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Checklista för miljöersättning
för miljöskyddsåtgärder år 2013
år 1-3 och år 4-5
Från och med 2012 kan du inte söka ett nytt åtagande för miljöskyddsåtgärder.
Checklistan är till för dig som redan har ett åtagande. Om du går igenom checklistan
kan du få en uppfattning om vad du ska göra. Du kan 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

Ja

Nej

Kommentarer

1

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

2

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

Du ska läsa den information som du får i
samband med SAM-ansökan. Det är
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.

Växtodlingsplan
4

Har du gjort din växtodlingsplan innan
odlingssäsongen börjar?

Varje år ska du göra en växtodlingsplan.
I växtodlingsplanen ska det finnas
utrymme för de uppgifter som du ska fylla
i under växtodlingssäsongen.
Se fråga 6-13.

5

Har du skickat in din växtodlingsplan till
länsstyrelsen. Den ska finnas hos länsstyrelsen
senast 30 juni.

Du ska skicka in växtodlingsplanen till
länsstyrelsen. Du kan skicka in den
tillsammans med din SAM-ansökan med
de uppgifter som du kan fylla i. Du
behöver bara skicka in den en gång per år.

”Tänk på att du ska fortsätta att använda din
växtodlingsplan och fylla i fler uppgifter”
6

Har du i din växtodlingsplan angett
förfrukt, årets gröda och sort?

Det här kan vara uppgifter som du vet när
du skickar in din plan till länsstyrelsen.

7

Har du beräknat behovet av fosfor och kalium?

Det här kan vara uppgifter som du vet när
du skickar in din plan till länsstyrelsen.

8

Har du beräknat behovet av kväve?

Det här kan vara uppgifter som du vet när
du skickar in din plan till länsstyrelsen.
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Nr Frågor

Ja

Nej

Kommentarer

9

Har du angett hur mycket kväve, fosfor och
kalium som du tänker sprida på din åkermark?

Det här kan vara uppgifter som du vet när
du skickar in din plan till länsstyrelsen.

10

Har du fyllt i din växtodlingsplan om du har
använt organiskt gödsel under säsongen?

I växtodlingsplanen ska du skriva in när
du gödslar, vilken mängd och vilken slags
gödsel som du använder.

11

Har du fyllt i hur stor skörd du har skördat?

12

Ingår alla företagets skiften med åkermark?

13

Har du samma nummer på dina skiften som du
har i din SAM-ansökan?

Växtnäringsbalans

I din plan ska du ha med alla skiften som
du brukar.
För att enkelt kunna identifiera dina
skiften ska du ha samma ordningsnummer
som du har i din SAM-ansökan.
Du kan läsa mer om växtnäringsbalanser
på www.greppa.nu. Här finns verktyg för
hur du kan beräkna din växtnäringsbalans.

14

Har du gjort en växtnäringsbalans senast under
det andra året i din åtagandeperiod?

Du ska ha gjort en växtnäringsbalans,
senast andra året i din åtagandeperiod.
Fanns det en växtnäringsbalans när du
gick in i ditt åtagande som var högst ett år
gammal behövde du inte göra en ny.

15

Har du med uppgifter om alla produkter som
innehåller kväve, fosfor eller kalium?

Du ska redovisa de produkter som du har
fört in eller fört bort från företaget. Det
kan exempelvis vara foder, utsäde eller
djur.

16

Har du beräknat skillnaden för ingående och
utgående balans per hektar åkermark?

17

Har du angett mängden kväve, fosfor och kalium
på ett sätt som är tillåtet?

Du kan du använda dig av vedertagna
värden eller av egna analyser.

18

Om du har utökat antalet djur från 0 djurenheter
till minst 10 djurenheter
Har du då gjort en ny växtnäringsbalans?

Om du har utökat antalet djur från 0 djurenheter till minst 10 djurenheter måste du
göra en ny växtnäringsbalans inom 2 år
från att du ändrade din djurhållning.

Markkartering
19

Senast tredje året under din åtagandeperiod ska
du ha markkarterat all åkermark som ingår i ditt
företag. Har du gjort det?

Det finns speciella regler för
markkartering när du lägger till mer mark
till ditt företag år 4-5. Se fråga 21.

20

Är din markkartering aktuell?

Om det fanns en godkänd markkartering
när du gick in i ditt åtagande, får
karteringen inte bli äldre än 10 år under
din åtagandeperiod.

21

Om du har lagt till mer mark till ditt företag
år 4 och 5,
har du då markkarterat marken så snart det går?

Om du lägger till mer mark till ditt företag
år 4 och 5 måste du se till att den marken
är markkarterad. Om den inte är karterad
ska du göra det så snart det går.

22

Har provtagning och analys av pH-värde P-AL
(lättlösligt fosfor) och K-AL (lättlösligt kväve)
genomförts med minst ett prov per hektar?
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Nr Frågor

Ja

23

Har provtagning av jordarten gjorts med minst ett
prov per 3 hektar?

24

Innehåller analysen av jordart följande
lerhalt, sand, grovmo och mullhalt?

25

Är provplatserna tydligt utmärkta på en karta?

Nej

Kommentarer

Kväveinnehåll i flytgödsel
26

Har du gjort en analys av ammoniumkvävehalten
i din flytgödselbehållare?

Varje år ska du göra en sådan analys.

27

Sparar du resultatet från analysen?

Du ska spara resultatet av analyserna. Det
ska du göra under alla år som du har ett
åtagande

Sprutan
28

Blev din spruta godkänd vid senaste
funktionstestet?

29

Är funktionstestet av din spruta högst 2 år
gammalt?

30

När du fyller på sprutan håller du då till på en
biobädd, en tät platta med uppsamling, på ett
skifte som ska sprutas eller på en annan aktiv
biologisk mark?

Aktiv biologisk mark är mark som har ett
växttäcke.

31

När du rengör sprutan gör du det på en biobädd,
en tät platta med uppsamling eller på ett skifte
som ska sprutas eller annan aktiv biologisk
mark?
Om du fyller på och rengör sprutan på en tät
platta med en uppsamlare för spill- och
tvättvatten. Samlar du då upp spill- och
tvättvatten i en tät behållare?

Aktiv biologisk mark är mark som har ett
växttäcke.

32

33

Om du fyller på och rengör sprutan i fält. Har du
då en flyttbar påfyllningsutrustning med tank för
vatten?

34

Om du fyller på och rengör sprutan i fält.
Har du ett låsbart utrymme för
växtskyddsmedlen?

35

Är platsen där du fyller på och rengör din spruta
så stor att den rymmer sprutan i transportläge,
både på längden och på bredden?

Detta gäller oavsett om du fyller på och
rengör sprutan i fält, om du håller till på
en tät platta med uppsamlare eller håller
till på en biobädd.

CHECKLISTAN GÄLLER 2013 FÖR MILJÖERSÄTTNINGEN MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER ÅR 1-3 OCH ÅR 4-5

Sida 4 av 5
Nr Frågor

Ja

Nej

Kommentarerer

Dokumentation av behovet av
växtskyddsmedel
36

Anpassar du användningen av växtskyddsmedel
efter det behov som finns?

37

Har du dokumenterat behovet för att använda
växtskyddsmedel?

Innan du använder växtskyddsmedel
ska du dokumentera behovet.

Kontrollrutor
Om du bekämpar ogräs ska du svara på 38a-c.
38a

Om du bekämpar ogräs, har du då minst en
kontrollruta?

38b

Har du minst en kontrollruta på din mark med
vårsäd?

38c

Har du minst en kontrollruta på din mark med
höstsäd?

Kontrollrutan eller kontrollrutorna ska
finnas på ett fält där du har sprutat. Det
får inte vara samma kontrollruta som du
bekämpar svamp och insekter i.
Se fråga 39a.

Om du bekämpar svamp eller insekter,
ska du svara på 39a-c
39a

Om du bekämpar svamp eller insekter, har du då
minst en kontrollruta?

39b

Har du minst en kontrollruta på din mark med
vårsäd?

39c

Har du minst en kontrollruta på din mark med
höstsäd?

Kontrollrutan eller kontrollrutorna ska
finnas på ett fält där du har sprutat. Det
får inte vara samma kontrollruta som du
bekämpar ogräs i. Se fråga 38a.

Fråga 40-45 gäller för alla kontrollrutor
40

Är dina kontrollrutor jämt fördelade och
representativa för företaget?

41

Har du märkt ut dina kontrollrutor?

42

Är dina kontrollrutor minst 60 kvadratmeter stora
och har minst en kant som inte understiger 6 meter?

43

Ligger dina kontrollrutor fritt i fältet?

Har du olika typer av mark ska dina
kontrollrutor vara utlagda så att de visar
ett genomsnitt av hur marken på din
gård ser ut.

En kontrollruta får inte ligga intill
skifteskanten eller andra kontrollrutor.
De ska ligga fristående på fältet.
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Nr

Frågor

44

Ligger kontrollrutan på samma plats under hela
odlingssäsongen?
Har din kontrollruta varit fri från otillåten
bekämpning, både mekanisk och kemisk?

45

Ja

Nej

Kommentarer
Du får bekämpa ogräs i en kontrollruta
som ligger på ett skifte där du har
bekämpat svamp- och insekter och
tvärtom.

Obesprutade kantzoner
46

Har du minst 20 meter kantzon per hektar odlad
stråsäd?

Du måste ha minst 20 meter kantzon per
hektar odlad stråsäd.

47

Är kantzonen minst 6 meter bred?

Kantzonen ska den vara minst 6 meter
bred.

48

Har du minst 100 meter sammanhängande kantzon?

49

Är din obesprutade kantzon tydligt utmärkt på
skiftet?

Det är viktigt att det syns var du har din
obesprutade kantzon.
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