Ändringar i miljöförbindelsens åtgärder
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Ärendenummer

Mottagare

Lämna in ansökan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 15 arbetsdagar från ändringen.
1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN
Sökandens namn

Lägenhetssignum

2. ÄNDRINGAR I ÅTGÄRDERNA
Jag väljer åtgärden

Jag frånträder åtgärden

Placering av flytgödsel i åker
Återanvändning av näringsämnen och organiskt material
Hantering av avrinningsvatten
Miljövårdsvallar
Växttäcke vintertid
Användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter
och sättpotatis
Åkernaturens mångfald
Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter
3. MOTIVERINGAR TILL ÄNDRINGARNA
Odlingsarealen för trädgårdsväxter ökar till minst en hektar eller odlingsarealen ökar från över en hektar eller odlingen av trädgårdsväxter upphör eller minskar till under en hektar
Överföring av förbindelse eller förbindelseareal
Ekoproduktion inleds eller avslutas
Rekommendation i samband med ett Neuvo 2020 -rådgivningsbesök
Annan grund
Neuvo 2020 –rådgivarens motiveringar till att åtgärderna ska ändras eller ytterligare information om en annan motivering

Rådgivarens namn

Datum för rådgivningen

Ort och tid

Rådgivarens underskrift

4. SÖKANDENS UNDERSKRIFT
Ort och tid

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

479 Ändringar i miljöförbindelsens åtgärder
Anvisningar för ifyllandet
1.

Skriv namn och lägenhetssignum.

2.

Sätt ett kryss för de åtgärder som du vill välja
eller frånträda utöver de nuvarande åtgärderna. De övriga åtgärderna behöver du inte
märka ut.

3.

4.

479sv_19

Ange motiveringen till ändringarna med ett
kryss. Om du ändrar åtgärderna på basis av ett
Neuvo 2020 – rådgivningsbesök ska rådgivaren
i denna punkt skriva ner rådgivningens motiveringar till ändringen och underteckna punkten. I den här punkten kan du också skriva ner
ytterligare uppgifter om andra motiveringar till
ändringen.
Underteckna ansökan.

En gård kan inte samtidigt ha valt åtgärderna ”placering
av flytgödsel i åker” och ”återanvändning av näringsämnen och organiskt material”. I övrigt ska åtgärderna
följas i enlighet med förbindelsevillkoren.
Om du anmäler om ändringar i åtgärderna efter det att
tiden för den samlade stödansökan har gått ut kan genomförandet av åtgärderna och utbetalningen av ersättning för dem inledas följande förbindelseår.
OBS!
Beviljandet och utbetalningen av miljöersättning sker
inom ramarna för de medel som anvisats i statsbudgeten. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om bl.a.
begränsningarna för ansökan om åtgärder. Det här gäller också sådana ändringar som görs via rådgivningen.

