
 
Stödansökans  
basskiftesblankett för 2022 

Lämna in blanketten senast 15.6.2022 till landsbygdsnärings-
myndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belä-
gen, om det har blivit ändringar i de basskiftesuppgifter som 
du anmält tidigare. 

Anteckna på denna blankett nya skiften som kommit i din be-
sittning och skiften som utgått ur din besittning. Anmäl del-
ningar, sammanslagningar och grundande av nya skiften också 
på blankett 102C. 

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående sätt. 
Om du anmäler ett skifte efter 15.6.2022 omfattas skiftet inte av 
2022 års arealstödsansökan, men uppgifterna beaktas vid 
ansökan om arealstöd för 2023. 

Myndigheternas anteckningar 
Blanketten anlänt, datum Ärendebeteckning Mottagen av 

Sökandens namn Lägenhetssignum Blanketter 102A har returne-
rats sammanlagt  

1. BASSKIFTESUPPGIFTER

A B C D E F G 

Basskiftets 
signum 

Basskiftets namn 

1) 
Areal som 
uppges av 

sökanden, ha 
(2 decim. noggr.) 

2) 
Markan-

vänd-
ningsslag 

3) 
Basskiftets 

ersätt-
ningsberät-

tigande 

4) 
Sökandens 
anmälan 
om flyg-

havre 

Jag avför 
skiftet 

ur min be-
sittning 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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SAMMANLAGT 

1) Anmäl den basskiftesareal som du använder vid 2022 års stödansökan. Kolumnen får inte lämnas tom.
2) 1 = åker, 2 = naturbete och naturäng, 3 = skogsmark, 4 = vägar eller impediment, 5 = övrigt område
3) Se ifyllningsanvisningen 

4) 1 = skiftet är fritt från flyghavre, 2 =jag beställer flyghavrekontroll, 3 = lindrigt förorenat, 4 = kraftigt förorenat 

Sökanden är skyldig att anmäla flyghavreförekomst.

Tilläggsuppgifter (eller bilaga) 

2. UNDERSKRIFT

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga. 
Ort och datum Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om 

jordbrukarstöd eller av alla som äger gården. 



Stödansökans basskiftesblankett 102A, ifyll-
ningsanvisningar 

Lämna in blankett 102A bara om det har blivit änd-
ringar i de basskiftesuppgifter som du anmält tidi-
gare. Anmäl dina ändrade basskiftesuppgifter på 
blankett 102A. Du behöver inte fylla i uppgifter om 
alla basskiften på blanketten. 

Du kan kontrollera registeruppgifterna i Viputjänsten 
eller med hjälp av landsbygdsnäringsmyndigheten i 
den kommunen. 

Uppge på blankett 102A också sådana basskiften som 
är i din besittning men för vilka du inte ansöker om 
några arealbaserade stöd. Anmäl inte dessa skiften 
på Stödansökans jordbruksskiftesblankett 102B. 

Lämna in blanketten senast 15.6.2022 till landsbygds-
näringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruks-
enheten är belägen.  

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

Besittningsöverföringar 

När du till stödansökan fogar ett nytt arrenderat eller 
köpt basskifte som har kommit i din besittning så an-
mäl detta på blankett 102A genom att skriva uppgif-
terna om basskiftet på blanketten.  

När ett skifte utgår ur din besittning, t.ex. därför att 
arrendeavtalet upphör eller skiftet säljs, kryssa för 
kolumn G. 

Sammanslagning, delning och grundande av nya 
basskiften 

Anmäl sammanslagningar och delningar av basskiften 
samt grundande av nya basskiften på Ändringsblan-
ketten för basskiften 102C. Komplettera på blankett 
102A dessutom uppgifterna om de nya basskiften 
som uppkommit genom de ovan nämnda åtgärderna. 
Ange de nya basskiftena som U-skiften på blanketten. 

Bifoga de kartor som behövs till ansökan. 

Du kan ta basskiften permanent ur jordbruksanvänd-
ning (passivera basskiften) på blankett 102C. Inform-
ation om basskiften finns i Ansökningsguide för jord-
brukarstöd i kapitlet Jordbruksmark, bas- och 

jordbruksskiften, som du kan läsa på adressen 
livsmedelsverket.fi/ansokningsguide.  

Ifyllning av blanketten 

Lägenhetssignum är den registerbeteckning i lands-
bygdsnäringsförvaltningens informationssystem som 
landsbygdsnäringsmyndigheten har tilldelat gården. 

Med sökande avses 
• en privatperson (= fysisk person)
• en juridisk person, t.ex. aktiebolag, öppet bolag

eller kommanditbolag, andelslag eller förening
• en sammanslutning av fysiska personer, t.ex.

dödsbo eller beskattningssammanslutning, eller
• ett offentligt samfund, staten eller en kommun

som bedriver jordbruk eller trädgårdsodling och äger 
gårdsbruksenheten helt eller delvis eller besitter den. 

1. Bassgiftesuppgifter

Du hittar basskiftesuppgifterna i Viputjänsten eller 
också kan du be landsbygdsnäringsmyndigheten i din 
kommun om en utskrift av uppgifterna. 

Kolumn A. Anteckna basskiftets signum på blanket-
ten. Basskiftets signum är en 10-siffrigt riksomfat-
tande beteckning som myndigheterna har tilldelat 
skiftet. 

Kolumn B. Anteckna basskiftets namn på blanketten. 
Basskiftets namn är ett namn som sökanden gett åt 
skiftet. 

Kolumn C. Anteckna i kolumn C basskiftets nya areal. 
Ange en ny areal för basskiftet om 
• du vill korrigera basskiftets digitaliserade areal
• det är fråga om ett U-skifte som bildats genom

sammanslagning eller delning
• det är fråga om ett helt nytt basskifte.

Basskiftets areal omfattar inte områden som är icke 
odlade. Lämna in en ändringskarta som bilaga till an-
sökan. 

Kolumn D. Anteckna basskiftets markanvändnings-
slag. Med markanvändningsslaget övrigt område (5) 
avses t.ex. skiften som omfattas av miljöspecialstöd 
eller miljöavtal och inte kan hänföras till markanvänd-
ningsslagen 1–4.  



Kolumn E. Vid denna punkt kan du ansöka om att 
basskiften upptas som ersättningsberättigande. I Bas-
guiden till stödansökan berättas det för vilka skiftens 
del man år 2022 kan ansöka om ersättningsberätti-
gande. 

Ersättningsberättigandet kvarstår för skiftet fastän 
besittningen överförs. När ett ersättningsberätti-
gande basskifte sammanslås eller delas överförs er-
sättningsberättigandet också till U-skiftet, och behö-
ver inte sökas skilt. Om ett skifte tas ur jordbruksan-
vändning, ange med koden X att ersättningsberätti-
gandet förändras. 

Om du ansöker om att skiftet ska bli ersättningsberät-
tigande så välj som grund för ansökan om ersätt-
ningsberättigande: 

A = Skiftet har omfattats av förbindelser om 
kompensationsbidrag och miljöstöd år 2014. 

B = Skiftet har omfattats av förbindelser om 
kompensationsbidrag eller miljöstöd eller varit 
stödberättigande för nordligt hektarstöd år 
2013. 

C = För skiftet har betalat jordbrukets miljöstöd 
eller kompensationsbidrag något av åren 
1995–2013 

D = Skiftet har varit anmält vid stödansökan nå-
got av åren 1995–2004. 

E = Skiftet har stått på kölistan (anmälts på blan-
kett 175 år 2004). 

F = Skiftet har varit anmält som permanent be-
tesmark, naturäng eller hagmark år 2014. 

H = Jag har kommit i besittning av skiftet vid en 
ägoreglering som avses i fastighetsbildningsla-
gen. 

I = Annan grundval. Om du väljer alternativ I så 
precisera grunden i punkten Tilläggsuppgifter 
och/eller i en bilaga. 

Om skiftet inte är ersättningsberättigande, om du 
inte ansöker om att det ska bli ersättningsberätti-
gande eller om du vill att skiftet ska upphöra att vara 
ersättningsberättigande, anteckna i kolumnen då ett 
kryss = ej ersättningsberättigande. 

Kolumn F. I de förifyllda gårdsuppgifterna ser du vil-
ken flyghavrestatus respektive skifte har i registret. 

Om du vill ändra en uppgift, ange din egen 
bedömning av huruvida flyghavre förekommer på 
basskiftet. 

Koderna betyder följande: 

1 = skiftet är fritt från flyghavre 
2 = jag beställer flyghavrekontroll 
3 = lindrigt förorenat, härdar som kan avgränsas 
4 = kraftigt förorenat, förekomsten kan inte 
avgränsas på basskiftet. 

Om du beställer en flyghavrekontroll, 
välj punkt 2 = jag beställer flyghavrekontroll.  

Basskiftet kommer att kontrolleras under växtperi-
oden, och om det vid den första kontrollen konstate-
ras vara fritt från flyghavre så kontrolleras det föl-
jande år utan särskild begäran. Om basskiftet två 
växtperioder i rad konstateras vara fritt från flyg-
havre, stryks det ur flyghavreregistret.  

Flyghavrekontroll får inte utföras på ett basskifte om 

• där har observerats flyghavre 
• där odlas havre, rybs, raps, senap, råg, kummin, 

potatis, ärt, bondböna, hampa, majs, vallväxter 
eller om skiftet ligger i träda

• där har använts växtskyddsmedel för be-
kämpning av flyghavre eller utförts andra åt-
gärder för bekämpning av flyghavre

• växtligheten har slagits eller det finns gott om 
liggsäd

• där har vidtagits odlingstekniska åtgärder (t.ex. 
bearbetning) som hindrar observat-ioner av 
flyghavre. 

Kolumn G. Kryssa för kolumnen, om du vill avföra ett 
skifte ur din besittning. 

Tilläggsuppgifter 

Meddela i punkten Tilläggsuppgifter, om du till din 
miljöförbindelse vill foga basskiften som du har fått i 
din besittning vid en ägoreglering. Ange basskiftets 
signum i punkten för tilläggsuppgifter. I den här punk-
ten ska du uppge de skiften som du inte vill att ska 
fogas till förbindelsen. Det här gäller sådana ersätt-
ningsberättigande skiften som innehavaren av förbin-
delsen 2021 inte hade med i förbindelsen 2021. 

2. Underskrift

Datera blanketten. 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 el-
ler med namnteckningsrätt (det sistnämnda alternati-
vet gäller föreningar och bolagsformer.) 
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