Miljöersättningens basregler = Balanserad användning av näringsämnen

Gödslingsregler – kolla tabellerna i
förbindelsevillkoren!

Odlingsplan:


En odlingsplan (ska innehålla alla
skiften med planerade växter och
planerad gödsling) ska årligen
uppgöras före odlingssäsongens
början

Växtföljdsplan:



Senast 2.5.2016 skall en 5-årig växtföljdsplan lämnas in till kommunen (gäller skiften som
varit i gårdens besittning 2015)

Markkartering:









Ta nya markkarteringar HELST på hösten! Giltiga markkarteringar måste finnas tillhanda
(resultatet) innan gödsling
en markkartering ska bestå av minst 7 delprov fördelade över skiftet och från hela
bearbetningsskiktet
markkartering ska tas av alla basskiften som odlas (även skiften utan miljöersättning)
Provet måste förses med basskiftesnummer
om man börjar odla ett basskifte, som varit: trädesåker, annan åker som börjar odlas eller
basskifte som kommer i odlarens besittning (kan även använda en giltig makkartering gjord
av förra odlaren), ska en markkartering tas under växtperioden. Om i dessa fall ingen
markkartering ännu finns används mullhalt: mullrik, fosforklass: god
ett basskifte som är över 0,5 ha stort ska ha en egen markkartering, skiften större än 5 ha
ska ha en markkartering för varje påbörjad 5 ha
ett basskifte på exakt 0,5 ha eller mindre måste inte ha en egen markkartering
o om ett litet skifte ligger bredvid ett skifte med egen markkartering (eller med endast
ett dike eller en väg emellan), kan denna markkartering användas även för det lilla
skiftet.
o om inte denna möjlighet finns, får man räkna med en mullhalt som är mullrik och en
fosfornivå som är god
o annars tas ett eget prov för skiftet








giltiga markkarteringar från förra perioden gäller tills perioden på 5 år går ut
en ny odlare 2015 (eller en odlare som inte tidigare sökt miljöstöd), ska ta sina
markkarteringar under första förbindelseåret (om inga giltiga markkarteringar finns för
skiftena) och tills markkarteringsuppgifter finns gödsla enligt mullhalt: mullrik, fosforklass:
god
som förra perioden är markkarteringar giltiga i 5 år från analysdatum
om man markkarterar enligt linjeprovtagning så bör proven tas med 3 års mellanrum
markkarteringen ska vara en grundanalys, där jordart, mullhalt, surhet, ledningstal,
utbytbart kalcium, kalium, magnesium och lättlöslig fosfor bestäms. Det ska framkomma
vilket skifte eller läge på skiftet och analysdatum eller datum när provet lämnats in.

Kvalitetstest av åkerjord:



jordbrukaren ska en gång under förbindelseperioden göra ett kvalitetstest av åkerjord
(senast våren 2018), och lämna in resultatet till kommunen
testet görs genom att för alla skiften som är större än 0,5 ha och stöddugliga fylla i en
självutvärderingsblankett för kvalitetstest eller på blankett 480 (om alla
miljöersättningsdugliga skiften är 0,5 ha eller mindre, görs utvärderingen på ett av dessa
skiften)

Utbildning:




jordbrukaren ska delta i en endagsutbildning om systemet för miljöersättning, som ordnas
av landsbygdsnäringsmyndigheten eller genom att göra en kunskapstest via nätet (länk
från Vipu-tjänsten)
jordbrukaren ska delta/göra tenten senast 31.4.2017

Skiftesvisa anteckningar:


för alla skiften uppgifter om:
o skiftets signum och areal
o åker- och dikesrenar och biodiversitetsrenar
o skyddsremsor
o bearbetningsdatum och bearbetningsmetod
o sånings- eller planteringsdatum
o växtart och mängden utsäde eller plantor
o gödslingsdatum

o slagen och mängderna av handelsgödsel och organiska gödselmedel
o mängden av tillsatt kväve och fosfor, eventuell anteckning om inledande och
avslutande av fosforutjämning (max 5 år)
o växtskyddsmedlets fullständiga namn, dosering, tidpunkt, användningsändamål
och orsak till användning samt övriga vidtagna växtskyddsåtgärder
o datum för skörd eller slåtter och skördenivå med nödvändiga motiveringar
o det som behövs för vissa skiftesspecifika åtgärder

Skyddsremsor och åkerrenar för att bevara biodiversiteten:




skyddsremsor (vid vattendrag):
o ska vara i medeltal minst 3 meter breda
o ska vara täckt med flerårig vall-, gräs- eller ängsväxtlighet
o får ej bearbetas, gödslas eller behandlas med växtskyddsmedel
o får förnyas, då skall det antecknas i skifteskorten!
o om växtligheten skadas eller förstörs, ska växtligheten förnyas så snabbt som möjligt
(inom växtperioden)
o åtgärder som gjorts ska införas i skiftesvisa anteckningarna för skiftet i fråga
åkerrenar för att bevara biodiversiteten:
o ska anläggas genom sådd av vall-, gräs-, ängs-, vilt- eller landskapsväxter
o samma odlingsväxt som på resten av skiftet kan också växa på åkerrenen, men då ska
renen skötas genom att skörden lämnas obärgad på en högst 3 m bred remsa längs
en eller flera av skiftets kanter
o ska slås vid behov och förnyas om växtligheten förstörs

