
Blankett Å2d 

EUROPEISKA UNIONEN 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
Europa investerar i landsbygdsområden 

ANMÄLAN OM ATT ETT ÅTAGANDE FRÅNTRÄDS ELLER FÖRFALLER UNDER 

ÅTAGANDEPERIODEN  

Blanketten ska tillställas Ålands landskapsregering 

Sökandens namn Lägenhetssignum 

Anmälan 

Anmälan gäller följande åtagande 

Miljöersättning Ersättning för ekologisk produktion 

Balanserad användning av näringsämnen: från år_________  

Anläggning av skyddszoner från år:______________  

Ängsvall från år:_______________    

Skötsel av naturbeten med höga naturvärden från år_______ 

Riktade insatser på naturbeten från år __________________ 

Skötsel av kulturmark från år___________________ 

Uppfödning av ursprungsraser från år______________                

Ekologisk växtproduktion från år_____________       

Ekologisk husdjursproduktion från år____________ 

 Tidpunkt 

Åtagandet/åtagandena förfaller per den___________________________ 

Jag frånträder åtagandet/åtagandena från och men den_______________________ 

Orsak 

Jag har överlåtit marken till annan person. Jag har kvar _____________hektar av den mark som har ingått i åtagandet 

Jag tar ur bruk hela den areal som omfattas av åtagandet (arealen finns kvar på gården) 

Jag vill frånträda mitt åtagande men fortsätter bruka den mark som ingår i åtagandet.  

Force majeure (Bifoga separat utredning)   

Underskrift 

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

om jordbruksstöd eller av alla som äger gården  

Blanketten mottagen, datum 
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