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Checklista för miljöersättning för minskat kväveläckage
i Skåne, Halland Blekinge samt Kalmar i område 5m och 9 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
1

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

Ja

Nej

Kommentarer

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
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.

Fånggröda
4

Har du sått fånggrödan i en växtföljd så att den
kommer mellan två huvudgrödor?

5

Är huvudgrödan som du odlar en annan gröda
än slåtter- betes-, frövall eller flerårig träda?

6

Har du sått fånggrödan i rätt tid och med
rätt mängd utsäde?
* Vallgräs med högst 10 procent vallbaljväxter
senast den 30 juni.

6a

6b

* Vitsenap, rättika eller oljerättika
senast den 20 augusti.

6c

* Höstråg ska sås snarast efter skörd.
Senast 15 augusti i Kalmar län och
1 oktober i Blekinge, Skåne, Hallands län.

6d

* Westerwoldiskt rajgräs, ska sås snarast efter
skörd senast den 15 augusti.

Huvudgrödan får inte vara slåtter-, betes-,
frövall eller träda.

Du fyller i de uppgifter som gäller för dig
under 6a-6d.
.
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Nr
7

Frågor
Har du brutit din fånggröda vid rätt datum?

7a

*Vallgräs eller vallgräs i blandning med
vallbaljväxter får brytas tidigast 10 oktober i
Kalmar län.

7b

*Vallgräs eller vallgräs i blandning med
vallbaljväxter får brytas tidigast 20 oktober i
Blekinge, Skåne och Hallands län.

7c

*Vitsenap, rättika eller oljerättika får brytas
tidigast 20 oktober.

7d

*Höstråg eller westerwoldiskt rajgräs får brytas
tidigast 1 januari.

8

Avstår du från att sprida kemiska
växtskyddsmedel på skiftet efter att du har
skördat din huvudgröda?

9

Avstår du från att sprida gödsel efter att du har
skördat din huvudgröda?

Ja

Nej

Kommentarer
Du fyller i de uppgifter som gäller för dig
under 7a-7d.

Vårbearbetning
10

Avstår du från att sprida kemiska
växtskyddsmedel på skiftet efter att du har
skördat och fram till och med 1 januari?

11

Avstår du att från sprida gödsel på skiftet efter
att du har skördat och fram till och med 1
januari?

12

Avstår du från att jordbearbeta skiftet före 1
januari?

Du får inte jordbearbeta marken efter att du
har skördat och fram till och med 1 januari.

13

Planerar du att så skiftet våren efter det att du
sökt miljöersättningen?

Du måste så senast 30 juni.

Kombination av fånggröda och
vårbearbetning
14

Följer du villkoren för både fånggröda och för
vårbearbetning? Det vill säga fråga 1-13?

När du söker ersättning för kombination,
ska du följa de villkor som hör till både
fånggröda och vårbearbetning.
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