Anmälan om registrering
av landskapselement
Blankett 442
Myndighetens anteckningar om mottagandet

Anmäl med denna blankett sådana landskapselement på
jordbruksmark som du vill inkludera i basskiftets areal. Landskapselementet ska finnas på ett basskifte, på en dikesren på
ett basskifte eller i ett område mellan angränsande basskiften. Se närmare instruktioner i anvisningarna om ifyllandet
av blanketten.

Blanketten mottagen,
datum

Dnr

Mottagen av

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten för
den kommun där gårdsbruksenheten är belägen, senast
innan tiden för den samlade stödansökan har gått ut.

1. Uppgifter om anmälaren
Sökande av stöd

Lägenhetssignum

2. Uppgifter om landskapselementen
Basskiftessignum

Landskapselementets ordningsnummer

Skyddsgrund
*)
(N/T)

Landskapselementets
areal (≤ 0,2 ha)

Landskapselementet finns
på eller i omedelbar närhet av ett stödberättigande skifte
Ja / Nej

*)

N = Naturminnesmärken; träd, trädgrupper, flyttblock eller motsvarande naturformationer som har fridlysts som naturminnesmärken med stöd av 23 § i naturvårdslagen (1096/1996) och på Åland med stöd av 6 § i landskapslagen om naturvård (ÅFS 82/1998)
T = Enstaka stora träd eller trädgrupper som dominerar ett öppet landskap och som är skyddade naturtyper enligt 29 § 1
mom. 9 punkten i naturvårdslagen (1096/1996) och på Åland enligt 5 § 8 punkten i landskapsförordningen om naturvård
(ÅFS 113/1998)

3. Besittning

Basskiftet är i den stödsökandes besittning anmälningsåret. Basskiftet och det/de landskapselement som finns på
det ägs av samma markägare.

4. Bilagor
Karta (obligatorisk)
Skyddsbeslut (obligatoriskt)
Annan bilaga

st
st
st

5. Underskrift
Jag intygar att uppgifterna i denna anmälan är korrekta.
Ort och tid
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Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om
jordbrukarstöd eller av alla som äger gården. Se punkt 5 i anvisningarna om ifyllandet av
blanketten.

442 Anmälan av landskapselement enligt tvärvillkoren.
Landskapselement som ska bevaras
Ett villkor för jordbrukarstöd är att tvärvillkoren följs. I
tvärvillkorens krav på god jordbrukarhävd och goda miljöförhållanden ingår skyldigheten att bevara landskapselement. I bilaga II till rådets förordning (EU) nr 1306/2013
ingår ett krav på bevarandet av landskapselement. Nationella bestämmelser om bevarandet av landskapselement
ingår i statsrådets förordning 4/2015 om krav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till
tvärvillkoren (med ändringar).
Den stödsökande ska bevara sådana landskapselement på
jordbruksmark som finns på ett basskifte, på en dikesren
på ett basskifte eller i ett område mellan angränsande
basskiften. Bevarandet av landskapselement övervakas i
samband med övervakningen av tvärvillkor.
Landskapselement som enligt tvärvillkoren ska bevaras är
bl.a. träd, trädgrupper, flyttblock eller motsvarande naturformationer (≤ 0,2 ha) som är fridlysta naturminnesmärken med stöd av 23 i naturvårdslagen och på Åland med
stöd av 6 § i landskapslagen om naturvård (ÅFS 82/1998).
Landskapselement är också trädgrupper och stora enskilda
träd som dominerar ett öppet landskap och som är skyddade naturtyper (≤ 0,2 ha) med stöd av 29 § 1 mom. 9
punkten i naturvårdslagen (1096/1996) och på Åland med
stöd av 5 § 8 punkten i landskapsförordningen om naturvård (ÅFS 113/1998).
Skyddsbeslut om naturminnesmärken fattas av kommunernas miljömyndigheter. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) ansvarar för skyddet av enskilda träd och trädgrupper enligt naturvårdslagen. På
Åland ansvarar landskapsregeringen för skyddet av naturminnesmärken och naturtyper.
Anmälan av landskapselement till den stödberättigande
arealen
Du kan anmäla ett landskapselement till den stödberättigande arealen med blankett 442. Landskapselementen kan
godkännas ingå i den stödberättigande arealen i fråga om
alla arealbaserade jordbrukarstöd (t.ex. grundstöd och miljöförbindelser). Högst 0,2 hektar stora landskapselement
kan anses berättiga till stöd. Skyddsobjekt som är större än
0,2 ha eller t.ex. områden som inte omfattas av ett arrendeavtal kan inte bli stödberättigande.
Landskapselementen kan godkännas ingå i basskiftets totalareal om de finns på åkerskiftet, på en dikesren på åkerskiftet eller i ett område mellan angränsande åkerskiften.
Landskapselementets areal blir en del av basskiftets stödberättigande areal först året efter det att anmälan lämnades in. Landskapselementets areal fogas till det jordbruksskifte som ligger i objektets omedelbara närhet. I de skiftesvisa anteckningarna inrättar jordbrukaren ett eget göds442_sv_19

lingsskifte av landskapselementet och på det får inga gödselmedel spridas.
Anvisningar om ifyllandet av blanketten
Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående sätt och underteckna den. Lämna in blanketten med
bilagor till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast innan tiden för den samlade stödansökan har gått ut.
1. Uppgifter om anmälaren
Uppge namnet på den som ansöker om jordbrukarstöd
och dennes lägenhetssignum. Den sökande som gör anmälan ska vara den samma som den som ansöker om samlade stöd.
2. Uppgifter om landskapselementen
Uppge numret på det basskifte som landskapselementet
hör samman med. Landskapselementets areal och basskiftet ska höra till samma ägare och basskiftet ska innehas av
den sökande av jordbrukarstöd som gör anmälan. Anmälningsskyldigheten gäller de basskiften som den stödsökande uppger vid den samlade stödansökan.
Uppge om det gäller ett fridlyst naturminnesmärke (N) enligt 23 § i naturvårdslagen (1096/1996) eller enstaka träd
eller trädgrupper (T) som är skyddade enligt 29 §. Uppge
arealen för vart och ett landskapselement och dess läge i
förhållande till basskiftet. Numrera landskapselementen i
löpande ordning om det finns flera landskapselement på
samma basskifte.
Anteckna "ja" eller "nej", i enlighet med om landskapselementet finns på ett stödberättigande skifte eller i dess
omedelbara närhet, dvs. landskapselementen finns på ett
åkerskifte, på en dikesren på ett åkerskifte eller i ett område mellan angränsande åkerskiften.
Vid den samlade ansökan om jordbrukarstöd året för anmälan ska du inte anteckna landskapselementen eller den
ökning av basskiftesarealen som de föranleder.
3. Besittning
Kryssa för att kravet på ägande och besittning av basskiftet
och det/de landskapselement som finns på det uppfylls.
4. Bilagor
Kryssa för de bilagor som du lämnar in tillsammans med
anmälan. Lämna alltid in en kartbilaga och skyddsbeslutet
för objektet som bilaga till anmälan.
Märk tydligt ut landskapselementets läge på basskifteskartan med en röd penna med smal spets. Gör kartanteckningarna enligt principerna i kapitel 6 i Ansökningsguiden
för jordbrukarstöd. Sätt ett kryss vid landskapselementet
och skriv bokstäverna LE samt landskapselementets löpande nummer ovanför det. En sådan åkerholme på ett

basskifte som i sin helhet utgör ett landskapselement och
som redan ingår i basskiftets areal märker du ut med ett
kryss och bokstäverna LE. På samma sätt går du till väga
med en åkerholme som tidigare har avgränsats från bassskiftet, om holmen i sin helhet utgör ett landskapselement.
Om den åkerholme som tidigare avgränsats från basskiftet
bara till en del utgör ett landskapselement, eller om ett
landskapselement som gränsar till basskiftet ändrar
basskiftesgränsen, ritar du en ny gränslinje. Rita gränslinjen bara till den del du vill ändra kartan. Av kartan ska
framgå lägenhetssignumet samt numret på det basskifte
på vilket landskapselementet finns.
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5. Underskrift
Ansökan ska undertecknas. Underskrift krävs av den person som har behörighet att sköta gårdens ärenden som rör
jordbrukarstöd eller av gårdens samtliga ägare eller arrendatorer av hela gården.
När det gäller sammanslutningar, dödsbon och andra bolagsformer krävs underskrift av den person som har behörighet att sköta gårdens ärenden som rör jordbrukarstöd
eller av gårdens samtliga delägare eller arrendatorer av
hela gården. Underskriften kan ersättas av en fullmakt eller vid bolagsformer av sedvanlig firmateckningsrätt. Utöver underskrift krävs namnförtydligande.

