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ANMÄLAN OM DELTAGANDE/               Blankett 184 
ANMÄLAN OM ATT DELTAGANDET ÅTERTAS  
i fråga om EU:s djurbidrag och nationella husdjursstöd 
 

Lämna in anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten 
i den kommun där din gårdsbruksenhets driftscentrum 
är beläget.  

En anmälan om deltagande som lämnats in senast 
15.6.2018 är i kraft från och med stödåret 2018.  

Myndighetens anteckningar 
Blanketten mottagen, datum Ärendebeteckning Mottagare 

   

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på ett  
annat bestående sätt. 
 
 
1 SÖKANDEN 

Sökandens namn Lägenhetssignum 

            
 

2 ANMÄLAN OM DELTAGANDE  

Jag deltar i följande stödsystem:  

EU:s djurbidrag  

A  Bidrag för nötkreatur (hela landet) 

B  Bidrag för mjölkkor (stödregion AB) 

C  Får- och getbidrag (i stödregion AB tackor och hongetter, i hela landet slaktlamm och slaktkillingar) 

Nationella husdjursstöd (stödregion C) 
D  Nordligt stöd per djurenhet för nötkreatur och nordligt husdjursstöd för slaktade nötkreatur 

E  Nordligt husdjursstöd för tackor 

F  Nordligt husdjursstöd för hongetter 

Anmälan om deltagande lämnas inte in årligen. Anmälan om deltagande är i kraft tills stödsystemet dras in eller 
du återtar ditt deltagande.  
 

 

3 ANMÄLAN OM ATT DELTAGANDET ÅTERTAS 

Jag återtar mitt deltagande i följande stödsystem: 

EU:s djurbidrag  

A  Bidrag för nötkreatur 

B  Bidrag för mjölkkor  

C  Får- och getbidrag 

Nationella husdjursstöd  

D  Nordligt stöd per djurenhet för nötkreatur och nordligt husdjursstöd för slaktade nötkreatur 

E  Nordligt husdjursstöd för tackor 

F  Nordligt husdjursstöd för hongetter 

När du återtar en anmälan om deltagande som har lämnats in under samma ansökningstid, träder återtagandet 
genast i kraft.  
När du återtar en anmälan om deltagande som har lämnats in före 2018 års ansökan, beviljas djurstöden dig 
ännu för det år då återtagandet görs.    

 

4 UNDERSKRIFT 

Jag försäkrar att 
 jag har kännedom om förutsättningarna för beviljande av de EU:s djurbidrag och nationella husdjursstöd. Jag har 

också kännedom om hur ett återtagande av deltagandet påverkar beviljandet av djurbidrag och nationella husdjurs-
stöd.  
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 jag håller uppgifterna i djurregistren och djurförteckningarna uppdaterade. Jag rapporterar till djurregistren också 
sådana fel och brister som gäller djur. 

 jag är medveten om att också sådana djur som är potentiellt bidragsberättigande i fråga om EU:s djurbidrag och be-
träffande vilka det upptäcks att de inte har identifierats eller registrerats på behörigt sätt kan medföra påföljder vid 
tillsynen 

 den behöriga myndigheten kan utföra inspektion på min gård, i vilken jag är redo att bistå. 
 om jag upphör att bedriva nötkreaturs-, får- och/eller getskötsel så anmäler jag det till djurregistret och kommunens lands-

bygdsnäringsmyndighet samt återtar mitt deltagande i stödsystemet. 

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansök-
ningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården 

            
 
 
EU:s djurbidrag  
Kryssa för punkt A, B och/eller C om du ansöker om EU:s djurbidrag. Närmare information om stödvillkoren 
finns i guiden EU:s djurbidrag – anvisningar för ansökan år 2018.  
 
Nationella husdjursstöd 
Kryssa för punkt D, E och/eller F om du ansöker om nordliga husdjursstöd. Närmare information om de nation-
ella husdjursstöden finns i guiden Nordligt husdjursstöd – anvisningar för ansökan år 2018. 
 


	Text1: 
	Text2: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Text15: 
	Text16: 


