruksanvändning (passivering) 

 

Minskar åtagandets areal under åtagandeperioden 

på ovan nämnda sätt återkrävs ersättningen som 

beviljats dig för den areal som åtagandet minskar 

med.   

Minskar åtagandets areal på grund av att mark eller 

djur som berörs av ett åtagande under åtagandeperi-

oden helt eller delvis (enskilda skiften) överförs till 

en annan person krävs inte återbetalning, även om 

den som övertar marken inte ansluter marken till ett 

åtagande 

 

2. Minskning av antalet djur i åtagandet  

Antalet djur som ingår i ett åtagande om uppföd-

ning av ursprungsraser får i följande fall minska 

under åtagandeperioden utan att ersättning återkrävs  

 om djur överförs till en annan stödmotta-

gare som övertar den del av åtagandet som 

berör de överförda djuren,  

 om djur överförs till en annan stödmotta-

gare som bifogar dem till sitt befintliga åta-

gande eller 

 av orsaker som kan godkännas som force 

majeure  

 

I övriga fall krävs återbetalning av den ersättning 

som betalats för det antal djur som åtagandet mins-

kat med.  

3. Underskrift 

Blanketten ska dateras. Alla som äger gården eller 

de som arrenderar hela gården ska underteckna 

blanketten. Underskriften av alla ägare kan komp-

enseras med en underskrift av den som har bemyn-

digats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd, 

med en fullmakt eller med namnteckningsrätt (det 

sistnämnda alternativet gäller bolagsformer). 
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