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Checklista för miljöersättning
för betesmarker och slåtterängar år 2013
Checklistan är till både för dig som tänker söka ett nytt åtagande och för dig som redan har
ett åtagande. Om du går igenom checklistan kan du få en uppfattning om vad du ska göra.
Om du har ett åtagande kan du använda checklistan som en påminnelse om vad du ska göra.
Målet är att du ska svara ja på alla frågor.
Om du svarar nej, måste du ta reda på vad du ska göra för att göra rätt.
Tänk på att checklistan är en vägledning för vad du måste göra för att få pengar. Om det finns fler
villkor måste du själv hålla koll på detta. Det finns till exempel tvärvillkor som du måste följa.
Om du har frågor om miljöersättningen tar du kontakt med länsstyrelsen.

Fråga 1-13 gäller för alla åtaganden inom miljöersättningen betesmarker och slåtterängar
Nr Frågor
1

2

Har du läst informationen om miljöersättningen
som finns på Jordbruksverkets webbplats?
www.jordbruksverket.se/miljoersattningar
Har du läst och tagit del av informationen som
kommer ut i samband med SAM-ansökan?

Ja

Nej

Kommentarer

Du ska läsa den information som du får
utskickad i samband med SAM-ansökan. Även
om du har ett åtagande är det viktigt att du läser
informationen för att se om det är några nyheter
som kan påverka dig.

3

Följer du tvärvillkoren?

Det finns tvärvillkor som du måste följa.
Tvärvillkor är ett antal regler inom olika
områden som till exempel djurskydd och skötsel
av jordbruksmark.

4

På marken finns foder till dina djur.

Markvegetationen ska bestå av gräs, örter eller
ris som är dugligt som foder.

5

Du använder din mark bara till bete, eller bara
som slåtteräng?

Du får inte ha någon annan produktion på din
mark som exempelvis täkter för sand eller grus.

6

Har du tagit bort träd och buskar som gör att din
mark växer igen?

Om du har ersättning för skogsbete får det
finnas träd i olika åldrar.

7

Avstår du från att gödsla din mark?

Du får inte gödsla.

8

Avstår du från att sprida kalk på din mark?

Du får inte sprida kalk.

9

Avstår du från att vattna din mark?

Du får inte vattna.

10

Avstår du från att använda växtskyddsmedel på
din mark?
Ser du till att de natur- och kulturvärden som
finns inte skadas?
Är din mark fri från upplag?

Du får inte använda växtskyddsmedel.

11
12

13

Har du gått igenom de specifika checklistor som
gäller dig och din betesmark eller slåtteräng.

Du får inte skada natur- och kulturvärden.
Upplag av till exempel ved, virke, grus, jord och
liknande får inte finnas på ditt bete eller på din
slåtteräng.
Det finns 8 olika typer av betesmarker och
slåtterängar. Varje mark har sina egna
checklistor och du ska också svara på de frågor
som är aktuella för dig. Se sidan 2-4.
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Nr

Betesmarker med allmänna värden
Frågor

14

Uppfyller du de krav som ställs i fråga 1-13?

15

Betar dina djur marken varje år, eller slår du din
betesmark enstaka år?

Det får inte finnas gammalt gräs kvar
på en betesmark.

16

Klarar du kravet på hur många träd som får finnas
på din mark?

Du får inte ha områden som är större
än 0,1 hektar som har fler än 60 träd
per hektar, så kallade trädområden.

Ja

Nej

Kommentarer

Nr

Betesmarker med särskilda värden
Frågor

14

Uppfyller du de krav som ställs i fråga 1-13?

15

Betar dina djur marken varje år eller slår du din
betesmark ett enstaka år?

Det får inte finnas kvar gammalt gräs
på en betesmark.

16

Följer du de villkor som finns i din åtagandeplan?

Det finns villkor som talar om vad du
får göra men också villkor som talar
om vad du inte får göra, ett exempel
kan vara att du inte får stödutfodra
djuren på marken.

Nr

Slåtterängar med allmänna världen
Frågor

14

Uppfyller du de krav som ställs i fråga 1-13?

15

Städar du din slåtteräng varje år?

16

Slår du din slåtteräng på eftersommaren varje år med
ett klippande eller skärande redskap?

17
18

Tar du bort skörden varje år?
Klarar du kravet på hur många träd som får finnas på
din mark?

Slåtterängar med särskilda värden
Nr Frågor
14

Uppfyller du de krav som ställs i fråga 1-13?

15

Städar du din slåtteräng varje år?

16

Slår du din slåtteräng på eftersommaren varje år med
ett klippande eller skärande redskap?
Tar du bort skörden varje år?
Följer du de villkor som finns i din åtagandeplan?

17
18

Ja

Ja

Nej

Nej

Kommentarer

Kommentarer
Om det behövs ska du städa ängen på
våren och då räfsa ihop och ta bort
löv, kvistar och så vidare.

Du får inte ha områden som är större
än 0,1 hektar som har fler än 60 träd
per hektar, så kallade trädområden.

Ja

Nej

Kommentarer
Om det behövs ska du städa ängen på
våren. Det innebär att du räfsar och tar
bort löv, kvistar och så vidare.

Det finns villkor som talar om vad du
får göra men också villkor som talar
om vad du inte får göra, ett exempel
kan vara att du inte får stödutfodra
djuren på marken.
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Skogsbete
Nr Frågor

Ja

Nej

Kommentarer

14

Uppfyller du de krav som ställs i fråga 1-13?

15

Visar växtligheten som finns på ditt skogsbete att
marken har betats under lång tid?

16

Betas ditt skogsbete varje år av dina betesdjur?

17

Avstår du från att gallra för virkesproduktion eller
kalhugga delar av ditt skogsbete?

Om du har ersättning för skogsbete
har du en åtagandeplan. I den kan
du läsa hur du får ta ut virke.
Du ska följa det som står i planen.

18

Följer du de villkor som finns i din åtagandeplan?

Det finns villkor som talar om vad
du får göra men också villkor som
talar om vad du inte får göra, ett
exempel kan vara att du inte får
stödutfodra djuren på marken.

Nr

Alvarbete
Frågor

14

Uppfyller du de krav som ställs i fråga 1-13?

15

Ligger alvarbetet på Öland eller på Gotland?

16

Följer du de villkor som finns i din åtagandeplan?

För att få ersättning för skogsbete
måste marken ha hävdats under
lång tid.

Ja

Nej

Kommentarer
Det är endast lantbrukare på Öland
och Gotland som kan få ersättning
för alvarbete.
Det finns villkor som talar om vad
du får göra men också villkor som
talar om vad du inte får göra, ett
exempel kan vara att du inte får
stödutfodra djuren på marken.
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Nr

Fäbodbete
Frågor

14

Uppfyller du de krav som ställs i fråga 1-13?

15

Betas ditt fäbodbete varje år av får, häst, nötkreatur eller
getter och i så fall uppfyller du kravet på att ha minst 0,2
djurenheter per hektar?

16

Har du dina djur vid din fäbod under hela den
betesperiod som länsstyrelsen har beslutat?

17

Redovisar du vilka djur som betat vid fäboden under
säsongen?

18

Följer du de villkor som finns i din åtagandeplan?

Mosaikbetesmarker och
andra gräsfattiga marker
Nr Frågor

Ja

Nej

Kommentarer

Vad som gäller kan du läsa i din
åtagandeplan som länsstyrelsen har
beslutat.

Det finns villkor som talar om vad
du får göra men också villkor som
talar om vad du inte får göra, ett
exempel kan vara att du inte får
stödutfodra djuren på marken.

Ja Nej Kommentarer

14

Uppfyller du de krav som ställs i fråga 1-13?

15

Är marken rik på impediment och har en
osammanhängande grässvål eller har
naturvärden som kräver mer buskar och träd än
vad som annars är tillåtet i betesmarker?

Impediment kan vara till exempel berg, sand
och sten.

16

Följer du de villkor som finns i din
åtagandeplan?

Det finns villkor som talar om vad du får
göra men också villkor som talar om vad du
inte får göra, ett exempel kan vara att du
inte får stödutfodra djuren på marken.

CHECKLISTAN GÄLLER 2013 FÖR MILJÖERSÄTTNINGEN BETESMARKER ELLER SLÅTTERÄNGAR

