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Det här gäller för vall
När du odlar vall har du flera olika grödkoder att välja mellan när du söker jordbrukarstöd. Vilken
grödkod du ska använda beror på vad din vall består av och hur du sköter den. De grödkoder som finns
för vall är 6, 49, 50, 57, 58, 59 och 62. Här kan du läsa mer om grödkoder.
Du kan söka de här stöden och ersättningarna för den vall du odlar:








gårdsstöd
förgröningsstöd
miljöersättning för vallodling
kompensationsstöd
ersättning för ekologisk produktion
ersättning för omställning till ekologisk produktion

Vallar som du ska redovisa med grödkod 49 enligt grödkodslistan kan du inte söka miljöersättning för
vallodling eller ersättningar för ekologisk produktion för. Läs mer om vilka typer av vallar du ska redovisa
som grödkod 49.

Hur ska vallen se ut?
Vall är en gröda på åkermark som ursprungligen är insådd med vallgräs, vallbaljväxter eller en blandning
av dessa. När du söker jordbrukarstöd finns det olika krav på hur vallen ska se ut. Kraven på vallen
beror på vilka stöd eller ersättningar du söker, och även på vilken grödkod du använder. Nedan kan du
läsa mer om kraven för de stöd och ersättningar som du kan söka när du odlar vall.
Här finns mer information om vall.

Gårdsstöd och förgröningsstöd
Om du söker gårdsstöd och förgröningsstöd är det inga särskilda krav på hur vallgrödan ska se ut. Du
kan alltså få stöd för alla grödkoder som finns för vall. Läs mer om gårdsstöd.
På sidorna om förgröningsstödet kan du läsa mer om vilka vallar du kan använda som ekologisk
fokusareal.

Miljöersättning för vallodling
Om du söker miljöersättning för vallodling ska vallen bestå av vallgräs, vallbaljväxter eller en blandning
av dessa och ha ett fodervärde. Det får ingå smakliga smalbladiga gräs och örter, men de får inte vara
dominerande. Rörflen får ingå om den sköts som vall. Vallgrödor som kan vara godkända för
miljöersättningen är grödkod 6, 50, 57, 59 och 62. Läs mer om miljöersättning för vallodling.

Kompensationsstöd
Om du söker kompensationsstöd är det inga särskilda krav på hur vallgrödan ska se ut, med undantag
för frövallar som endast får bestå av en sort vallgräs eller vallbaljväxter. Däremot ingår olika grödkoder i
olika typer av jordbruk och skötselvillkoren kan därför skilja sig åt:



Vallgrödor som räknas som grovfodergröda är grödkod 6, 49, och 50 (jordbruk av typ 1, 2, 3
eller 5 beroende på djurtäthet).



Frövallar räknas som växtodlingsgröda och är grödkod 58, 59 och 62 (jordbruk av typ 4).
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Vallgröda som du levererar till vallfodertork och redovisar som grödkod 57 räknas som extensiv
gröda (jordbruk av typ 5).

Läs mer om kompensationsstöd.

Ersättningar för ekologisk produktion
Om du söker ersättning för ekologisk produktion eller ersättning för omställning till ekologisk produktion
ska vallen bestå av vallgräs, vallbaljväxter eller en blandning av dessa. Om du söker ersättning för
djurhållning, med grödkod 6, 50 och 57, är det krav på att vallgrödan ska ha ett fodervärde. Frövallar,
grödkod 58, 59 och 62, får endast bestå av en sort vallgräs eller vallbaljväxter och det är den enda vall
som är godkänd i ersättningen för växtodling.



Vallgrödor som kan vara godkända för ersättning för växtodling är grödkod 58, 59 och 62. Läs
mer om ersättning för ekologisk produktion och ersättning för omställning till ekologisk
produktion.



Vallgrödor som kan vara godkända för ersättning för djurhållning är grödkod 6, 50, 57, 58, 59
och 62. Läs mer om ersättning för ekologisk produktion
ekologisk produktion.

och ersättning för omställning till

