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Känns åtgärderna i samband med
miljöersättningen jobbiga?
• Markkartering: dyr, jobbigt att ta prov, jag använder ingen
gödsel!?
• Odlingsplan: onödig, har ju den i huvudet!
• Skiftesvis bokföring: extra arbete, känns överdrivet, tråkigt!
• Åkerrenar och skyddsremsor: minskar odlingsarealen,
ogräshärdar!
• Olika grönträdor: konstiga namn och regler, ogräs

Se orsakerna till kraven!
Se möjligheterna!

Miljöersättningsförbindelsens
uppbyggnad
Grundkrav, ger ingen direkt ersättning:

• Tvärvillkor  som ändå skall följas för de flesta andra arealstöd också
• Ändamålsenlig användning av växtskyddsmedel (ProAgria berättar)
Baskravet ”Balanserad användning av näringsämnen” (BAN),
ger 54 €/ha för de vanliga grödorna:
• Här ingår de flesta åtgärderna som alla bör följa!
Skiftesvisa krav, VALBART! Ger ersättning 50-450 €/ha enligt hur krävande
åtgärd som valts:
• Många olika åtgärder som skall följas

Tvärvillkor
• Odlingssätt
• Lagstadgade verksamhetskrav:
1. Miljövillkor (t.ex. utsläppsförordningen, stallgödsel, fågelskydd)
2. Djuridentifiering (korrekt märkning och registrering)
3. Växtskyddsmedel
4. Livsmedel (t.ex. egenkontroll, vattenkvalitet, mjölkrum)
5. Foder (t.ex. foderbokföring, tillåtna/otillåtna fodermedel, mediciner)

6. Djurskydd och djursjukdomar (t.ex. medicinbokföring, stallmiljö,
vattentillgång)

Viktigaste tvärvillkoren på åkrar
•

Minst 1 m bred remsa vid utfall/vattendrag

•

Normal odlingssed
Odling så att du kan få en marknadsduglig skörd
Sådd bör ske senast 30.6

•

Trädor skall skötas så inte ogräs och buskar frodas

•

Flyghavrebekämpning

•

Begränsningar i växtskyddsmedelsanvändningen  håll speciellt koll på
grundvattenområden

•

Begränsning av vissa utsläpp från jordbruket  lagring och spridning av
stallgödsel

• Om mera än 25 m3 fast gödsel uppkommer
måste gödselstad finnas (enligt tabell)
• Om högst 25 m3 fast gödsel åt gången lagras
på gården får den lagras på t.ex. ett tätt
flak som täcks med en presenning.
• Lastning av stallgödsel ska utföras på underlag med hård botten som håller
för maskiners vikt och rörelser och från vilket man vid behov kan ta tillvara
gödsel
• Permanenta utfodringsplatser ska vara täckta, ha tät botten och
stallgödseln ska avlägsnas tillräckligt ofta.
• Fast gödsel får lagras i stack
– Anmälan till kommunens miljövårdsmyndighet senast 2 veckor före
– vätskebindande material under och presenning ovanpå
– Skall spridas ut inom ett år

• 4 veckor får stallgödsel lagras på skife, utan tillstånd, innan spridning

• Spridning av stallgödsel förbjudet 1.11-31.3
– Rikliga regn hela hösten  exceptionell väderlek 
anmälan om undantag till miljövårdsmyndigh. spridning
möjligt till 30.11

• Ytspridd stallgödsel måste inmyllas inom ett dygn
– 15 % lutning – 12 h endast fast gödsel, flytgödsel förbjudet

• Ytspridning på vall som inte bryts skall ske innan 15.9
• Höstspridning (från 1.9) får lösligt kväve från
stallgödsel inte spridas mera än 35 kg/ha
• Totalkvävet från stallgödsel får inte överstiga 170
kg/ha/kalenderår

Stallgödselanalys
• Alla som använder stallgödsel mera än 25 m3/år
måste ha analys
– Lösligt kväve
– Totalkväve
– Totalfosfor

• Analysen ikraft 5 år
• Gödslingen skall basera sig på antingen analysvärden
ELLER tabellvärden

Miljöersättning (54 €/ha, trädg. 200 €/ha)
Baskraven (gäller även skiften som inte får ersättning men odlas):
–
–
–
–
–
–
–
–

Markkartering
Odlingsplan varje år
5-årig växtföljdsplan (lämnades in 2016)
Gödslingsregler
Skiftesvis bokföring
Kvalitetstest för åkerjord (30.4.2018)
3 m skyddsremsor
1 skolningsdag (eller tent) (senast 30.4.2017)

OBS! Två skilda dokument!

Markkarteringar
• För att kunna gödsla smart och förmånligt och ändå fylla växtens
näringsbehov – krävs en tillförlitlig markkartering
• Tas på alla skiften med skördeväxt, även om de inte gödslas!
Orsak: 25 % av 54 €/ha fås som ersättning för att man gör
markkarteringar
• Alla basskiften över 0,5 ha skall ha egna prov
– Undantag trädor, miljövårdsvallar och mångfaldsåkrar om de inte gödslas

• Basskiften över 5 ha skall ha 1 prov/påbörjad 5 ha

Vilka skiften måste ha en
markkartering?
• Alla skiften med en vanlig odlingsväxt
t.ex.: spannmål, fodervallar, matpotatis,
trädgårdsväxter
• Saneringsgrödor
• Fleråriga miljövallar (de 5-åriga)
• Trädor, NVÅ-vallar, gröngödslingsvallar och
mångfaldsåkrar om de gödslas vid anläggning

Odlingsplan (20 % av 54 €/ha)
• En odlingsplan skall årligen göras för alla
jordbruksskiften
• Planeras: odlingsväxt, gödsel (slag o. mängd) och
förväntad skördenivå (erhållen ngn gång under senaste 5
åren)

• Nytta av odlingsplan har man om den görs
upp före vegetationsperiodens början, eller
före beställning av konstgödsel
– Kolla upp via markkarteringarna hur mycket kväve och
fosfor som får läggas på skiften  val av gödsel därefter!

Gödslingsreglerna
KVÄVE (N)
• Nivån bestäms på basis av markkarteringens mullhalt
Exempel ur tabellen:
mf och mh

mr

mmr

Jordarterna:
Alla mulljordar
och alla torvjordar

0 betyder att man
får gödsla i denna
klass endast om
man har högre
skördenivåer

FOSFOR (P)
•
•
•

Nivå enligt markkarteringens bördighetsklass
Fosforutjämning möjligt (under 2-5 år)
Stallgödselundantag får användas ENDAST om fosfor inte
tillsätts via konstgödsel eller annat

Fosforgödsling
FÖRBJUDEN

Exempel ur tabellen:
Bördighetsklass

Dålig

Rätt dålig

Försvarlig

Tillfredsställande

God

Hög

Betänkligt hög

Spannmål, oljeväxter,
baljväxter

34

26

16

10

5

0

-

Spannmål, oljeväxter,
baljväxter, med
stallgödselundantag

34

26

16

15

15

-

-

Ett- och fleråriga
fodervallar, rörflen
skördeåret

40

32

24

14

5

-

-

Ett- och fleråriga
fodervallar, rörflen
skördeåret med
stallgödselundantag

40

32

30

30

20

-

-

Skördenivåkorrigering
• Om gården kan påvisa att ett skifte/gården har haft större skördemängd
något år under de senaste 5 åren
• Skiftesberoende!

Stallgödsel
• Både kväve och fosfor räknas tillgänglig för växterna till 100 %
– 60 % för pälsdjursgödsel

• Skall räknas antingen med analys ELLER med tabellvärden
• fosforutjämning får användas även tillsammans med
stallgödselundantaget
Inget stallgödselundantag på hög eller betänkligt hög

Bördighetsklass
Spannmål,
oljeväxter,
baljväxter, med
stallgödselundantag
Ett- och fleråriga
fodervallar, rörflen
skördeåret med
stallgödselundantag

Dålig

Rätt dålig Försvarlig Tillfredsställande

God

Hög

Betänkligt hög

34

26

16

15

15

-

-

40

32

30

30

20

-

-

Exempel på uträkning av gödsling
Exempelskifte;
skall odlas havre, normal skördemålsättning 4000 kg/ha

Markkarteringen
Fosfor = tillfredsställande
10 kg/ha
Kväve = mullrik (mr)
90 kg/ha
Vilken gödsel skall man välja?

Gödsel

NPK %

Största möjliga gödselgiva
enligt 90 kg N och 10 kg P

YaraMila Y1 = 27 – 1,3 – 4

 333 kg/ha
89,9 kg N och 4,3 kg P

YaraMila Y3 = 23 – 3 – 8

 333 kg/ha
76,6 kg N och 10 kg P

YaraMila Y6 = 17 – 4,6 – 10  217 kg/ha
36,9 kg N och 10 kg P

Skiftesvis bokföring (25 % av 54 €)
• De årliga skiftesvisa (per jordbruksskifte) odlingsåtgärderna skall skrivas upp
• Bör minst finnas:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

skiftets signum
areal
gröda
bearbetningar (datum, slag)
gödsling (datum, sort, mängd)
sådd (datum, sort, utsädesmängd)
växtskydd (datum, preparat, mängd, orsak)
skörd (datum, slag, mängd)
Övriga anteckningar: t.ex. fosforutjämning, åkerrenar, skyddsremsor,
fröblandningar (%)

Kvalitetstest av åkerjord
• Bedömning av skiftenas skördepotential
• Skall göras innan 30.4.2018
• På alla skiften (> 0,5 ha) som gården har i sin
besittning just då
• Blankett 480
• Inlämnas till kommunen
• Eventuellt byggs in i Vipu??

Skyddsremsor 3 m (20% av 54€/ha)
• Utfall: Grävt dike som samlar och leder
vatten från ett större område  kräver
minst 1 m obearbetad dikesren

• Vattendrag: En naturlig eller grävd fåra som
leder vatten från ett 10 km2 stort
avrinningsområde, kontrolleras från Viputjänstens kartor
 kräver i medeltal minst 3 m med vallväxtlighet

Dikesren/Åkerren/
”Utfallsremsa”

Minst 1 m, högst 3 m
Flerårig vallväxtlighet

Utfall
Skyddsremsa
I medeltal 3 m
Flerårig vallväxtlighet

Vattendrag

Kom ihåg om remsor
– Får skördas samtidigt med resten av skiftet (bete, vall)
– Slåtter av remsan om det börjar växa sly eller om
fröogräs hotar att spridas från området
– Om besvärliga ogräs har tagit överhand kan och skall
remsan förnyas:
• Plöjning/bearbetning endast på våren och så in så snabbt
som möjligt (ingen gödsel!) med fleråriga vallväxter.
• Skriv in förnyandet i skiftesvisa bokföringen!

Remsorna gör att det
finns mindre risk att
bekämpningsmedel
hamnar direkt i
vattendraget

•
•
•
•

Kolla markkarteringen
Gör odlingsplan
Välj gödselmedel
Dokumentera

• Kolla på kartorna
• Utfall – Vattendrag
• Saknas renen eller
skyddsremsan – anlägg
• Så in med vallfrö för att
få en täckande vallväxt
• Slåtter är god skötsel

Valbara skiftesvisa åtgärder i
miljöersättningen
–
–
–
–
–
–

Placering av flytgödsel i åker
Återanvändning av näringsämnen och organiskt material
Hantering av avrinningsvatten (+ underbevattning)
Miljövårdsvallar
Växttäcke vintertid
Åkernaturens mångfald

– Användning av täckmaterial på trädgårdsväxter och utsädespotatis

– Användning av alternativa växtskyddsmetoder på trädgårdsväxter
I denna programperiod satsades större del av medlen till dessa åtgärder,
istället för basersättningen.
Orsak: sporrar odlare till att välja åtgärder med bättre verkan för miljön

Placering av flytgödsel 40 €/ha
• Utbetalning för högst 60 % av förbindelsearealen
• Gårdens egen flytgödsel eller mottagen
• Flytgödsel eller urin som sprids med utrustning som
skär en skåra i åkerns yta och låter gödseln rinna in i
skåran eller sprutar in den dit
• minst 20 m3/ha/år
• spridningsmängden och skiften anmäls till kommunen
på hösten (31.10)
• måste inte sprida varje år

Återanvändning av näringsämnen
och organiskt material 40 €/ha
•
•
•
•
•

Utbetalning för högst 60 % av förbindelseareal
Spridning av organiskt material vars ts-halt är minst 20 %
exempel på material: fast stallgödsel, torv
Minst 15 m3/ha/år
materialet får INTE komma från den egna gården eller från en
annan gård där odlaren är delaktig
• anskaffningen av materialet samt mängd bevisas med
överlåtelseavtal, kvitto eller fraktsedel
• spridningsmängden och skiften anmäls till kommunen på
hösten (31.10)

Hantering av avrinningsvatten 70 €/ha
•
•
•
•
•

Oklart om nya skiften kan anslutas 2017
Skiften på sura sulfatjordar eller torv/mulljord
Dräneringskarta
Analysen/markkarteringen och kopia på dräneringskartan lämnas in till
kommunen
Åtgärden måste sen genomföras varje förbindelseår

Tips: Om du arrenderar ett skifte som blev anmält
inom åtgärden ifjol så kan du välja till åtgärden nu

Reglerbar underbevattning eller
återanvändning av avrinningsvatten 250 €
• vattenhushållningen regleras med hjälp av bevattning och reglerad
torrläggning genom täckdikesnätet
• pumpning av vatten i täckdikena från naturliga vatten eller från en bassäng
• i övrigt samma regler som för vanlig reglerbar dränering
• Påminnelse: vatten skall pumpas i medeltal 3 ggr/vegetationsperiod och
minst 2 dygn/gång

Miljövårdsvallar
Åtgärden innehåller följande växtkoder som kan
anmälas på ersättningsdugliga skiften:
• Skyddszoner
• Flerårig miljövall
• Naturvårdsåker med vall = NVÅ-vall

Skyddszonsvall 450 €/ha
• Kan INTE anläggas eller anmälas nya 2017
• Vid arrende av skyddszon 2017: ny besittare får välja
till åtgärden eller avsluta skyddszonen. Inga återkrav av
förra besittaren!
• Skiften som anlagts 2015, måste bevaras hela
förbindelsetiden
• Skördekrav!!
• Får betas

Flerårig miljövall 50 € + 54 € = 104 €/ha
• Oklart om nya kan anläggas ännu 2017
• Vid arrende av flerårig miljövall 2017: ny besittare får välja till åtgärden
eller avsluta miljövallen. Inga återkrav av förra besittaren!
• Måste bevaras hela förbindelsetiden

• Får gödslas som en vanlig fodervall
• Kan anläggas endast på skiften som finns på grundvattenområden, sur
sulfatjord eller torv-/mulljord (jordprov inlämnas till kommun 30.9)
• Skördekrav!!

Naturvårdsåker med vall 100 €/ha
• Ersättning fås för högst 5 % av ersättningduglig areal
(den andel som överstiger har samma skötselkrav)
• Måste bevaras minst 2 år på samma skifte
• Vallväxtlighet med högst 20 % klöver
• Ingen gödsling, inga växtskyddsmedel
• Slåtterkrav varje år om ogräsproblem finns, annars
vartannat år

Växttäcke vintertid
• minst 20 % växttäckt eller reducerad stubbearbetat
varje år = 4 €/ha på hela ersättningsdugliga arealen
• Anmäls varje höst till kommunen (31.10)
• den växttäckta arealen får variera årligen när det
gäller den överstigande delen
40 % ger 18 €/ha
60 % ger 36 €/ha
80 % ger 54 €/ha

Växttäcke vintertid
• den del som överskrider 20 % måste uppfyllas med ”äkta” växttäcke över
vintern, såsom:
– Flerårig odlad vall, ettårig vall som bevarats över vintern och rörflen
– fleråriga trädgårdsväxter och kummin
– stubb och direktsådd i stubb
– fånggrödor som bevaras över vintern
– alla höstsådda grödor, lin och hampa
• Räknas till växttäckt areal men får inte ersättning:
– trädor med vall eller stubb (även om höstgrödor har såtts)

Växttäcke vintertid
Följande växter räknas INTE längre med i växttäckesprocenten:
–
–
–
–
–

Skyddszoner (även gamla avtal)
NVÅ-vall
gröngödslingsvallar
mångfaldsåkrar (vilt, äng, fågelväxter, lanskap)
användning av organisk marktäckning på fleråriga trädg.växter

– avtal med långvarig vallodling på torvmark och effektiverad minskning av
näringsbelastningen

Åkernaturens mångfald
Åtgärden innehåller följande växtkoder som kan
anmälas på ersättningsdugliga skiften:
•
•
•
•

Fånggröda
Gröngödslingsvall
Saneringsgrödor
Mångfaldsåkrar  vilt, landskap, äng, fältfåglar

Fånggröda 100 €/ha
•

Utbetalning för högst 25 % av förbindelsearealen

•

Växtlighet som blir kvar i marken efter den egentliga
odlingsväxten
Kan vara italienskt rajgräs, en annan gräs- eller vallväxt, klöver,
annan baljvallväxt

•

•

Korsblommiga växter godkänns inte som
fånggröda, t.ex. ryps och raps!

•

Sås i samband med sådd av odlingsväxten eller senast i
spannmålens broddstadium (ju senare ju sämre….)

•

ENDAST vid odling av tidiga grönsaker och tidig
potatis kan fånggrödan sås senast 15.8 OCH
skiftet får bearbetas före

•
•
•
•

Täckande växtlighet måste finnas på hela skiftet
Får avslutas kemiskt tidigast 15.9.
Får bearbetas eller plöjas tidigast 1.10
Med hjälp av fånggrödan får man inte anlägga nästa års
fleråriga vall, gröngödslingsvall o.s.v.!

Gröngödslingsvall 54 €/ha

• Vallen får avslutas kemiskt tidigast 1.9 och plöjas upp
tidigast 1.10
• Högst 3 år på samma skifte (anmäld första året 2014 får inte vara
gröngödslingsvall 2017)

• En ekogård får ej miljöersättning för gröngödslingsvall

Saneringsgrödor 300 €/ha + 54 €/ha
• Utbetalning för högst 25 % av förbindelsearealen
• Kan odlas endast av gårdar som har eller har haft
något av de 3 senaste åren minst 1 ha potatis,
sockerbeta eller frilandsgrönsaker i sin växtföljd

• Oljerättika, bearbetningsrädisa, vitsenap, tagetes
eller blandningar av dem
• Sås på våren
• Sparsam gödsling, enligt samma tabell som
anläggande av naturvårdsåker
• Får plöjas tidigast 2 månader efter sådd
• Högst 2 år i rad på samma jordbruksskifte

Mångfaldsåkrar 300 €/ha
Viltåkrar:
– Minst 2 olika växter, t.ex. Havre + vall eller korn + solros
– Man kan få ersättningen till högst 15 % av ersättningsdugliga arealen
(dit räknas isf också NVÅ-vallen om man har sådana)
– Placera ej vid livligt trafikerad väg

Landskapsväxter:
– minst 2 av följande växter: solros, honungsfacelia, blålusern,
luktklöver, gullupin, vickerarter, blåklint, malva, ringblomma och
vallmo
– Man kan få ersättningen till högst 15 % av ersättningsdugliga arealen
(dit räknas isf också NVÅ-vallen om man har sådana)

Mångfaldsåkrar 300 €/ha
Ängsväxter/växter för fältfåglar
– utsädesblandningen måste innehålla åtminstone rödven, fårsvingel
eller hårdsvingel samt minst en flerårig ängsväxt:
• ängsklocka, vitblära, rödklint, färgkulla, backnejlika, tjärblomster, ängslim,
ängsvädd, skogslyst, prästkrage, åkervädd, fyrkantig johannesört, eller annan
motsvarande ängsväxt

– Måste bevaras minst 2 år på samma skifte
– OBS! Får ej anmälas mera än 2 år i rad!
– Klöver ej tillåten!

Gemensamma regler för mångfaldsåkrar
• Inga växtskyddsmedel får användas
• Bevaras över vintern (ängsväxter får avslutas 1.9. andra
året)

•
•
•
•

Inget bete
Slåtter inget krav, men får utföras tidigast 1.8
Direktsådd i vall förbjuden
Gödsling endast vid anläggning (kolla tabellen +
markkartering)

Användning av organisk marktäckning på
trädgårdsväxter och sättpotatis
Måste årligen ha minst ett skifte anmält (min. 0,05 ha)
Ettåriga trädgårdsväxter 300 €/ha:
•

Markytan vid raderna ska täckas med t.ex. halm, flis, gräsklipp, biologiskt nedbrytbar
film el. täckpapper

•

Certifierad sättpotatis: täckning över hela skiftet med halm

•

Ska bevaras fram till skörd

Fleråriga trädgårdsväxter 500 €/ha:
•
•

•

Markytan kring raderna eller i radmellanrummen ska täckas på samma sätt som för
ettåriga växter eller besås med gräs som sedan klipps, så att gräset hålls kort
Grästäcke ska anläggas det första förbindelseåret och gräset skall täcka markytan senast
det andra förbindelseåret

Ska bevaras under hela odlingstiden för växten i fråga

Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter
Måste årligen ha minst ett skifte anmält (min. 0,05 ha)
Metodgrupp 1 500 €/ha
1. Biologiska makroorganismer för växtskydd av bär och frukter
2. Svamp-, virus- och mikrobpreparat som sprids med pollinerande insekter för bär och
frukter
3. Odlingstunnel mot gråmögel för bär

Metodgrupp 2 350 €/ha
1. Insektnät för grönsaker och bär
2. Svamp-, virus- och mikrobpreparat som sprids med växtskyddsspruta för grönsaker, bär
och frukter
3. Mekanisk ogräsbekämpning med traktordriven brännare för grönsaker, bär och frukter
4. Ogräsharvning med optisk styrning eller annan motsvarande anordning
Ska anmälas vid stödansökan (vilket skifte, vilken åtgärd….)

Tack!
Kolla in våra påminnelser på
facebook!

