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Ansökan om stöd för biodling 2022 
 
 

Blankett 204 
 

 Myndighetens anteckningar om mottagandet 

Lämna in blanketten senast 15.6.2022 till NTM‐centralen 
i Norra Savolax eller, om verksamhetsstället är beläget på 
Åland, till Statens ämbetsverk på Åland. 

En ansökan som lämnats in för sent avslås. 

Blanketten mottagen, datum Ärendenummer 
  

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat 
bestående sätt. 

1. Personsökande   

Sökande  Personbeteckning  

Utdelningsadress  Postnummer och postanstalt 

Telefonnummer   E-postadress 

Bankkontonummer (IBAN)  BIC-kod (om du uppger ett utländskt kontonummer) 

2. Samfund som sökande  

Sökande  FO-nummer 

Utdelningsadress  Postnummer och postanstalt 

Telefonnummer   E-postadress 

Bankkontonummer (IBAN)  BIC-kod (om du uppger ett utländskt kontonummer) 

Samfund  

 Den sökande är ett samfund, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, förening, odelat dödsbo eller 
stiftelse, eller 

 Den sökande är ett offentligrättsligt samfund, skol- eller fängelsegård, eller den sökandes stöddugliga verksamhet är 
annat än jordbruk och därmed tillämpas inte ålderskrav 

 I samfundet idkar minst en fysisk person som är över 18 år själv jordbruk 

 

Namn och personbeteckning för den person som är över 18 år och själv bedriver jordbruk  

Jag är registrerad i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret 
 Ja   

 Nej (Registrera dig i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret innan du skickar in ansökan)   
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3. Ansökan

UPPGIFTER OM BIODLINGEN: 
Jag innehar bisamhällen: 

 i egenskap av ägare 

 i egenskap av arrendator 

 med stöd av nyttjanderätt enligt testamente eller annat 
arvsrättsligt förvärv eller annan åtkomsthandling  

Kommun/kommuner där bisamhällen finns: 

GRUNDEN FÖR ANSÖKAN OM STÖD: (välj A eller B) 
A.  Jag ansöker om stöd på basis av antalet bisamhällen som är i min besittning 1.6.2022 samt i produktion under 
produktionsperioden 1.6-30.9.2022. 

Antalet bisamhällen för vilka jag ansöker om stöd st 
Antalet förstörda bisamhällen och orsaken till att de förstörts st 

 djursjukdom 

 skada orsakad av rovdjur 

 annan av mig oberoende orsak 

B.  Jag ansöker om stöd enligt det antal bisamhällen jag anmälde i fjol. 

Viime vuonna hakemuksessa ilmoittamani tai valvonnassa hyväksytty mehiläisyhteiskuntien 
lukumäärä 

st 
Antalet förstörda bisamhällen och orsaken till att de förstörts st 

 djursjukdom 

 skada orsakad av rovdjur 

 vinterskador 

 annan av mig oberoende orsak 

UTREDNING AV INKOMSTER (välj det ena alternativet, bilaga krävs) 

 Jag har haft inkomster från försäljning av biodlingsprodukter under skatteåren 2019, 2020 tai 2021. 

 Jag har börjat bedriva biodling 2021 eller 2022 och inledandet av verksamheten har orsakat mig anskaffningsutgifter 

4. Bilagor

Lämna in någon av bilagorna 1–3. Lämna vid behov in bilagorna 4–9.

1  Kopia av beskattningsbeslutet för senast verkställda beskattning (2020) eller den beskattning som föregick denna 
(2019), varav dina biodlingsinkomster framgår, och vid behov en kopia av dina anteckningar om inkomsterna och 
utgifterna i fråga eller 
2  Kopia av skattedeklarationen för senaste beskattningsår (2021) och vid behov en kopia av dina anteckningar om 
inkomsterna och utgifterna i fråga eller 
3  Intyg över dina anskaffningsutgifter för biodlingen, om du har inlett biodling 2022 eller 2021 (en kopia av 
skattedeklarationen eller vid behov dina anteckningar om utgifterna). 
4  En utredning om minskningen av antalet bisamhällen. 
5  Ett intyg av en veterinär. 
6  En utredning om rovdjursskador. 
7  Fullmakter. 
8  Bouppteckningsinstrument 
9  Annan utredning (t.ex. kartbilaga). _____________________________________. 
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5. Ytterligare information (använd en separat bilaga vid behov) 

 

 

6. Utlämnande av uppgifter 

På offentligheten för samt utlämnandet av uppgifter och handlingar i Livsmedelsverkets register tillämpas 
offentlighetslagen (621/1999), och i fråga om personuppgifter tillämpas EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 
samt dataskyddslagen (1050/2018). Bestämmelser om utlämnande av uppgifter finns i lagen om 
landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008), och i lagen om livsmedels- och naturresursstatistik 
(562/2014) samt i statistiklagen (280/2004). 

Sökanden ska delge övriga delägare, ägare, bolagsmän etc. som är sökande varje begäran om utredning, brev om hörande 
etc. som gäller stödansökan. Den som försummar delgivningsskyldigheten kan bli skadeståndsansvarig (Förvaltningslag 
(434/2003) 56 §, 57 § och 68 §). 

Personuppgifter samlas in till landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem för skötseln av myndighetsuppgifter. 
Du har rätt att få information om till exempel registerföraren, syftet med behandlingen av personuppgifter samt 
regelrätta utlämnanden av uppgifter. Du kan läsa närmare om detta i kapitlet Inledning i Basguide till stödansökan. 

A.  Mina kontaktuppgifter får lämnas ut för marknadsföringsändamål. 

B.  Mina kontaktuppgifter får lämnas ut för rådgivningsändamål. 

7. Underskrift 

Jag har läst stödvillkoren och ansökningsanvisningarna. Jag förbinder mig att inom 15 arbetsdagar från minskningen 
skriftligen underrätta NTM‐centralen i Norra Savolax eller på Åland Statens ämbetsverk om minskningar av antalet 
bisamhällen under produktionsperioden (1.6–30.9).  
 
Jag intygar att de uppgifter jag lämnat i denna ansökan och de åtföljande bilagorna stämmer. Samtidigt meddelar jag 
att jag fått kännedom om förutsättningarna för att bevilja de stöd jag sökt i denna ansökan och om förluster av stöd till 
följd av oriktiga uppgifter. Jag är medveten om att den behöriga myndigheten kan avlägga inspektion utan 
förhandsbesked. 
Ort och tid Sökandens eller den bemyndigades underskrift 
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