LFA & Miljöersättning
Fogande av skiften till förbindelserna:

Miljöersättning

LFA

• Vid ägoregleringar högst 5 ha
• 0,10 ha kan fogas till per basskifte

• Vid ägoregleringar

INGET ANNAT

• Skiften som anmälts 1995-2004 men

• Skiften som fallit ur förbindelse tidigare

inte fått ersättningberättigande
• 0,10 ha kan fogas till per basskifte
Byte mellan skiften möjligt,
minst 0,5 ha!

LFA, kompensationsbidrag
• 1-årig förbindelse
• Vem som helst kan ingå ny förbindelse
• LFA betalas för hela stöddugliga arealen, om man inte har
anmält enligt följande:
• Över 25 % trädor, NVÅ-vall och skyddszoner

• Djurgårdsstatus inom tilläggsdelen om man uppfyller kravet 0,35
de/ha
• För fjäderfä räknas mängden djur första dagen i månaden men
för broiler får man nu välja 1:a till 5:te dagen i månaden

Miljöersättning, nytt!
• Inga nya förbindelser kan göras 2016
• Vem som helst kan frångå förbindelsen i år utan återkrav
• Delning av förbindelse är möjligt
• Ersättningsberättigande på skiften bestående, men:
– Om skiften nu faller ur miljöförbindelsen så kanske de inte får ersättning mera under
denna period

Miljöersättning
Repetition av basnivåns krav (gäller alla odlade skiften):
– Tvärvillkor
– Gödslingsregler
– Balanserad användning av näringsämnen:
• Markkartering
• Odlingsplan varje år
• Skiftesvis bokföring
• 3 m skyddsremsor
• 5-årig växtföljdsplan OBS!! Senast 2.5.2016
• 1 skolningsdag (eller tent i Vipu) senast 30.4.2017
• Kvalitetstest för åkerjord, lämnas in senast våren 2018

Förnyelse av skyddsremsa i skyddssäd, kräver
att det skrivs upp i skifteskortet inkl. anteckning
om ingen gödsling/inga växtskyddsmedel!

Markkarteringar
Repetition
• Fortfarande många påföljder i övervakningarna
• Skall tas vart 5:te år
• Alla skiften över 0,5 ha skall ha egna prov
• Skiften över 5 ha skall ha 1 prov/påbörjad 5 ha
• TA PROVEN HELST PÅ HÖSTEN
– Provsvaren skall finnas tillhanda vid gödslingen/sådden

• Skiften som är 0,5 ha eller mindre behöver inte egna prov om man räknar
 N enligt mullrik och P enligt god-nivå eller räknar med markkarteringen
från skiftet bredvid (endast dike eller en väg får finnas mellan).

• Nya ibruktagna skiften skall ha egen markkartering senast på hösten
samma år

Skiftesvisa åtgärder i miljöersättningen
Åtgärder får väljas/bytas/frångås i vissa fall
– Vid utökad eller minskad odling av trädgårdsväxter
– Vid delning eller överföring av miljöförbindelse
– Inledande/avslutande av eko-produktion
– Via Råd2020 får man byta om ersättningen inte stiger

– Växttäcke-åtgärden får bytas om 20 % har uppfyllts med sådant som
inte räknas med längre, om 80 % uppfyllts så kan man frångå åtgärden
– Kan väljas ny åtgärd vid arrende av skiften med vissa åtgärder

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
• 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 eller 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

Hantering av avrinningsvatten 70 €/ha
•
•

•
•
•

Nya skiften kan anslutas ännu 2016 (måste vara brukbara 2.5.2016)
Ersättning kan fås på skiften som haft avtal om reglerad dränering i förra
programperioden , annars krävs analys på att skiftet är en sur sulfatjord
eller markkartering på torv/mulljord
Dräneringskarta måste lämnas in för skiften som anmäls första gången i år
Analysen/markkarteringen och kopia på dräneringskartan skall lämnas in
till kommunen senast 30.9 första anmälningsåret
Åtgärden måste sen genomföras varje förbindelseår

Tips: har du glömt kryssa i denna åtgärd ifjol?
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 €
• Skifte som anmälts som reglerad dränering 2015 kan anmälas med
underbevattning i år!
• 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 2016 (förutom vissa av förra periodernas
miljöspecialstödavtal)

• Vid arrende av skyddszon 2016: 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
Kan påverka utbetalningen av LFA-stöd

Flerårig miljövall 50 € + 54 € = 104 €/ha
• Kan anläggas ännu 2016

• Vid arrende av flerårig miljövall 2016: ny besittare får välja till åtgärden
eller avsluta miljövallen. Inga återkrav av förra besittaren!
• Måste sedan 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
• 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
• Exempel på vad som räknas till växttäckt areal men som inte får 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)
naturvårdsåker med 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

Du kan byta åtgärd om du uppfyllt 20 % av ditt växttäcke med
nämnda växter 2015 (om 80 %  kan man frångå)

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 mera, t.ex. ryps och raps!

•

Sås i samband med sådd av odlingsväxten eller senast i
spannmålens broddstadium

•

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 (anlagd 2013 får inte vara
gröngödslingsvall 2016)

• En ekogård får ej miljöersättning för gröngödslingsvall

Saneringsgrödor 300 €/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, bearbetninsrädisa, 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:
– Samma regler som förr
– Man kan få ersättningen till högst 15 % av ersättningsdugliga arealen
(dit räknas isf också NVÅ-vallen om man har sådana)
– Slåtter tidigast 1.8

Landskapsväxter:
– Samma regler som förr
– Man kan få ersättningen till högst 15 % av ersättningsdugliga arealen
(dit räknas isf också NVÅ-vallen om man har sådana)
– Slåtter tidigast 1.8

Mångfaldsåkrar 300 €/ha
Ängsväxter/växter för fältfåglar
– Äng; Samma regler som förr
– Måste bevaras minst 2 år på samma skifte
– Slåtter tidigast 1.8
– OBS! Får ej anmälas mera än 2 år i rad!
– Klöver ej tillåten!
Om ängen är menad för fältfåglar kan exempelvis följande tillsättas i
mindre mängd: luddvicker, honungsfacelia, lin, solros, ryps, raps,
kummin eller spannmål (max 50 kg/ha).

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….)

