Anmälan om återtagande av hela arealstödsansökan eller
en del av den

Blankett 145

Myndigheternas anteckningar
Blanketten inkommit, Ärendebeteckning
datum

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Anmäl på blankett 102A, om du utöver annulleringen av stöd också meddelar att ett skifte eller en del av ett skifte utgår ur din besittning.
Anmäl på blankett 102C, om ett skifte eller en del av ett skifte helt och hållet tas ur jordbruksanvändning.

Mottagare

Du kan inte lämna in blanketten efter det att du har fått besked om gårdskontroll och/eller administrativ kontroll där det
har observerats överträdelser som gäller den ansökan eller de (enskilda) skiften som ska återtas.
OBS! Fånggrödor ett undantag.

1. Uppgifter om sökanden
Namn

Lägenhetssignum

2. Återtagande av arealstödsansökan
Jag återtar hela arealstödsansökan för _______. Jag är inte berättigad till arealstöd.
Jag återtar arealstödsansökan i fråga om följande skiften/stödtyper för _______. Jag är inte berättigad att få stöd för skiftet/stödtypen.
SKIFTE
Rad
nr

Basskiftets signum

STÖD SOM ANNULLERAS (kryss i rutan)
Basskiftets namn

JordbruksAreal som återtas
skiftets sig(minst 0,01 ha)
num

Grund- och
förgröningsstöd

Bidrag för
jordbruksgrödor

KompensationsStöd till
Ersättning
Övriga stöd.
Kompensations- ersättningens Miljöersättför ekologisk Anteckna det stöd/den
unga jordhusdjursförhöjning
ersättning
produktion åtgärd som annulleras
brukare (EU)
ning

1
2
3
4
5
6
7
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3. Ytterligare information

4. Underskrift
Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga.
Ort och tid

Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats att sköta ärenden i anslutning till jordbrukarstöd eller av alla som äger gården

Återta alltid ansökan skriftligt. Anteckna vilket års stöd du annullerar.
Anteckna den areal som återtas med två decimalers noggrannhet för ett basskifte, ett jordbruksskifte eller en del av ett jordbruksskifte.
Lämna in en kartbilaga över den areal som återtas när du annullerar stödet/ersättningen för
bara en del av ett jordbruksskifte.
Återtagandet ska göras innan
- du fått besked om en kommande gårdskontroll
- du fått besked om överträdelser som observerats vid en administrativ kontroll.
Efter det är det inte längre möjligt att ändra ett skifte eller en del av det till icke odlat eller
att annullera stöd för skiftet.
Med den här blanketten kan du förutom att återta ett basskifte också återta ett jordbruksskifte eller en del av det där stödvillkoren inte uppfylls. Om du efter 15.6 upptäcker fel i såningsuppgifterna (växtart och/eller areal), ska du för att undgå påföljder omedelbart återta
de oriktiga delarna av ansökan eller korrigera ansökan på eget initiativ.
Verkningarna av ett återtagande
Ett återtagande är bindande. Du får inte det stöd/den ersättning som du anmält för det
återtagna området/skiftet. När du återtar ansökningarna om grund- och förgröningsstöd för
ett skifte, avslås stödet till unga jordbrukare (EU) fastän du inte har annullerat det separat.
Efter att hela ansökan återtagits är situationen den samma som innan ansökan uppgjordes

Verkningarna av ett återtagande när det gäller kompensationsersättning och miljöersättning
o

o
o

Annullera kompensationsersättningens husdjursförhöjning för samma areal, om du
annullerar kompensationsersättningen för ett skifte. Du kan annullera husdjursförhöjningen separat om du anser att djurtätheten inte kommer att uppfyllas.
Annullera hela miljöersättningen för skiftet genom att kryssa för kolumnen Miljöersättning.
Om du annullerar bara en eller flera miljöersättningsåtgärder för skiftet ska du anteckna numret på den åtgärd som annulleras i kolumnen Övriga stöd.

Numren på åtgärderna är
1 = Placering av flytgödsel i åker
2 = Återanvändning av näringsämnen och organiskt material
3 = Hantering av avrinningsvatten
4 = Miljövårdsvallar (skyddszoner, fleråriga miljövallar, naturvårdsåker med vall)
5 = Användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis
6 = Växttäcke vintertid
7 = Åkernaturens mångfald (gröngödslingsvallar, fånggrödor, mångfaldsåkrar, saneringsgrödor)
8 = Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter
OBS! Du kan annullera åtgärden Fånggrödor från ett skifte eller en del av ett skifte fram till
15.8, även om besked om kontroll har getts före det. Du kan annullera åtgärden Fånggrödor
också efter 15.8, om besked om kontroll inte har getts tidigare.
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