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Checklista för miljöersättning
för natur- och kulturmiljöer 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

Ja Nej Kommentarer

1

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

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.

4

Ligger dina landskapselement på eller i anslutning till
åkermark?

Dina landskapselement måste ligga på eller i
anslutning till åkermark. Landskapselement är
det som du ska sköta. Det kan vara stenmurar,
trägärdsgårdar, stenrösen, åkerholmar, en liten
svårbrukad åker och så vidare.
På Jordbruksverkets webbplats finns mer
information om vilka landskapselement som
finns.

5

Sköter du alla landskapselement som hör till
åtagandenheten?

De block som naturligt hör till ditt
brukningscentrum är en åtagandeenhet. Den
mark som du arrenderar, köpt eller som ligger
avsides, kan bli egna åtagandeenheter. Du har
möjligheten att söka på en eller flera av dina
åtagandeenheter. Däremot måste du ta med
alla landskapselement som hör till den eller de
åtagandeenheter som du väljer att söka för.

6

Har du tagit bort träd och buskar som kan skada dina
landskapselement?

Du ska ta bort träd och buskar som kan skada
dina landskapselement.

7

Har du tagit bort all igenväxning på eller vid
landskapselementen?

Du ska ta bort gräs och örter som kan skada
dina landskapelement.
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8

Om du har röjt
Har du tagit bort det som du har röjt undan som ris,
grenar och gräs?

9

Är dina landskapselement och deras renar fria från
upplag?

Upplag av till exempel ved, virke, grus, avfall,
jord och liknande får inte finnas på dina
landskapselement eller deras renar.

10

Avstår du från att sprida växtskyddsmedel på
landskapselementen eller dess renar?

Du får inte använda växtskyddsmedel.

11

Avstår du från att tippa sten eller massor på
landskapselementen?

12

Ser du till att dina landskapselement inte skadas?

Du får inte skada de landskapselement som
finns på din gård. Det gäller även om du inte
söker någon ersättning.
Syftet med ersättningen är att exempelvis
gamla byggnader, stenmurar, solitärträd, diken
och alléer ska skötas och finnas kvar som ett
naturligt inslag i odlingslandskapet.

13

Brukar du din åkermark?

Du måste bruka din åkermark för att få
ersättning. Du får inte ha någon annan
produktion på din åkermark som exempelvis
täkter för sand eller grus.

14a

Har du fått beslut om fler villkor?
Om du svarar ja,
ska du också svara på fråga 14b och 14c.

Länsstyrelsen kan besluta om fler villkor för
hur du ska sköta vissa landskapselement. Om
du har fått fler villkor ska du också följa
dessa. Det kan också vara åtgärdsprogram för
hotade arter.

14b

Följer du länsstyrelsens beslut om när och hur
marken ska betas?

14c

Följer du länsstyrelsens beslut om hur vegetationen
på och runt landskapselement ska skötas?

CHECKLISTAN GÄLLER 2013 FÖR MILJÖERSÄTTNINGEN FÖR NATUR- OCH KULTURMILJÖER I ODLINGSLANDSKAPET

