Blankett 102C

Ändringsblankett för
basskiften för 2022
Använd blanketten när du delar eller sammanslår basskiften, permanent tar basskiften ur jordbruksanvändning (passiverar bassskiften) eller inrättar nya skiften.

Myndigheternas anteckningar
Blanketten anlänt, datum

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående sätt. Makulera tomma rader med en diagonal linje.

Årendebeteckning

Om du anmäler ett skifte efter 15.6.2022 omfattas skiftet inte av 2022 års arealstödsansökan, men uppgifterna beaktas när
ansökan om arealstöd för 2023 förhandsifylls.
Sökandens namn

Mottagen av

Lägenhetssignum

Blanketter 102C har returnerats
sammanlagt

Ordningsnummer för denna
blankett

1. Ändringar i basskiften
A
Basskiftets signum 2021

B
Areal 2021 ha (2
decim. noggr.)

C
Åtgärd:
1. Delning, 2. Sammanslagning, 3. Inrättande av nytt skifte, 4.a) Tas helt ur jordbruksanvändning * eller 4.b) Återgår till
naturtillstånd *

*Om du inte äger skiftet, se ifyllningsanvisningar.
Tilläggsuppgifter, t.ex. kartbilagor

D
Nytt signum 2022

E
Nytt namn 2022

F
Skiftet som tas ut ur
jordbruksanvändning
har utgått ur min besittning (kryssa för vid
behov)

G

H

Ny areal
2022, ha
(2 decim.
noggr.)

Markanvändningsslag

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

Ändringsblanketten för basskiften 102C, ifyllningsanvisning
Lämna in blanketten senast 15.6.2022 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Gör basskiftesändringarna
såsom gränskorrigeringar, sammanslagningar och
delningar samt ansökan om ersättningsberättigande senast mitten av maj så att du kan använda
de slutliga skiftena i den samlade stödansökan.
Anmäl på blankett 102A de basskiften som utgår ur
din besittning.
Om du anmäler ett skifte efter 15.6.2022 kan blanketten godkännas, men skiftena ingår inte i ansökan
om arealstöd för 2022. Det innebär att det är möjligt
att lämna in blanketten alltid när förändringar inträffar, t.ex. när ett basskifte behöver delas eller sammanslås.
Underteckna alla sidor av blanketten och förse dem
med lägenhetssignum och datum.
Lämna in en kartbilaga alltid när förändringar inträffar för ett basskifte. Du kan också göra ändringarna i
Vipu.
Ifyllning av blanketten
Med sökande avses den sökande som anmälts på
blankett 101B.
Lägenhetssignum är den registerbeteckning i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem som
landsbygdsnäringsmyndigheten har tilldelat gården.
1. Ändringar i basskiften
Fyll i punkten när basskiften delas, sammanslås eller
permanent tas ur jordbruksanvändning och när nya
basskiften inrättas.
Anmäl inte på blanketten skiften som du fått i din
besittning eller som utgått ur din besittning. Sådana
skiften kan du anmäla på blankett 102A.
Blankett 102C behöver inte lämnas in om du bara
önskar ändra digitaliseringen av skiftets gränser.
Lämna i så fall in blankett 102A med en kartbilaga
där behövliga markeringar har gjorts.

Kolumn A. Anteckna basskiftets hela 10-siffriga
basskiftessignum i kolumnen. Om du inrättar nya
basskiften så skriv U1, U2, U3 osv. i kolumnen.
Kolumn B. Anteckna i kolumnen skiftets areal år
2021. Ange arealen i hektar med två decimalers (=
en ars) noggrannhet.
Kolumn C. Anmäl i kolumnen den åtgärd som vidtas
på basskiftet.
1. Delning: Anmäl här om du delar ett skifte i flera
delar. Bifoga en karta över basskiftesdelningen.
På kartan ska du ha märkt ut de nya gränserna
och uppgifter beträffande de nya arealer som
uppkommer, om de förändras jämfört med de ursprungliga. Om skiftesdelning t.ex. leder till att en
del av skiftet passiveras så anteckna på kartan 4a
eller 4 b för den skiftesdel som passiveras.
2. Sammanslagning: Sammanslagning genomförs
när man gör ett sammanhängande basskifte t.ex.
av två skiften som tidigare avskilts av ett dike.
3. Nytt skifte: Inrätta ett nytt basskifte, om skiftet
har kommit i gårdens besittning eller i gårdens
bruk och basskiftet inte har haft ett 10-siffrigt signum tidigare. Då går det inte att fylla i uppgifterna från tidigare år. Ange U och ett löpande
nummer i kolumnen Basskiftets signum 2021. Om
basskiftet tidigare har anmälts av någon annan
jordbrukare så anmäl det bara på blankett 102A.
4. .a och 4.b Tas permanent ur jordbruksanvändning
(passivering): När du permanent tar ett skifte eller en skiftesdel som är i din ägo ur jordbruksanvändning passiveras skiftet eller skiftesdelen i
åkerskiftesregistret. Skiftet eller skiftesdelen tas
permanent ur jordbruksanvändning när skiftet
används för bebyggelse (byggnader, konstruktioner, vägar, leder osv.), när det blir tomtmark eller när det beskogas. Välj i dessa fall alternativ 4.a
Tas helt ur jordbruksanvändning. Kommunen passiverar sådana skiften eller skiftesdelar.
När du permanent tar ett skifte ur jordbruksanvändning men låter det återgå till naturtillstånd så
välj alternativ 4b Återgår till naturtillstånd.
Kommunen passiverar sådana skiften eller skiftesdelar.

Om du har arrenderat det skifte som du tar ur
jordbruksanvändning ska du skicka in skiftesägarens
samtycke som bilaga.
I undantagssituationer (exempel: om byggnader rivs)
kan arealer som tagits ur jordbruksanvändning tas i
bruk på nytt genom att de föreslagna skiftena eller
skiftesdelarna anmäls på blankett 102A och du i
punkten Tilläggsuppgifter på blanketten anger på vilken grund arealen föreslås börja bli använd för jordbruksändamål på nytt.
Kolumn D. Anteckna det nya U-signumet (U1, U2
osv.) i kolumnen. Ytterligare information om detta
finns i guiden Jordbruksmark 2022.
Kolumn E. Anteckna U-skiftets nya namn i kolumnen. Namnge basskiftet individuellt för att det ska
vara lätt att identifiera. Undvik att använda samma
namn på flera basskiften.
Kolumn F. Kryssa för kolumnen, om skiftet som du
tar permanent ur jordbruksanvändning utgår ur din
besittning. Miljöersättning och ekoersättning som
har betalats för skiften under förbindelseperioden
ska betalas tillbaka, om skiftet förblir i din besittning.
Kolumn G. Anteckna i kolumnen basskiftets areal
2022 i hektar med två decimalers (= en ars) noggrannhet.
Kolumn H. Anteckna i kolumnen vilket basskiftets
markanvändningsslag (1–5) är efter den åtgärd som
anges i kolumn C.

1 = åker
2 = naturbete och naturäng
3 = skogsmark
4 = vägar eller impediment
5 = övrigt område, tt.ex areal som hör till avtal
om skötsel av våtmark, som inte kan räknas
höra till markanvändningsslag 1–4.
Skogsmark avser skog samt beskogade åkrar och åkrar som förberetts för beskogning.
Vägar och impediment avser vägar och impediment
som ingår i jordbruksmarken. Som vägar räknas
åker- och odlingsvägar som tillhör gårdsbruksenheten. Impedimentet består av områden som inte
används eller inte kan användas för egentlig produktion. Som impediment räknas helt trädlösa myrar, fjäll, berg, stenrösen, sten- och sandfält samt
grus- och lertag osv. som inte är i användning.
Skriv i punkten Tilläggsuppgifter t.ex. kartbilagornas
nummer och andra identifikationsuppgifter, om kartbilagorna är flera.
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 eller med namnteckningsrätt (det sistnämnda alternativet gäller föreningar och bolagsformer).

