
2016 års prognos för C-området

 €/ha

Korn, havre, vall, potatis 242 1 54 472 507

Vårvete, höstvete 242 1 54 0 8 472 545

Vårråg, höstråg 242 1 54 50 7 65 587 657

Oljeväxter: rybs, raps mfl. 242 1 54 70 7 65 607 712

Proteingrödor: ärter, bönor mfl. 242 1 54 70 7 65 607 712

Gröngödsling, högst 3 år i rad 242 1 54 4 472 507

Naturvårdsåker (nvå-vall), max 5 % 242 1, 2 100 3, 4 518 584

Mångfaldsåker (vilt, landskap, äng) max 15 % 242 1 300 3, 4 718 714

Flerårig miljövall, skördekrav, nya tas med 242 1 54 4 472

Skyddszon, endast 2015-, inga nya med 242 1, 2 450 4 868

Träda (grön, stubb, svart), max 25 % 242 1, 2 418 414

Saneringsgröda (potatis- och sockerb.gårdar), max 25 % 242 1 300 4 718

Stärkelsepotatis, avtalsproduktion 242 1 54 560 7 100 1132 1200

Sockerbeta, avtalsproduktion 242 1 54 75 7 450 350+ 100 997 957

Kummin 242 1 200 5, 6 618 595

Jordgubbe, havtorn mfl- fleråriga bär, frukt 242 1 200 6 618 852

Frilandsgrönsaker 242 1 200 6 325 6 943 1212

Gårdar över 10 hektar: krav på minst två grödor, den ena får vara högst 75 %.

Gårdar under 10 hektar, gårdar över 75 % vall eller gårdar med ekologisk produktion gäller inte kravet på minst två grödor.

Gårdar under 5 hektar får inte alla stöd. Varken kompensations- eller miljöersättning eller nationella stöd betalas.
1 

Till husdjursgårdar betalas dessutom 60 euro/ha ers.duglig ha inom lfa om gården har över 0,35 djurenheter/ha = 302 €/ha. LFA minskar för gårdar över 150 hektar.
2
 Skyddszon + träda + nvå-vall =  Max 25 % av den ersättningsdugliga arealen, kompensationsers. och ers. för eko.prod. betalas inte för den överstigande delen. 

3 
Högst 15 % kan vara mångfaldsåker (1-åriga vilt- och landskapsåkrar eller fleråriga ängar) varav 5 % kan vara nvå-vall = högst 15 % tillsammans (+25% träda). 

5 
Kummin är begränsat med vilka skiftesvisa åtgärder som kan väljas till men växttäcke är ok.

6
 Gårdar under 5 ha får miljöersättning och nordligt stöd (frilandsgrönsaker) om gården odlar minst 1 ha trädgårdsväxter varje år.

7 
Maximalt stöd, kan ändras enligt hur mycket det odlas av de här grödorna per år. Stödet gäller ej för utsädesförökning av stärkelsepotatis.

8 
Nordligt hektarstöd betalas inte längre för vete.

För nya unga odlare, högst 40 vid första stödåret (2011-): nationellt stöd till unga odlare (36 €/ha) om gården är över 5 ha + Eu: stöd för unga odlare (50 €/ha). 

Ekologisk produktion: tillägg per ha och år: växtodling 160 €/ha, husdjursgård: 160+134 €/ha (=294€/ha), för frilandsgrönsaker: 160+600 €/ha (=760 €/ha).   VÄND!

(110 + 66 €/ha)
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Obs! Försäkra dig om de slutliga 

villkoren före stödansökan 2016!

4
 Skiftesvisa åtgärder, om du inte ifjol, år 2015, valde miljövårdsvallar eller åkernaturens mångfald så får du inte heller stöden. Till miljövårdsvallar hör: skyddszon, 

naturvårdsåker och fleråriga miljövallar. Till åkernaturens mångfald hör gröngödslingsvallar, fånggrödor, saneringsgrödor och mångfaldsåkrar.
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2016 års prognos för C-området

Kontrollera vilka skiftesvisa åtgärder gården har, de valdes 2015, de är i kraft 5 år, t.o.m 30.4.2019. Mer info finns i miljöersättningens förbindelsevillkor

* Växttäcke vintertid och reducerad bearbetning: % euro/ha
 Växttäcke vintertid och lätt bearbetning: 20 4 €       

kan välja mer växttäcke varje höst: 40 18 €     

kan välja mer växttäcke varje höst: 60 36 €     

kan välja mer växttäcke varje höst: 80 54 €     

Gröngödslingsvall 54 €     Ska anläggas med åtm. 20 % kvävefix. växter tex klöver. Max 3 år (ok 2014-2016). Skördegröda året efter.

           betalas inte åt eko.gårdar, ingår i ekostödet Får avslutas tidigare om sådd av höstsådd. I övrigt avslutas kemiskt fr.o.m 1.9 och bearbetas fr.o.m 1.10.

Fånggrödor, max 25 % 100 €   Gräs- el klöverfrö el. blandat sås samtidigt som spannmål eller i broddstadium. Korsblomstriga växter

får INTE användas som fånggröda. Får avslutas kemiskt 15.9- och bearbeta (plöja) fr.o.m 1.10.

Saneringsgrödor, max 25 % 300 €   T.ex. oljerättika/vitsenap/tagetes/blandat av dessa. Krävs att minst 1 ha med potatis, sockerbeta eller fri-

landsgrönsaker finns i växtföljden samma år eller under ett av de 3 föregående åren. Får ej avslutas kemiskt.

Flerårig miljövall, nya tas med 2016 50 €     Mull-  torv- el. sursulfat-jordanalys el. grundvattenområde. Skördekrav, får gödslas. Som vall t.o.m. 30.4.2020.

Skyddszon vall, inga nya tas med 2016 ! 450 €   Den areal som anmäldes 2015 gäller till 30.4.2020! Skörden ska slås och föras bort årligen+ingen gödsling.

* Placeringsspridning av svämgödsel/flytgödsel 40 €     Spridning på max 60 % av den ersättningsberättigade arealen. Minst 20m3/ha/år. 

* Mottagning av organiskt material, stallgödsel 40 €     Spridning på max 60 % av den ersättningsberättigade arealen. Minst 15 m3/ha/år + minst 20% ts. 

Hantering av avrinningsvatten för sura sulfatjordar:

Reglerbar dränering (skötsel) 70 €     

Reglerbar underbevattning och 

återanvändning av avrinningsvatten 250 €           

Naturvårdsåker, max 5 % 100 €   Varken gödsel el. växtsk.medel, max 20 % klöver, anmäls som nvå-vall 2 år, slåttras varje år om ogräs.

Mångfaldsåkrar, max 15 % 300 €   Varken gödsel el. växtsk.medel, slåttras tidigast 1.8. Om  Ängsväxter/växter för fåglar, max 2 år, ej klöver.

Alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter: Ett alternativ per skifte. På minst 1 skifte/minst 0,05 ha/år som alternativ bekämpningsmetod används på. 

Metodgrupp 1: 500 €   Inte för ett-år gr. Makroorganismprep, mikrobiol. växtskydd som sprids med poll.insekter, odlingstunnlar. 

Metodgrupp 2: 350 €   Nät, traktordr. brännare, mikrobiol. växtskydd som sprids mekaniskt, ogräsharv m optisk styrning mfl. 

Organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis, ej för kummin: Anmäl skiftena för åtgärden i samband med stödansökan

ettåriga: 300 €   Täcka mellan växterna med halm, flis, gräsklipp, täckpapper o.dyl. Sättpotatis täcks helt med halm.

fleråriga: 500 €   Täcka markytan, radmellanrum t.ex. grästäcke som klipps, halm, flis, gräsklipp, täckpapper mfl.

 Nya arealer tas med i år, om åtgärden valdes 2015. Ansökan på bl.nr 463 t.o.m. 15.6.2016. 

Funktionsdugligt system senast 2.5.2016. Dräneringskarta och godkänd analys på sur sulfatjord eller 

på mull-/torvjord, ska lämnas in senast 30.9.2016. Skötseldagbok förs över åtgärderna.

Höstanmälan 2016: Anmäl  de  ers.dugliga skiften där  du  genomför  vissa åtgärder på*  till  kommunen  årligen  på  hösten,  senast  31.10.

Utredning varje höst till lantbrukskansliet över vilka skiften som har växttäcke över vintern => 

procenten kan variera årsvis men åtm. 20 % ska vara växttäckt varje år. Obs! Villkoren för 

växttäcke har ÄNDRATS! Kolla anvisningar. Upptill 20 % får vara reducerad höstbearbetning och 

över 20 % ska vara växande gröda eller stubb av gröda (äkta växttäcke). 

Miljöersättningens basskrav är: 5-årig växtföljdsplan (inlämnas senast 2.5.2016), markkartering, odlingsplan, skiftesvis bokföring, växtskyddsexamen, test av 

växtskyddssprutan och 3 m skyddsremsor längs vattendrag och bigrenar (se kartor i Vipun), 1 skolningsdag/viputent (-30.4.17), kvalitetstest för basskiften över 

0,5 ha, ska göras senast 30.4.2018, blankett 480. 

OBS!! Villkoren för miljöersättningen har ändrats! Det är tillåtet att gå ur i år, 2015 års miljöersättning återkrävs inte men blankett 474 ska inlämnas senast 

15.6.2016. Bl.a. totala fosforgivan har minskat från 350 till 325 kg/ha/5 år inom jordbruket och från 575 till 560 kg/ha/ha inom trädgårdsodlingen. 
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