Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget
för ansökan om semester

Den lokala enhetens anteckningar
Anmälan kommit in, datum

Diarienummer

Fyll i en separat blankett för varje lantbruksföretag som du är försäkrad från och
som du söker rätt till semester från.

Lantbruksföretagets namn

Lägenhetssignum

Anmäl på blanketten endast de nuvarande antal djur i lantbruksföretaget vilka
omfattas av jordbruksbeskattningen och för vilkas skötsel semester söks.

LFÖPL-försäkringsnummer

FO-nummer

Lämna på denna blankett de uppgifter som behövs för beslut om semester.
Skicka blanketten till den lokala enheten i samband med semesteransökan
varje år.

Adress, om annan än lantbruksföretagarnas

Antal djur för vilkas skötsel semester söks
Mjölkboskap
- kor

Antal djur

Antal djur

Smågrisstall
- suggor

- ungdjur

- galtar

- gödkalvar

- andra svin (icke av-

vanda grisar uppges inte)

- getter (över 6 mån.)
- kycklingar
- andra fjäderfän

Värphönshus
- hönor

- dikor
Slaktsvinstall
- slaktsvin

Antal djur

Andra djur

Köttboskap
- gödkalvar
- köttnöt

Häststall
- hästar/ponnyer
- föl (0–8 mån.)

- avelsrävar
- andra pälsdjur

Broilerhönshus
- broilrar
Fårhus
- får (över 6 mån.)
- varav tackor (över 6 mån.)

De arbetsmetoder som används vid skötseln av de ovan nämnda djuren
Arbetsmetoderna har utretts (dd.mm.år)

, och inga ändringar har skett.

Ändringar som inverkar väsentligt på avbytarens arbetstid eller arbetsuppgifter har skett i de arbetsmetoder som används vid skötseln av djuren.
Ändringarna har utretts på de bifogade blanketterna för arbeten och arbetsmetoder.
De personer som arbetar i lantbruksföretaget
Uppge namnen på de lantbruksföretagare som ansöker om semester och de övriga personer som arbetar i lantbruksföretaget samt de genomsnittliga upp
giftsandelarna i procent av de nödvändiga dagliga arbetena för skötsel av husdjuren i lantbruksföretaget. Uppgiftsandelarna ska vara totalt 100 %.
De lantbruksföretagare för vilka semesterrätt söks
namn
1.

uppgiftsandel %

Övriga personer som arbetar på gården
namn
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

uppgiftsandel %

Sökandena är skyldiga att meddela den lokala enheten om någon uppgift som lämnats på denna blankett ändras.
Dagliga arbetstider
De dagliga arbetstider då nödvändiga arbeten för skötsel av husdjuren utförs i lantbruksföretaget (utan eventuella övervakningsbesök eller beredskap).
Ange klockslag:
Underskrifter (alla semestersökande lantbruksföretagares underskrifter och namnförtydliganden eller en separat fullmakt)
Jag försäkrar att uppgifterna på blanketten är riktiga. Dessutom försäkrar jag att lantbruksföretaget inte är ett i EU:s gruppundantagsförordning för
jordbrukssektorn avsett företag i svårigheter och inte heller är föremål för ett återbetalningskrav som EU-kommissionen utfärdat. Mer information om EU:s
regler för statligt stöd inom jordbrukssektorn fås från den lokala enheten eller LPA:s webbplats www.lpa.fi.
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Plats och datum
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

