ANSÖKAN
om byte av ersättningsberättigande
mellan skiften
Lämna in blanketten senast 15.6.2022 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Det rekommenderas ändå att blanketten lämnas in senast 30.4.2022.

Myndighetens anteckningar
Blanketten anlänt,
datum

Ärendenummer

Blankett 471

Mottagen av

Läs igenom ansökningsvillkoren och anvisningarna innan du fyller i blanketten.
Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående sätt.

1. Uppgifter om sökanden
Sökandens namn

Telefonnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postanstalt

2. Basskifte som ersättningsberättigandet överförs från
Areal 2022, ha
Basskiftets signum
(2 decim. noggrannhet)

3. Basskifte som ersättningsberättigandet överförs till
Areal 2022, ha
Basskiftets signum
(2 decim. noggrannhet)

Lägenhetssignum

Basskiftets signum

Areal 2022, ha
(2 decim. noggrannhet)

Areal totalt 1)
Basskiftets signum

Areal 2022, ha
(2 decim. noggrannhet)

Areal totalt 2)

4. Kontrol av arealerna
A Den totala basskiftesareal som ersättningsberättigandet överförs från1)

ha

B Den totala basskiftesareal som ersättningsberättigandet överförs till2)

ha

A-B

ha

5. Sökandens underskrift
Ort och datum

Bilagor

Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården

Villkoren för ansökan om byte av ersättningsberättigande mellan skiften och ifyllningsanvisningar för blankett 471
Det rekommenderas att du lämnar in blanketten
redan i april, när eventuella basskiftesändringar
har gjorts i Vipu, så att du får de slutliga basskiftena till ditt förfogande till stödansökan.
Du kan ansöka om byte av ersättningsberättigandet
mellan ersättningsberättigande areal och icke ersättningsberättigande areal. Både det skifte som ersättningsberättigandet överförs från och det skifte
som ersättningsberättigandet överförs till kan delas
innan ersättningsberättigandet överförs.
Det går inte att överföra ersättningsberättigande
för skiften i stödregion AB till skiften i stödregion C.
Ersättningsberättigandet för skiften som endast är
berättigande till kompensationsersättning kan inte
överföras från stödregion AB till stödregion C.
Den minsta areal som kan byta ersättningsberättigande är 0,2 hektar per gård. Det räcker ändå, om
berättigande bytas bort från minst 0,2 ha, även om
det måttagande arealet är mindre.
Byte av ersättningsberättigande kan inte göras för
ett basskifte, om en skiftesspecifik åtgärd som genomförs på skiftet är oavslutad (t.ex. en skyddszon).
Byte av ersättningsberättigandet kan inte heller göras för ett skifte som är föremål för ett gällande miljöavtal på tran- gås- och svanåkrar. Bytet får inte
leda till att den ersättningsberättigande arealen
ökar. Byte av ersättningsberättigandet är en permanent åtgärd.
Du kan ansöka om byte endast mellan arealer som
du äger.
När du ansöker om byte av ersättningsberättigandet ska du alltid förutom blankett 471 också lämna
in en kartbilaga och blankett 102C senast 15.6, om
bytet medför en delning av något basskifte. Du kan
göra skiftesändringar också i Viputjänsten, men
byte av ersättningsberättigande ska sökas med
denna blankett.
Om skiften för vilka ersättningsberättigande byts
omfattas av förbindelse om ekologisk produktion
ska en kopia av blanketten också lämnas till NTMcentralen.

På ett och samma basskifte kan det inte finnas både
ersättningsberättigande areal och icke ersättningsberättigande areal. Av områden som inte är ersättningsberättigande ska det bildas separata basskiften. Om du till exempel överför ersättningsberättigandet i fråga om 1 ha till ett 3 ha stort skifte ska du
dela det 3 ha stora basskiftet i ett skifte som är 2 ha
och ett skifte som är 1 ha. Går behövliga skiftesändringar i Vipu-tjänsten innan inlämnandet av denna
blanketten eller om du söker om stöd på papper,
lämna in 102C och kartbilaga. I ansökningsguiden
berättas det närmare om hur skiften markeras på
kartbilagan. Vid digitaliseringen avstäms det område som du har ritat in på kartbilagan mot det område vars ersättningsberättigande du på blanketten
har meddelat att bytet omfattar, om det är möjligt
enligt digitaliseringsreglerna.
BLANKETT 471 ifyllnadsanvisning
Punkt 1. Uppgifter om sökanden
Uppge vem som ansöker om byte av ersättningsberättigandet och lägenhetssignumet.
Punkt 2. Basskifte som ersättningsberättigandet
överförs från
Uppge signumet och arealen för det basskifte från
vilket ersättningsberättigandet överförs. Den areal
som används till byte av ersättningsberättigandet är
den areal som anges i det senaste sammandraget av
gårdens förhandsifyllda uppgifter. Den totala arealen av de skiften som upphör att vara ersättningsberättigande förs in i punkt 4.
Punkt 3. Basskifte som ersättningsberättigandet
överförs till
Uppge signumet och arealen för det basskifte till vilket ersättningsberättigandet överförs. Om skiftet är
nytt eller delat basskifte, använd signum du fick från
Viputjänsten eller U-signum från blanketten 102C
(U1, U2 osv., se ifyllningsanvisningen för blankett
102C, endast om pappersansökande). Den totala
arealen av de skiften som blir ersättningsberättigande vid bytet (före basskiftesdelningar) förs in i
punkt 4.

Punkt 4. Kontroll av arealerna
Här räknar du ut differensen (=skillnaden) mellan de
skiften som upphör att vara ersättningsberättigande
och de skiften som blir ersättningsberättigande. Om

differensen är negativ ska den areal som motsvarar
det negativa värdet avskiljas från något av de skiften som uppgetts i punkt 3 till ett separat icke ersättningsberättigande basskifte. Avskiljningen görs i
Vipu-tjänsten eller på blankett 102C.

