Ansökan
om nationella husdjursstöd år
2020

Blankett 139

– Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning (hela landet)
– Förskott på nordligt husdjursstöd (stödregion C)
Lämna in ansökan och eventuella bilagor till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där din gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget, senast 27.3.2020

Myndighetens anteckningar
Blanketten mottagen,
datum

Dnr

Bilagor, st.

Mottagare

Fyll i ansökan med kulspetspenna eller på ett annat bestående sätt.

1. Sökande
Namn

Lägenhetssignum

2. Ansökan
2A. Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning (hela landet)
Jag ansöker om förskott på och slutligt frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.
Jag ansöker ENBART om slutligt frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning. (Slutligt stöd betalas på våren
nästa år.)
För att få stöd krävs att gårdens djurtäthet (0,35 de/ha) uppnås.
2B. Nordligt husdjursstöd (stödregion C)
Jag ansöker om förskott på nordligt husdjursstöd med ett kryss
a) på basis av djurantalet året innan

a)
Djurantalet
året innan

b)
Ändrat djurantal

b) på basis av ändrat djurantal, varvid jag uppger det uppskattade genomsnittliga djurantalet
m du ansöker om stöd på basis av att produktionen inletts eller utvidgats, ska du dessutom
ge in en utredning som bilaga till ansökan.

Produktionen inletts

Produktionen utvidgas

Produktionen
minskar

Uppskattat
genomsnittligt
djurantal, st.

Om produktionen minskar, ge en orsak.
NÖTKREATUR
Dikor (som kalvat minst en gång)
Dikokvigor (8–24 mån)
Dikokvigor (över 24 mån)
Tjurar och stutar (6 - under 20 mån)
NÖTKREATUR SOM SLAKTAS
Kvigor (C-regionen)
Tjurar och stutar (bara i regionerna C3 och
C4)
HONGETTER OCH TACKOR
Hongetter (över 12 mån)
Tackor (över 12 mån)
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3. Uppgifter om sökanden
En fysisk person
Jag är över 18 år.
Min make/maka är över 18 år.

En sammanslutning eller ett samfund
Sökanden är en offentligrättslig sammanslutning, en fängelselägenhet eller en skollägenhet och omfattas inte av ålderskravet
Sökanden är en privaträttslig sammanslutning och minst en av
dess medlemmar är en fysisk person som är minst 18 år och
som själv bedriver jordbruk eller trädgårdsodling.

Makens/makans namn och personbeteckning

Namn och personbeteckning för den person som uppfyller åldersvillkoret

4. Innehav av åker
Jag anmäler uppgifter om minst 5 hektar åkerareal senast 15.6.2020 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet i
Viputjänsten eller på blankett 102B.
Sökande i sammanslutningsform som ansöker om nordligt husdjurstöd.
Fyll i den här punkten bara om sammanslutningen inte besitter 5 hektar åker som lämpar sig för odling.
A

Sökanden är en sammanslutning som inte besitter 5 hektar åker som lämpar sig för odling. Uppge odlarens namn
och lägenhetssignum på den delaktiga i sammanslutningen, bolagsman, medlem eller delägare som besitter minst 5
hektar åker som lämpar sig för odling.

Namn

Lägenhetssignum

Sökande av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
Fyll i den här punkten bara om sökanden inte besitter 5 hektar åker som lämpar sig för odling.
B

Som kalkylerad åkerareal använder jag 5 hektar, eftersom den delaktiga i sammanslutningen har haft minst 3 hektar
åker som lämpar sig för odling och som uppgetts i stödansökan för 2007 i sin besittning eller jag har beviljats undantag från kravet på åkerareal år 2007.

C

En delaktig med bestämmanderätt i sammanslutningen som ansöker om stöd har minst 5 hektar åker i sin
besittning. Uppge den delaktigas namn och lägenhetssignum.

Den delaktigas namn

Lägenhetssignum

5. Tilläggsuppgifter

6. Underskrift
Jag försäkrar att uppgifterna jag lämnat på denna blankett och i bilagorna till den är riktiga.
Ort och datum
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Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården.

21.2.2020

