Anmälan om ouppfyllda villkor för miljöersättning och ekoersättning vid
åberopande av force majeure

Blankett 477

Myndighetens noteringar

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksen‐
heten är belägen, när det gäller en miljöförbindelse. Lämna in blanketten till NTM‐centralen
när det gäller en ekoförbindelse eller ett miljöavtal.

Blanketten inkommit, datum

Ärendebeteckning

Mottagare

Utbetalningen för programbaserade jordbrukarersättningar dras in proportionellt i enlighet
med vad som inte har uppfyllts i villkoren på grund av force majeure.
(Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014, artikel 4)
Sökandens namn

A.

Lägenhetssignum

Ekologisk produktion
Anvisning: Anteckna skiftesuppgifterna och sätt ett kryss (X) i kolumn A. Eko i tabellen på omstående sida invid de skiften som du inte har kunnat beså.

B. Miljöförbindelse/Balanserad användning av näringsämnen (Gårdsspecifik åtgärd som berör alla basskiften)
Anvisning: Sätt ett kryss (X) i punkterna nedan, om något av villkoren för balanserad användning av näringsämnen inte har uppfyllts på gården.
Ouppfyllt

Ouppfyllt

Odlingsplaner

Utbildningsdag före utgången av år 2

Markkartering

Kvalitetstest av åkerjorden före utgången av år 3

Skiftesspecifika åtgärder

Skyddsremsor

C. Miljöförbindelse/Skiftesspecifika åtgärder
Anvisning: Anteckna skiftesuppgifterna och sätt ett kryss (X) för skiftet i tabellen på omstående sida i fråga om de villkor som inte har uppfyllts/inte kommer att uppfyllas på grund
av force majeure. Anmälan gäller åtgärderna hantering av avrinningsvatten och miljövårdsvallar i miljöförbindelsen. Utbetalningen av ersättning för de ovan nämnda åtgärderna
och andra skiftesspecifika åtgärder kan du annullera med blankett 145, om du inte har kunnat uppfylla ett enda villkor eller inte kunnat så den gröda du anmälde vid den samlade
stödansökan.

D. Miljöavtal (gäller inte avtal om lantraser)
Anvisning: Skriv per basskifte i tabellen på omstående sida in de åtgärder i planen för hektarbaserade miljöavtal som inte blir uppfyllda på grund av force majeure.

A.
SKIFTE

EKO

C. MILJÖFÖRBINDELSE
Hantering av
avrinningsvat‐
Miljövårdsvallar
ten
Reglerbar drän. /
Reglerbar underbe‐
vattning och åter‐
användning av
torrläggningsvatten

Basskiftets nr

Basskiftets namn

Jord‐
bruks‐
skiftets
signum

Skötsel‐
åtgärder

Bokfö‐
ring

Skyddszon

An‐
lägg‐
ande

Slåt‐
ter

D. MILJÖAVTAL

Flerårig miljövall

Bärg‐
ning

An‐
lägg‐
ande

Slåt‐
ter

Bärg‐
ning

Naturvårdsåker
med vall

An‐
lägg‐
ande

Slåtter

Avtal om skötsel av
jordbruksnaturens
mångfald och land‐
skapet

Avtal om skötsel
av våtmark

Åtgärd enligt pla‐
nen

Åtgärd enligt pla‐
nen

Underskrift
Ort och tid

Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården

