
Blankett 101D 
Delaktiga i gårdsbruksenheten 

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i 
den kommun där gårdsbruksenheten är belägen alltid 
när uppgifterna har förändrats. 

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat 
bestående sätt i enlighet med ifyllningsanvisningarna. 

Myndigheternas anteckningar 
Blanketten anlänt, 
datum 

Ärendebeteckning Mottagen av 

Lägenhetssignum 

1. Gårdens primära odlare

Gårdens primära odlare är delaktig genom följande roller
 Ägare 

Personens namn Personbeteckning 

Postadress Postnummer och postort 

Mobilnummer E-postadress

Bankkontonummer i IBAN-form (bara för sökandens del) Bankens BIC-kod

2. Delaktiga i gårdbruksenheten

Personen är delaktig genom följande roller:
 Ägare  Inte längre delaktig 

Personens, dödsboets, sammanslutningens eller samfundets namn Personbeteckning eller FO-nummer 

Utdelningsadress Juridisk form 

Postnummer och postort Mobilnummer E-postadress

Bankkontonummer i IBAN-form (bara för sökandens del) Bankens BIC-kod

2. Delaktiga i gårdbruksenheten

Personen är delaktig genom följande roller
 Ägare  Inte längre delaktig 

Personens, dödsboets, sammanslutningens eller samfundets namn Personbeteckning eller FO-nummer 

Postadress Juridisk form 

Postnummer och postort Mobilnummer E-postadress

Bankkontonummer i IBAN-form (bara för sökandens del) Bankens BIC-kod



Lägenhetssignum 

2. Delaktiga i gårdbruksenheten

Personen är delaktig genom följande roller
 Ägare  Inte längre delaktig 

Personens, dödsboets, sammanslutningens eller samfundets namn Personbeteckning eller FO-nummer 

Postadress Juridisk form 

Postnummer och postort Mobilnummer E-postadress

Bankkontonummer i IBAN-form (bara för sökandens del) Bankens BIC-kod

2. Delaktiga i gårdbruksenheten

Personen är delaktig genom följande roller
 Ägare  Inte längre delaktig 

Personens, dödsboets, sammanslutningens eller samfundets namn Personbeteckning eller FO-nummer 

Postadress Juridisk form 

Postnummer och postort Mobilnummer E-postadress

Bankkontonummer i IBAN-form (bara för sökandens del) Bankens BIC-kod

2. Delaktiga i gårdbruksenheten

Personen är delaktig genom följande roller
 Ägare  Inte längre delaktig 

Personens, dödsboets, sammanslutningens eller samfundets namn Personbeteckning eller FO-nummer 

Postadress Juridisk form 

Postnummer och postort Mobilnummer E-postadress

Bankkontonummer i IBAN-form (bara för sökandens del) Bankens BIC-kod

3. Tilläggsuppgifter

Den primära odlaren/kontaktpersonen ska delge de andra delägare, ägare, bolagsmän osv. som utgör sökande varje begäran 
om utredning, brev för hörande, beslut osv. som gäller stödansökan. Den som underlåter att fullgöra delgivningsskyldigheten 
kan bli skadeståndsansvarig (Förvaltningslagen (434/2003) 56 §, 57 § och 68 §). 

4. Underskrift

Jag försäkrar att uppgifterna på denna blankett är riktiga. 
Ort och datum Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar 

om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården 



 

101D Delaktiga i gårdsbruksenheten, ifyllningsanvisningar 

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen, om 
uppgifter har ändrats. 

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

Delaktighet i gårdsbruksenheten 

Blankett 101D är en basuppgiftsblankett som gäller kunduppgifter och som ska återlämnas till 
landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen, om uppgifter har förändrats. 
Uppge basuppgifterna om gårdsbruksenheten på Gårdsbruksblankett 101A. Uppge på blankett 101D uppgifterna 
i fråga om gårdens primära odlare och dem som är delaktiga i gårdsbruksenheten. 

Obs. Med den här blanketten kan du inte ändra gårdens behörigheter i fråga om e-tjänster. Använd blankett 
457 Blankett för ändring av gårdens behörighet till e-tjänster, om du vill tilldela en primär odlare behörighet 
eller annullera den primära odlarens behörighet. 

Du kan själv ändra följande uppgifter också i Viputjänsten: 

• E-postadress 
• Telefonnummer 
• Bankkonto 
• Alternativ postadress 
• Kontaktspråk 

 De andra uppgifterna går att ändra bara på pappersblanketten. 

1. Gårdens primära odlare 

Gårdens primära odlare är kontaktperson för er gård. 

när det gäller skötseln av frågor kring jordbrukarstöd med jordbruksförvaltningen. Den primära odlaren är den 
fysiska person som i första hand ansvarar för skötseln av gårdsbruksenhetens angelägenheter. Han eller hon är 
skyldig att delge gårdens andra ägare och parter varje begäran om utredning, brev om hörande, beslut och andra 
handlingar som gäller ansökningar. 

Underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om den primära odlarens kontaktuppgifter ändras, eller 
gör ändringen i Viputjänsten. 

Kryssa för punkten Ägare, om den primära odlaren äger eller besitter gården ensam eller tillsammans med andra 
personer. 

I punkten Personens namn fyller du i den primära odlarens namn i formen Förnamn Efternamn. 

I punkten Personbeteckning fyller du i den primära odlarens personbeteckning. 

Mobilnummer: Ange den primära odlarens mobilnummer. 

E-postadress. Meddela här den primära odlarens e-postadress. 

Sökandens bankförbindelse. Uppge bankkontonumret i IBAN-form och penninginrättningens BIC-kod. Det 
kontonummer som du uppger bör innehas av sökanden, eller så bör sökanden ha rätt att disponera kontot. 
Med sökande avses den person, det samfund eller den sammanslutning som anmälts som sökande på 
stödansökan. Alla stöd betalas in på ett och samma konto. Myndigheterna delar inte upp stöden mellan t.ex. 
makar och delägarna i en lantbrukssammanslutning, utan uppdelningen ska skötas av personerna i fråga. 



 

 
 

2. Delaktiga I gårdsbruksenheten 

Med delaktig avses 

• en privatperson (= fysisk person) 
• en juridisk person, till exempel aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag, andelslag eller förening 
• en sammanslutning av fysiska privatpersoner, till exempel dödsbo eller beskattningssammanslutning 
• ett offentligt samfund, staten eller en kommun. 

På gårdsbruksenheten kan det även finnas flera än en odlare, dvs. enheten ägs eller besitts av en sammanslutning 
bestående av fysiska eller juridiska personer, vilken fungerar som lantbruksföretagare. Som delaktig i 
gårdsbruksenheten kan betraktas även en fysisk person som är delägare eller delaktig i en juridisk person eller 
sammanslutning som besitter gården, även om den fysiska personen inte deltar i gårdens dagliga verksamhet. 
Med delaktighet avses till exempel En sådan verkställande direktör i ett aktiebolag som inte äger bolaget till 
någon del. 

Företagsformen bör framgå av sökandens namn. Exempel: öppet bolag Ditt & Mitt, dödsboet efter Sverre 
Petterson. Delaktig i gårdsbruksenheten kan också en sådan person vara som deltar i bedrivandet av jordbruk och 
trädgårdsodling utan något ägande- eller besittningsförhållande.  

Båda makarna ska underteckna blanketten, om de äger gårdsbruksenheten gemensamt. 

Anteckna som ägare de juridiska eller fysiska personer som äger gården. Om en person besitter en arrenderad 
gård, anteckna då bara honom eller henne som ägare på denna blankett. De egentliga ägarna ska inte antecknas. 
Syftet med rollen som ägare är att förvaltningen ska ha kännedom om ägarförhållandena på gården. Ifall det är 
fråga om en lantbrukssammanslutning, ett dödsbo, ett samfund eller en sammanslutning av något annat slag så 
anteckna den eller det som ägare. Ange då uppgifterna om delägarna i respektive sammanslutning och deras 
roller separat. 

Kryssa för punkten Inte längre delaktig i fråga om dem som inte längre är delaktiga i gården. Ifall du gör 
ändringar i gårdens delaktiga kontrollera också om ändringen inverkar på djurhållaren som du anmält till 
Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. I Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret bör djurhållaren vara en av 
de delaktiga under gårdssignumet. 

Skriv i punkten Personens, dödsboets, sammanslutningens eller samfundets namn namnet på en ny delaktig som 
följer: Förnamn Efternamn. 

Personbeteckning eller FO-nummer. Anteckna alltid FO-nummer om ett sådant finns. 

Gårdens juridiska form avser gårdens ägandeform. Fyll i punkten, om den juridiska formen har ändrats.  

Juridiska former är: 

01 Privatperson, fysisk person/familjejordbruk 
02 Familjebolag eller familjesammanslutning (LBS)  
03 Dödsbo 
04 Staten 
05 Kommun eller samkommun  
06 Församling 
10 Stiftelse, förening el. dyl.  

11 Aktiebolag (AB) 
12 Andelslag 
13 Öppet bolag (ÖB)/kommanditbolag (KB) 
14 Samfälld skog 
13 Skola 
14 Annat företag 
15 Produktionsring 

Ange de juridiska formerna för delaktiga kompletterade med preciseringsdelen A, B, C, D, E eller F. Om en 
delaktig är en fysisk person ska den juridiska formen alltid vara privatperson. En delaktig som på stödansökan har 
uppgetts som sökande kan ha vilken som helst av de nedan uppräknade juridiska formerna. Anmäl en enskild 
näringsidkare (firma) under koden 01 Privatperson. 



 

 
 

De juridiska formerna för delaktiga och koderna för dem är följande:  
(de som märkts ut med * är i allmänhet inte juridiska former för sökande av jordbrukarstöd, se förklaringarna 
efter förteckningen)

01 A Privatperson/familjejordbruk: odlare 07 B Förening 
01 B Privatperson: näringsidkare, företagare* 08 A Aktiebolag (AB) 
01 C Privatperson: hushåll * 09 A Andelslag 
02 A Familjebolag eller familjesammanslutning 10 A Registrerat öppet bolag (ÖB)/kommanditbolag (KB) 
03 A Dödsbo 11 A Samfälld skog 
03 B Dödsbo: hushåll* 13 A Skola: kommun 
04 A Statligt ämbetsverk 13 B Skola: samkommun 
04 B Statligt affärsverk 13 C Skola: statligt ämbetsverk 
05 A Kommun 13 D Skola: företag, bolag 
05 B Kommunalt affärsverk 13 E Skola: stiftelse 
05 C Samkommun 13 F Skola: förening 
05 D En samkommuns affärsverk 14 A Annat företag 
06 A Församling 15 A Produktionsring 
07 A Stiftelse 

Den allmännaste juridiska formen för sökande är privatperson, odlare 01 A. Med kod 01 B avses en utövare av 
annan företagsverksamhet än sådan som hänför sig till jordbruk. Med kod 01 C avses en privatperson som inte 
bedriver jordbruk eller annan företagsverksamhet, till exempel någon som har sökt ersättning för rovdjursskada 
men som inte äger en gårdsbruksenhet. Familjebolag eller familjesammanslutning 02 A avser en sökande med en 
lägenhet som ägs eller besitts gemensamt av medlemmar i en och samma släkt men inte av makar/sambor och 
som inte är ett aktiebolag, öppet bolag el.dyl. Också sammanslutningar som bildats av personer som inte är släkt 
anses vara familjebolag/ familjesammanslutningar på motsvarande sätt. Den juridiska formen för dödsbon är i 
regel kod 03 A, men till exempel ett dödsbo som inte har en gårdsbruksenhet och som ansöker om ersättning för 
rovdjursskada använder kod 03 B. Anmäl en enskild näringsidkare (firma) under koden 01 Privatperson. 

Mobilnumret: Ange mobilnumret. 

E-postadress. Här kan du meddela deltagandens e-postadressen. 

Sökandens bankförbindelse. Uppge bankkontonumret i IBAN-form och penninginrättningens BIC-kod. Det 
kontonummer som du uppger bör innehas av sökanden, eller så bör sökanden ha rätt att disponera kontot. 
Med sökande avses den person, det samfund eller den sammanslutning som anmälts som sökande på 
stödansökan. Alla stöd betalas in på ett och samma konto. Myndigheterna delar inte upp stöden mellan till 
exempel makar och delägarna i en lantbrukssammanslutning, utan uppdelningen ska skötas av personerna i 
fråga. 

Fyll i punkten Delaktiga i gårdsbruksenheten för varje delaktig. 

3. Tilläggsuppgifter 

Här kan du skriva tilläggsuppgifter om ägarförhållandena på gården. Vid behov kan du också lämna uppgifterna i 
en separat bilaga. 

4. Underskrift 

Blanketten ska dateras. Alla som äger gården eller de som arrenderar hela gården ska underteckna blanketten. 
Underskriften av alla ägare kan kompenseras med en underskrift av den som har bemyndigats i fråga om 
ansökningar om jordbrukarstöd, med en fullmakt eller med namnteckningsrätt (det sistnämnda alternativet gäller 
föreningar och bolagsformer). Obs! Också en delaktig som upphör med att äga gården (kryss i rutan Inte längre 
delaktig) ska underteckna blanketten. 
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