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Ansökan ombes att returneras till utsädesenheten per post eller elektroniskt till adressen viljelystarkastus@ruokavirasto.fi. 
 
 
Ansökarens uppgifter 

 
 
 

 
 
 

Skiftets namn Skiftets nummer Areal (ha) Till besittning datum Bekämpningsanvisning eller -plan datum Graden av förorening (myndighet) Graden av förorening (egen bedömning) 
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År Växt som 
odlas 

Planerade odlingsåtgärder (t.ex. bearbetning, växtskydd) Andra maskiner och anläggningar än 
lägenhetens (t.ex. gemensam 
användning av maskiner, maskinackord) 

Lagring av skörd, användning 
etc. 

Tilläggsinformation 

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 
 
 
 
 

Ansökare Lägenhetssignum Telefon 

                  

Näradress Postnummer och -anstalt E-postadress 

                  

Grunder på vilka undantagslovet söks 

      

Utsädesodlingsgårdens skiften som är i kommunens flyghavreregister 

      

Åtgärder med hjälp av vilka det förhindras att flyghavre sprids till utsädesskörden 
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Lagring av skörd, användning 
etc. 
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Datum 
 
 

      

Underskrift 
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