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Blankett 463 

Lämna in blanketten senast 15.6.2022 till landsbygdsnäringsmyndig-
heten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. 

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående sätt. 

Du kan lämna in blankettuppgifterna också i Viputjänsten. 

Myndighetens anteckningar 
Blanketten mottagen, da-
tum 

Mottagen av 

Ärendenummer 

1. Uppgifter om den sökande och gården

Sökande Lägenhetssignum 

2. Basskiften som ansöks om att ingå i åtgärden hantering av avrinningsvatten

Basskiftessignum Basskiftets namn Metod för hantering av av-
rinningsvatten 

Grund för ansö-
kan 

Areal för åtgärden på 
basskiftet1) 

Ytterligare uppgifter 

1) Uppge på vilken areal åtgärden genomfördes på skiftet år 2021

3. Underskrift

Jag intygar att uppgifterna ovan är riktiga. 
Ort och datum Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansök-

ningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården 



IFYLLNINGSANVISNING 

Till åtgärden år 2022 kan du bara anmäla skiften som 
har omfattats av åtgärden på någon annan gård år 
2021. Om åtgärden hantering av avrinningsvatten inte 
ingår i din förbindelse kan du välja den på blankett 479, 
om du kommer i besittning av skiften som omfattades 
av åtgärden i fjol. 

Du kan också anmäla skiften i Vipu-tjänsten när du läm-
nar in elektronisk stödansökan. Anmälan göras i delen 
Ansök om stöd, nedanför stödansökningskryss. 

År 2021 är det inte längre möjligt att lägga till helt nya 
skiften till åtgärden. 

Skiften som du har anmält redan under tidigare år be-
höver inte anmälas på nytt. 

Du kan inte byta den hanteringsmetod för avrinnings-
vatten som har anmälts för skiftet. 

Kom ihåg att föra skiftesvisa anteckningar om de regle-
ring-, användning- och serviceåtgärder som utförts på 
åtgärdsskiftena. 

1. Uppgifter om den sökande och gården 

Anteckna här namnet på den person som ingått förbin-
delsen och gårdens lägenhetssignum. 

2. Skiften som ansöks om att ingå i åtgärden han-
tering av avrinningsvatten  

Anteckna här uppgifterna om de basskiften som har 
kommit i din besittning och på vilka åtgärden har ge-
nomförts på någon annan gård år 2021 (att fortsätta åt-
gärden är frivilligt i fråga om dessa skiften). 

Obs! Om du genomför flera metoder på samma bass-
skifte ska du anmäla de olika metodernas åtgärdsarea-
ler och metoden på olika rader. Du kan dock genomföra 
bara en åtgärd på samma areal. 

Om den åtgärdsareal du anmält avviker från dikeskar-
tans areal ska du i punkten för ytterligare uppgifter mo-
tivera varför arealerna avviker sinsemellan. 

Metod för hantering av avrinningsvatten  

Anmäl vilken hanteringsmetod du genomför på skiftet 
genom att kryssa för motsvarande nummer i kolum-
nen: 

1 = Reglerbar dränering 
2 = Reglerbar underbevattning 
3 = Återanvändning av avrinningsvatten 

Du kan inte byta den hanteringsmetod som tidigare an-
mäldes för skiftet. 

Grund för ansökan  

Anteckna numret på den ansökningsgrund på basis av 
vilken du ansöker om åtgärden hantering av avrinnings-
vatten för skiftet. 

4 = Basskiftet har kommit i min besittning från en annan 
gård (i fältet Ytterligare uppgifter meddelar du den tidi-
gare innehavarens namn och kommun) 

5 = Basskiftet har slagits samman eller delats och det 
tidigare basskiftet omfattades av åtgärden 

6 = Jag har anmält basskiftet tidigare, men skiftet sak-
nas från åtgärden (skriv en förklaring i fältet Ytterligare 
uppgifter). 

Om du ansöker på grund av att en annan gård har an-
mält skiftet i åtgärden förra året, ska du uppge gårdens 
namn och kommun i fältet Ytterligare uppgifter. Det är 
inte nödvändigt att lämna in bilagor som en annan jord-
brukare har lämnat in om skiftet. 

3. Underskrift 

Underteckna alla sidor av blanketten och förse dem 
med lägenhetssignum och datum. 
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