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Checklista för miljöersättning för bruna bönor 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.

Nr Frågor
1

Har du läst informationen om miljöersättningen,
som finns på Jordbruksverkets webbplats?
www.jordbruksverket.se/miljöersättningar

2

Har du läst och tagit del av informationen som kommer
ut i samband med SAM-ansökan?

3

Följer du tvärvillkoren?

4

Att tänka på innan du lämnar in din ansökan första
gången. Kommer du att kunna odla en areal med bruna
bönor som varje år uppgår till minst 70 procent av den
areal bruna bönor du odlar första året i ditt åtagande?

5

Har du med alla dina skiften med bruna bönor i din
ansökan?

6

Odlar du någon av dessa sorter? A B C D E F G?

7

Avstår du från att använda kemiska bekämpningsmedel
mot svamp eller insekter?

8

Har du i samband med sådd spridit högst 30 kilo kväve
per hektar?
Gör du en växtodlingsplan varje år?
Har du i din växtodlingsplan skrivit hur mycket kväve
du gödslat med?
Har du i din växtodlingsplan skrivit när du gödslade
med kväve?
För att du mekaniskt ska kunna bekämpa ogräs
måste du så dina bruna bönor med tillräckligt
radavstånd. Har du gjort det?
Jordbearbetar du marken efter den 15 november?

9
10
11
12

13

CHECKLISTAN GÄLLER 2013 FÖR MILJÖERSÄTTNINGEN BRUNA BÖNOR

Ja Nej Kommentarer

Du ska läsa den information som
du får i samband med SAMansökan. Det är viktigt att du
läser informationen för att se om
det är några nyheter som kan
påverka dig.
Det finns tvärvillkor som du
måste följa. Tvärvillkor är ett
antal regler inom olika områden
som till exempel djurskydd och
skötsel av jordbruksmark.

Du får bekämpa ogräs
mekaniskt.

