Miljöersättning för åtgärder för minskat kväveläckage
Ersättning lämnas för insatser med syfte att minska kväveutlakningen under vinterhalvåret.
Ersättning kan lämnas för två åtgärder, dels för odling av fånggröda, dels för vårbearbetning, dvs.
att ingen jordbearbetning sker efter skörden på hösten.

Syfte
Syftet är att minska den kvävebelastning till havet som orsakas av mänsklig verksamhet.
Åtgärden riktas till områden i södra Sverige där kväveutlakningen är hög.

Åtagandet är femårigt
Ditt åtagande gäller fem år. Det åtagande du gick in i t.ex. 2006 gäller hela perioden 1 januari
2006 – 31 december 2010.

Ersättningar
Årlig ersättningsnivå:
Fånggröda 900 kr/ha
Vårbearbetning 400 kr/ha

Villkor
Ersättning lämnas i Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län. Ett
jordbruksskifte måste vara minst 0,10 hektar för att berättiga till ersättning.
Ersättning lämnas för både fånggrödor och vårbearbetning. Åtgärderna kan kombineras på
samma mark. För att få ersättning för respektive åtgärd måste jordbrukaren vårbearbeta
respektive odla fånggröda på en areal motsvarande minst 20 procent av vårsädsarealen för
vardera åtgärden. Det räcker inte att åtgärderna tillsammans omfattar 20 procent av
vårsädsarealen. Som vårsädsareal räknas vårkorn, havre, vårvete och stråblandsäd.
Fånggröda
Med fånggröda avses växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och
som odlas i syfte att minska växtnäringsförlusterna efter huvudgrödans skörd. Slåtter-, frö- eller
betesvall eller bevuxen träda får inte räknas som huvudgröda.
För att få ersättning för fånggröda måste brukaren odla en areal motsvarande minst 20 procent av
vårsädesarealen med fånggröda. Om större areal odlas med fånggröda lämnas ersättning även för
denna areal.
Fånggrödan ska sås i samband med sådd av huvudgrödan eller senast den 15 juni 2006. Vid sådd
av fånggröda ska utsädet utgöras av vallgräs eller vallgräs i blandning med vallbaljväxter. Högst
10 viktprocent av utsädesblandningen får bestå av vallbaljväxter. Fånggrödan ska sås med en för
arten och syftet med odlingen normal utsädesmängd. Om etableringen av fånggrödan är
otillräcklig lämnas ingen ersättning för fånggrödan.

Fånggrödan får brytas tidigast den 10 oktober i Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län
respektive tidigast den 20 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län.
Fånggrödan får inte användas för slåtter, bete eller annan produktion förrän efter tidigaste datum
för brytning. Fånggrödan får inte övergå till huvudgröda året efter aktuellt stödår. Efter
skörd av huvudgrödan får inte gödselmedel eller kemiska bekämpningsmedel spridas i
fånggrödan fram till datum för brytning. Fånggrödan får putsas. Kalkning är tillåten men inte
täckdikning.
Särskilda regler för fånggröda efter potatis, rotfrukter eller grönsaker
Särskilda regler gäller för fånggröda efter odling av potatis, rotfrukter eller grönsaker. Observera
att konservärter inte räknas som en grönsak. Vid odling av dessa grödor gäller att fånggrödan ska
sås snarast efter skörd av huvudgrödan. Fånggröda som sås efter potatis, rotfrukter eller
grönsaker får brytas tidigast den 1 januari.
Fånggröda efter potatis, rotfrukter eller grönsaker ska bestå av höstråg eller westervoldiskt
rajgräs. Höstråg ska sås snarast efter skörd, dock senast den 15 september i Kalmar, Gotlands och
Västra Götalands län respektive senast den 1 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län.
Westervoldiskt rajgräs ska sås snarast efter skörd, dock senast den 15 augusti.
Vårbearbetning
Med vårbearbetning avses att ingen jordbearbetning sker efter skörd av en huvudgröda, vall,
fånggröda eller bevuxen träda förrän efter kalenderårets slut.
För att få ersättning för vårbearbetning måste brukaren avstå från att höstbearbeta en areal
motsvarande minst 20 procent av vårsädesarealen. Om större areal vårbearbetas lämnas
ersättning för även denna areal.
Skörd av potatis, rotfrukter eller grönsaker betraktas som jordbearbetning. Mark som har besåtts
med fånggröda efter odling av potatis, rotfrukter eller grönsaker berättigar således inte till
ersättning för vårbearbetning.
Ersättningsberättigande areal får utgöras av mark som inte jordbearbetas efter skörd fram till och
med den 31 december under det aktuella stödåret. Året efter det aktuella stödåret måste en
vårsådd ske senast den 15 juni. Detta innebär t.ex. att för stödåret 2006 ska vårsådd ha skett
senast den 15 juni 2007. Sådd av fånggröda på uttagen areal räknas inte som godkänd vårsådd.
Vedartade huvudgrödor är inte ersättningsberättigande. Det är inte tillåtet att utföra åtgärder på
marken som leder till att den bearbetas på något sätt. Detta kan t.ex. vara täckdikning eller bete
på stubben.
Efter sista skörd av huvudgrödan får inte gödselmedel eller kemiska bekämpningsmedel spridas
på marken förrän efter årsskiftet.
Kom ihåg!

Kom ihåg att de miljöregler som finns för t.ex. spridning av gödselmedel och kemiska
bekämpningsmedel måste följas för mark som är anmäld för fånggröda och vårbearbetning även
om de reglerna inte är del av stödvillkoren.

