
Skiften som automatiskt får ersättningsduglighet inom 

miljöersättningen och kompensationsbidraget (LFA) 

 Alla skiften som 2013 varit stöddugliga i något av stöden: miljöstöd, 

LFA eller nationella stöd 

 Skiften som har betalts miljöstöd eller LFA under något/några år 

under perioden 1995 – 2013 

 Skiften anmälda i stödansökan under något av åren 1995 – 2004 

 ”Köskiften”, som anmälts på blankett 175 år 2004 och som godkänts 

 Skiften som finns med i 20-åriga specialmiljöstöd 

 

Alla skiften ska dessutom ha anmälts i en stödansökan 2013 eller 2014, 

men ej som oodlade. 

 

Kontrollera i Vipu/infobrevet att skiften som har en ovannämnd 

historia, verkligen automatiskt har fått ersättningsduglighet! Om så inte 

är fallet: anmäl vid stödansökan i skiftets tilläggsuppgifter (blnr 102A) 

på vilka grunder skiftet borde få ersättningsduglighet! 

  

 Skiften som det går att söka ersättningsduglighet för: 

 Skiften som kommer från en över 65-åring (måste vara mer än totalt 

2 ha) 

 Ägoregleringsåkrar 

 Avträdelsestödsskiften, om stödet har upphört 2010 eller senare 

 

Ersättningsdugligheten skall sökas i samband med stödansökan (blnr 

102A) och grunden för ersättningsdugligheten skall anges. 



 

Skiften som röjts efter 2004 kan inte få ersättningsduglighet  

 

Men ersättningdugligheten kan bytas från ett skifte till ett annat (endast 

egna skiften). Skiftet måste vara minst 0,5 ha om man ska göra ett byte 

och ersättningsberättigandet kan inte ökas genom bytet. Både skiftet som 

stöddugligheten tas ifrån och skiftet dit den förs kan delas före bytet. 

Bytet görs på blnr 471. 

 

Återkrav för skiften: 

 Om ett skifte eller delar av ett skifte tas ur lantbruksanvändning 

leder det till återkrav för hela förbindelsetiden 

 Detta är inget problem så länge detta inte sker under den tid 

skiftet är i odlarens besittning 

 Om odlingen upphör och odlaren själv lämnar med 5 ha eller mer (1 

ha för trädgårdslägenhet) 

 Återkrav 

 Om skiften eller delar av skiftet konstateras som oodlat 

 Återkrav 

 


