
   Blankett Å2e 

   

 

 

 

Ansökan om att få ta över delar av ett åtagande 

Tar du över mark som har ingått i ett åtagande hos den som brukade marken i fjol och du inte själv har ett 

motsvarande åtagande har du möjlighet att ta över delar av åtagandet som motsvarar den areal som du tar 

över. Ansökan om att få ta över delar av ett åtagande ska inlämnas till Ålands landskapsregering.  

För att erhålla ersättning ska du ansöka om utbetalning. Du kan inte ansöka om utbetalning via Viputjänsten 

det år du tar över åtagandet. Ansök om utbetalning på de blanketter och inom den tid som 

landskapsregeringen årligen fastställer. 

 

1. Uppgifter om den som tar över delar av ett åtagande  

Namnet på den/de som tar över delar av ett åtagande 

 

Personbeteckning  Telefonnummer 

Utdelningsadress Postnummer och postanstalt 

 

Bankkontonummer i IBAN-form 

 

Bankens BIC-kod Lägenhetssignum 

2. Åtagande som ansökan gäller  

 Balanserad användning av 

näringsämnen 

 Skötsel av naturbeten med 

höga naturvärden 

 Skötsel av kulturmark 

 Skötsel av naturbeten med 

riktade insatser 

 Anläggning av skyddszon 

 Uppfödning av ursprungsraser 

 Ekologisk produktion 

Ansökan gäller följande skiften (ange basskiftets signum här eller i en separat bilaga)  

   

   

   

   

Ansökan gäller följande antal djur: _________________________  Bifoga djurförteckning 

3. Tilläggsuppgifter för åtagande om balanserad användning av näringsämnen   

Gårdstyp: 

 Jag behåller det ursprungliga åtagandets gårdstyp   Jag ändrar gårdstypen till växtodlingsgård  

Jag övertar också följande frivilliga komplement:  

 Reducerad höstbearbetning           Förbättrad användning av stallgödsel (enbart på husdjursgårdar) 

 Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling        Odling av markförbättrande växter (enbart på 

växtodlingsgårdar)                Användning av täckmaterial för trädgårdsväxter  

 Odling av dragväxter för bin                 Alternativa bekämpningsmetoder i trädgårdsodling     

Blanketten mottagen, datum, Dnr 



4. Tilläggsuppgifter för åtagande om ekologisk produktion 

 Jag övertar också åtagandet om ekologisk husdjursproduktion  

Mitt åtagande omfattar följande djurslag:  

 Nötdjur                  Får                Getter     Annat djurslag: _______________________ 

Jag övertar också följande frivilliga komplement:  

 Reducerad höstbearbetning           Förbättrad användning av stallgödsel (enbart på husdjursgårdar) 

 Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling        Odling av markförbättrande växter (enbart på 

växtodlingsgårdar)                Användning av täckmaterial för trädgårdsväxter  

 Odling av dragväxter för bin                 Alternativa bekämpningsmetoder i trädgårdsodling     

5. Tilläggsuppgifter 

 

 

 

 

 

 

 

6. Underskrift 

Jag ansöker om att få ta över delar av det ovan nämnda åtagandet. 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 
 
 
 
 

 

Anvisning:  

Tar du över delar av ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen från en husdjursgård kan du 

ändra gårdstypen i ditt åtagande till växtodlingsgård. Tar du över delar av ett åtagande från en växtodlingsgård 

kan du inte ändra gårdstypen i ditt åtagande till husdjursgård. 

Du kan också ta över frivilliga komplement från det ursprungliga åtagandet men du kan inte välja helt nya 

frivilliga komplement till ditt åtagande.   

Tar du över delar av ett åtagande om ekologisk produktion i vilken ingår ekologisk djurproduktion kan du 

inkludera ekologisk djurproduktion i ditt åtagande.  

Åtagandet som du erhåller efter delningen gäller under den tid som återstår av det ursprungliga åtagandets 

åtagandeperiod.  
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