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Övergripande
Nr i SFC
2014
8.2.1
8.2.1.1

Rubrik

Text

Namn på åtgärd
Rättslig grund

Miljö- och klimatvänligt jordbruk
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd
för landsbygdsutveckling, artikel 28.
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma
jordbrukspolitiken
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om
fastställandet av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska
havs- och fiskerifonden
 Delegerade akter – Inte klara ännu
 Genomförandeakter – Inte klara ännu
 Svensk förordning – Inte klar ännu
 Svenska föreskrifter – Inte klara ännu
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8.2.1.2

8.2.1.3.
1

Generell beskrivning av åtgärd

Bidrag till fokusområde



Åtgärden syftar till att bevara och utveckla ett attraktivt landskap och
en levande landsbygd och stimulera omställningen till en resurseffektiv
och hållbar produktion med minskad miljöpåverkan för att bidra till att
gemensamma och nationella miljömål på ett effektivt sätt kan uppnås.
En helhetssyn ska utvecklas på landskapet som resurs för rekreation,
utveckling och tillväxt, boende och som bärare av ett natur- och
kulturarv.



Åtgärden syftar till att stimulera till hållbara produktionsmetoder och
bibehålla det öppna odlingslandskapet och ge förutsättningar för en rik
biologisk mångfald och värdefull kulturmiljö.



Åtgärden syftar även till att nå en god vattenkvalitet, både i
inlandsvatten samtidigt som tillförseln till Östersjön minskar.

4abc - Miljöersättningarna bidrar till ett miljö- och klimatvänligt jordbruk, dvs.
till fokusområdena 4a, 4b, 4c. Miljöersättningen för skötsel av betesmarker
och slåtterängar, inklusive bränning och särskild skötsel av slåtterängar,
restaurering av betesmarker och slåtterängar, skötsel av fäbodbete och hotade
husdjursraser är exempel på miljöersättningar som i första hand bidrar till att
nå målen för fokusområde 4a genom att bevara och förstärka biologisk
mångfald samt bevara landskapets karaktär. Miljöersättningarna för skötsel av
våtmarker, minskat kväveläckage och skyddszoner är exempel på
miljöersättningar som främst bidrar till målen för fokusområde 4b genom att
minska växtnäringsläckaget från åkermark till sjöar, vattendrag och hav. Av
dessa har bland annat skötsel av våtmarker samt skyddszoner också potential
att bidra till fokusområde 4a genom att öka variationen i odlingslandskapet.
Miljöersättningen för vallodling bidrar både till fokusområde 4b genom att den
minskar växtnäringsläckage och till fokusområde 4c då den minskar
markerosionen.
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8.2.1.3.
2

Bidrag till horisontella kriterier

4abc



8.2.1.5

8.2.1.5.
1

Verifierbarhet och
kontrollbarhet

Risk vid implementering av
åtgärden

Miljö: Främja biologisk mångfald samt kulturmiljöer och bidra till att
minska föroreningar av vatten.
Klimat: Minska utsläpp av klimatgaser och bevara kolsänkor.

Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten har för varje stödregel
gjort en bedömning av om regeln är möjlig att kontrollera och verifiera. För
regler som har bedömts som riskfyllda eller är svåra att kontrollera eller
verifiera har myndigheterna försäkrat sig om att kontrollen kommer kunna
göras på ett tillfredsställande sätt.
Som underlag för bedömning av åtgärderna har även resultat från revisioner,
kontroller, avslag och upphävande av stöd i nuvarande landsbygdsprogram
beaktats.
I analysen av riskområdena för landsbygdsprogrammet 2007-2013
identifierades att det inom följande områden fanns risker för flera åtgärder.
•Relevanta kontrollsystem
•IT-system inklusive information
•Ansökan om utbetalning
För motsvarande åtgärd i landsbygdsprogrammet 2007-2013 identifierades det
även risker inom dessa områden.
•Åtaganden som är svåra att kontrollera
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8.2.1.5.
2

Begränsande åtgärder

Relevanta kontrollsystem:
Förvaltningsmyndigheten och det utbetalande organet fastställer rutiner för
administrativa kontroller och instruktioner för kontroller på plats.
Information:
Inför uppstarten av programmet kommer en omfattande utbildning av berörda
handläggare genomföras. Information till sökande och intressenter kommer
att framförallt vara webbaserad och därmed lätt kunna hållas uppdaterad.
IT-system:
IT-system utvecklas så att alla kontroller som kan göras maskinellt görs i
systemet. Även beräkningar görs av IT-systemet. IT-systemet genererar även
beslut enligt satta mallar och texter vilket förbättrar möjligheten för att
stödmottagarna ska få tydliga beslut.
Ansökan om utbetalning:
Användning av e-tjänst vid inlämnande av ansökan ger möjlighet att få in mer
korrekta ansökningar.
Specifika områden där risker föreligger för åtgärden
 Åtaganden som är svåra att kontrollera

För att uppfylla den miljönytta som eftersträvas har miljöersättningarna en del
villkor som kan vara en risk. Det kan röra krav på marken som ska vara
uppfyllda för att berättiga till ersättning eller tidpunkt då en åtgärd tidigast får
utföras. Nedan följer en lista med de ersättningsformer där en potentiell risk
identifierats.
-Delåtgärder som rör betesmarker och slåtterängar, fäbodar samt restaurering
av betesmark och slåtterängar
Risk: Det finns flera typer av betesmarker och slåtterängar och markerna
bedöms utifrån kriterier. Det kan vara svårt för lantbrukaren att bedöma vilken
typ av betesmark eller slåtteräng denne har. Det kan också i vissa fall vara svårt
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att bedöma vilken skötsel som krävs.
Åtgärd: Stödmyndigheten fastställer vilken typ av betesmark lantbrukaren har.
Det finns också möjlighet att sätta särskilda skötselvillkor för enskilda marker.
-Minskat kväveläckage
Risk: För företag som får kontroll på plats under odlingssäsongen finns en risk
att man uppfattar att villkoren för när marken får plöjas är uppfyllda redan
efter kontrollen, dvs att mark som är anmäld för vårbearbetning plöjs innan
årsskiftet.
Åtgärd: För kontrollerade företag som har vårbearbetning görs en ytterligare
kontroll att marken inte är plöjd före årsskiftet.
8.2.1.5.
3
8.2.1.6

8.2.1.7
8.3

Helhetsbedömning av
kontrollbarhet och
verifierbarhet
Metod för beräkning av stöd

Andra viktiga frågor för
förståelse och implementering
Annan specifik information för
åtgärden

Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten bedömer att samtliga
åtgärder är verifierbara och kontrollerbara på ett tillräckligt sätt.
Miljöersättningar ska kompensera stödmottagaren för de merkostnader och
inkomstbortfall som villkoren inom miljöersättningen ger upphov till utöver
basvillkor och minimikrav för att få gårdsstöd. Hänsyn vid beräkning av
miljöersättningspremien kommer att tas till krav inom förgröningen.
Mer information om vilka utgifter som ersätts för olika miljöersättningar
redovisas under varje delåtgärd.

Identifiering och definition av basvillkor; detta bör inbegripa obligatoriska krav
som anges i kapitel 1 i avdelning VI i Förordning (EU) 1306/2013 (tvärvillkor),
de relevanta kriteria och minimiaktiviteter som anges i punkt (c) (ii) och (c) iii)
av artikel 4(1) i Förordning (EU) 1307/2013, minimikrav för användning av
gödselmedel och växtskyddsprodukter, och andra obligatoriska krav som anges
i nationell lagstiftning; minimikrav för gödselmedel måste inbegripa, bland
annat, riktlinjer för god jordbrukarsed som introducerades i direktiv
6

91/676/EEG för områden utanför nitratkänsliga områden, krav angående
fosforföroreningar; minimikrav för användning av växtskyddsmedel måste
inbegripa, bland annat, generella principer för integrerat växtskydd som
introducerades med direktiv 2009/128/EG, krav på att ha behörighet och
uppfylla utbildningskrav, krav på säker förvaring, test av sprutor och regler för
användning av växtskyddsmedel nära vattendrag och andra känsliga områden,
såsom föreskrivit i nationell lagstiftning.

Lista på lokala raser som hotas av utrotning och växtgenetiska resurser som
hotas av genetisk utarmning.
För hotade husdjursraser ,delåtgärd A, lokala raser av:
 Nötkreatur: Fjällko, Rödkulla, Allmogeko (väneko, ringmålako och
bohuskulla), svensk lågland
 Får: Allmogefår (dala pälsfår, fjällnäsfår, gestrikefår, helsingefår,
klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, och åsenfår), gutefår,
ryafår, svenskt finullsfår
 Getter: Svensk lantrasget, Allmogeget (göingeget, jämtget och lappget)
 Svin: Linderödsvin







För hotade husdjursraser, delåtgärd B, lokala raser av:
Nötkreatur: Fjällko, Rödkulla, Allmogeko (väneko, ringmålako och
bohuskulla), svensk lågland
Får: Allmogefår (dala pälsfår, fjällnäsfår, gestrikefår, helsingefår,
klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, och åsenfår), gutefår,
ryafår, svenskt finullsfår
Getter: Svensk lantrasget, Allmogeget (göingeget, jämtget och lappget)
Gris: Linderödsvin
Häst: Gotlandsruss, Svensk ardenner och Nordsvensk brukshäst
Höns: Bjurholmshöna, Bohuslän-Dals svarthöna, fiftyfive flowery,
gotlandshöna, hedemorahöna, kindahöna, gammalsvensk dvärghöna,
svensk dvärghöna, orusthöna, skånsk blommehöna, åsbohöna,
ölandshöna, öländsk dvärghöna, svensk dvärghöna
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Gås: skånegås och ölandsgås
Anka: Blekingeanka, svensk blå anka, svensk gul anka och svensk
myskanka
Kanin: Gotlandskanin, mellerudskanin och svensk pälskanin
Bi: Nordiskt bi

Beskrivning av de metoder samt de agronomiska antaganden och parametrar
(bl.a. beskrivning av de baskrav som anges i artikel 28 (3) i förordning (EU) nr
1305/2013 [förordningen om landsbygdsutveckling] som är relevanta för varje
typ av åtagande) som används som referenspunkt för de beräkningar som
motiverar extrakostnader och inkomstbortfall till följd av de åtaganden som
gjorts och nivå för transaktionskostnader. Där tillämpligt ska metoden ta
hänsyn till stöd som beviljas enligt förordning (EU) nr 1306/2013
[direktstödsförordning], inklusive ersättning för jordbruksmetoder med
gynnsam inverkan på klimatet och miljön för att utesluta dubbelfinansiering.
Där tillämpligt ska metoden ta hänsyn till omvandling av enheter i enlighet
med artikel 9 i genomförandeförordningen för EAFRD.

8.2.1.4

Lista med delåtgärder



De basvillkor som utgör baseline för beräkningen av ersättningsnivån
anges i svaret till fråga 8.3.1. I baseline ingår även de åtgärder som
görs för att uppfylla kraven för direktstöd, inklusive förgröningskrav,
enligt förordning 1307/2013.










10.1 Betesmarker och slåtterängar
10.1 Komplement – Lieslåtter
10.1 Komplement – Efterbete
10.1 Komplement – Särskild höhantering
10.1 Komplement - Lövtäkt
10.1 Komplement – Bränning
10.1 Komplement – Svårtillgängliga platser
10.1 Fäbodar
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10.1 Restaurering av betesmarker och slåtterängar
10.1 Vallodling
10.1 Skötsel av våtmarker
10.1 Minskat kväveläckage
10.1 Skyddszon
10.1 Hotade husdjursraser
10.2 Projektstöd för lantrasföreningar
10.1 Traditionell odling av bruna bönor

Beskrivning av delåtgärd 10.1, Betesmarker och slåtterängar
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Betesmarker och slåtterängar
Syftet med åtgärden är att bevara och förstärka hävdgynnad biologisk
mångfald och kulturmiljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra
variationen i landskapet samt ge möjlighet till rekreation och upplevelser.
Ersättning ges för skötsel av betesmarker och slåtterängar. De behöver skötas
för att behålla sina biologiska och kulturhistoriska kvaliteter samt för att
bevara en variation i landskapet som är positiv för friluftslivet. Markerna ska
skötas med bete eller slåtter och skörd för att inte växa igen. Det finns många
olika slags betesmarker och slåtterängar. De är uppdelade i olika markklasser
som ger olika ersättning och kan ha olika villkor. Det finns olika värdekriterier
som avgör vilken markklass en mark tillhör. För alla markklasser utom
betesmarker med allmänna värden, ska markklassen, arealen och de särskilda
skötselvillkoren fastställas i samband med att marken går in ett åtagande.
I det femåriga åtagandet förbinder sig lantbrukaren att sköta marken varje år.
Bete eller slåtter behöver bara utföras de år brukaren ansöker om utbetalning
för den marken. Ersättning betalas för skötsel av betesmarker, slåtterängar och
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skogsbete i hela landet och för alvarbete på Öland och Gotland. Det finns
också ersättningar för skötsel av mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga
marker.
Åtaganden inom denna insats kommer att vara femåriga åtaganden.
Förlängningar av fullgjorda åtaganden kan göras med ett eller flera år.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a.
Skötselvillkor
Generella skötselvillkor:
 Det är förbjudet att vidta åtgärder som riskerar att skada natur- och
kulturvärden
 Sökanden ska hålla igenväxning borta årligen









Specifika villkor för markklasser
Betesmarker med allmänna värden; låta beta marken eller slå och föra
bort vegetationen varje år man söker utbetalning för den marken,
Betesmarker med särskilda värden: låta beta marken eller slå och föra
bort vegetationen varje år man söker utbetalning för den marken, följa
de särskilda skötselvillkor som stödmyndigheten fastställt för den
enskilda marken
Slåtterängar särskilda värden: slåtterängen ska slås och skörden föras
bort varje år man söker utbetalning för den marken, årligen faga
ängen, följa de särskilda skötselvillkor som stödmyndigheten fastställt
för den enskilda marken
Skogsbete, alvarbete, mosaikbetesmarker, gräsfattiga marker: låta
beta marken varje år man söker utbetalning för den marken, följa de
särskilda skötselvillkor som stödmyndigheten fastställt för den enskilda
marken
Särskilda skötselvillkor: när på året bete eller slåtter ska ske,
vegetationens utseende, skötsel och underhåll av kulturhistoriskt
10

värdefulla landskapselement, regleringen av tillskottsutfodring
Regleras i särskild ordning:
Datum, metoder för slåtter, kvalitetskrav på bete och slåtter, hur stor
andel av marken som måste betas eller slås varje år, värdekriterier för
markklasser, innehåll och tillämpning av särskilda skötselvillkor, etc.
Det regleras även i särskild ordning om det ska finnas ett
prioriteringsförfarande för vissa markklasser.
Miljöersättning
 Avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013
 Artikel 4(1)c ii och iii i Förordning (EU) 1307/2013
 Det förbjudet att sprida gödsel och kemiska växtskyddsmedel, göra
insådd och jordbearbeta marken på den stödberättigande
betesmarken.
 Det är förbjudet att skada fornlämningar.
 Det är förbjudet att skada biotopskyddade landskapselement.
 För betesmarker ersätts utgifter för stängsling, djurtillsyn,
inkomstbortfall samt borttagning av igenväxning.
 För slåtterängar ersätts utgifter för fagning, avslagning med specifika
metoder och bortförsel av skörden, minskat fodervärde samt
borttagning av igenväxning.
 Förutom dessa utgifter ersätts ökade kostader för särskilda
skötselvillkor.
 Lantbrukare och andra som är intresserade av att sköta marker med
djur eller med slåtter


Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Stödberättigande utgifter

Stödmottagare

Berättigandevillkor






Stödsökande har tillgång till marken.
Marken är jordbruksmark.
Marken är av marktypen betesmark.
Stödmyndigheten har fastställt att marken uppfyller kriterierna för den
aktuella markklassen. Detta gäller inte för betesmarker med allmänna
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värden.

Principer för urvalskriterier

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.

Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än, kan påverkas av förgröningen.

Beskrivning av delåtgärd 10.1, Komplement - Lieslåtter
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Komplement - Lieslåtter
Syftet med åtgärden är att gynna natur- och kulturmiljöer knutna till särskild
skötsel av slåtterängar.
Ersättning ges för särskild skötsel på slåtteräng med särskilda värden.
Åtgärden är ett komplement till åtgärden betesmarker och slåtterängar.
Åtgärderna ingår i ett åtagande som är bundet till en viss areal. Det är möjligt
att ha en eller flera av åtgärderna på samma mark.
Alla kompletterande åtgärder medför någon form av merarbete och utgifter
för den som sköter slåtterängen. Lieslåtter är arbetskrävande. Lieslåtter är
främst aktuellt på blockrika, trädrika eller sluttande marker som inte går att
sköta rationellt, men även för slåtterängar där de kulturhistoriska värdena är
höga.
Åtagandelängden för komplement bestäms av åtagandelängden på det
befintliga åtagandet för betesmarker och slåtterängar.
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Skötselvillkor
Den sökande ska
 slå slåtterängen med lie eller manuell minimotorslåtterbalk varje år
under åtagandeperioden. Skörden ska föras bort.
 Stödmyndigheten har möjlighet att sätta ytterligare villkor för skötseln
av den enskilda slåtterängen. Dessa ytterligare villkor kan omfatta
datum eller särskilda metoder för slåtter.
Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Miljöersättning, komplement

Stödberättigande utgifter



Ersättningen har beräknats utifrån det extra arbete som slåtter med lie
eller motormanuell slåtterbalk medför.

Stödmottagare



Lantbrukare och andra intresserade av att sköta marken med extra
skötsel.

Berättigandevillkor



Den som söker ersättningen måste ha ett åtagande för betesmarker
och slåtterängar
Markklass måste vara slåtterängar med särskilda värden
Natur och kulturvärden på den enskilda marken ska gynnas av
åtgärden
Stödmyndigheten ska fastställa att marken uppfyller kriterierna för det
aktuella komplementet





Principer för urvalskriterier
Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.
Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än, kan påverkas av förgröningen.
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Beskrivning av delåtgärd 10.1, Komplement - Efterbete
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Komplement - Efterbete
Syftet med åtgärden är att gynna natur- och kulturmiljöer knutna till särskild
skötsel av slåtterängar.
Ersättning ges för särskild skötsel på slåtteräng med särskilda värden.
Åtgärden är ett komplement till åtgärden betesmarker och slåtterängar.
Åtgärderna ingår i ett åtagande som är bundet till en viss areal. Det är möjligt
att ha en eller flera av åtgärderna på samma mark.
Alla kompletterande åtgärder medför någon form av merarbete och utgifter
för den som sköter slåtterängen. Efterbete innebär att ängen tillfälligt måste
stängslas in.
Åtagandelängden för komplement bestäms av åtagandelängden på det
befintliga åtagandet för betesmarker och slåtterängar.

Skötselvillkor
Den sökande ska
 låta efterbeta slåtterängen efter att ängen har slåttrats och skördats.
 Stödmyndigheten har möjlighet att sätta ytterligare villkor för skötseln
av den enskilda slåtterängen.
Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Miljöersättning, komplement
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Stödberättigande utgifter



Ersättningen har beräknats utifrån det extra arbete som krävs för att
sätta upp ett tillfälligt stängsel, hyra av betesdjur och djurtillsyn.

Stödmottagare



Lantbrukare och andra intresserade av att sköta marken med extra
skötsel.

Berättigandevillkor



Den som söker ersättningen måste ha ett åtagande för betesmarker
och slåtterängar
Markklass måste vara slåtterängar med särskilda värden
Natur- och kulturvärden på den enskilda marken ska gynnas av
åtgärden
Stödmyndigheten ska fastställa att marken uppfyller kriterierna för det
aktuella komplementet





Principer för urvalskriterier

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.

Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än, kan påverkas av förgröningen.

Beskrivning av delåtgärd 10.1, Komplement – Särskild höhantering
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Komplement - Särskild höhantering
Syftet med åtgärden är att gynna natur- och kulturmiljöer knutna till särskild
skötsel av slåtterängar.
Ersättning ges för särskild skötsel på slåtteräng med särskilda värden.
Åtgärden är ett komplement till åtgärden betesmarker och slåtterängar.
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Åtgärderna ingår i ett åtagande som är bundet till en viss areal. Det är möjligt
att ha en eller flera av åtgärderna på samma mark.
Alla kompletterande åtgärder medför någon form av merarbete och utgifter
för den som sköter slåtterängen. Särskild höhantering innebär extra arbete vid
skörden.
Åtagandelängden för komplement bestäms av åtagandelängden på det
befintliga åtagandet för betesmarker och slåtterängar.

Skötselvillkor
 Den sökande ska
- låta höet torka på slåtterängen innan det förs bort. Torkningen ska
antingen göras genom hässjning eller vändning.
 Stödmyndigheten har möjlighet att sätta ytterligare villkor för skötseln
av den enskilda slåtterängen.
Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Miljöersättning, komplement

Stödberättigande utgifter



Stödmottagare



Berättigandevillkor





Ersättningen har beräknats utifrån det extra arbete som
höhanteringen innebär antingen genom att man hässjar höet eller
genom att man vänder det.
Lantbrukare och andra intresserade av att sköta marken med extra
skötsel.

Den som söker ersättningen måste ha ett åtagande för betesmarker
och slåtterängar
Markklass måste vara slåtterängar med särskilda värden
Natur och kulturvärden på den enskilda marken ska gynnas av
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åtgärden
Stödmyndigheten ska fastställa att marken uppfyller kriterierna för det
aktuella komplementet

Principer för urvalskriterier

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.

Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än, kan påverkas av förgröningen.

Beskrivning av delåtgärd 10.1, Komplement - Lövtäkt
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Komplement - Lövtäkt
Syftet med åtgärden är att gynna natur- och kulturmiljöer knutna till särskild
skötsel av betesmarker och slåtterängar.
Ersättning ges för särskild skötsel på slåtteräng med särskilda värden,
betesmark med särskilda värden, mosaikbetesmark eller gräsfattiga marker.
Åtgärden är ett komplement till åtgärden betesmarker och slåtterängar.
Åtgärderna ingår i ett åtagande som är bundet till en viss areal. Det är möjligt
att ha en eller flera av åtgärderna på samma mark.
Alla kompletterande åtgärder medför någon form av merarbete och utgifter
för den som sköter slåtterängen betesmarken. De extra utgifterna är
huvudsakligen för hamling av träd en gång under åtagandeperioden.
Åtagandelängden för komplement bestäms av åtagandelängden på det
befintliga åtagandet för betesmarker och slåtterängar.
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Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Skötselvillkor
 Den sökande ska
- Hamla träden eller utföra annan lövtäkt minst en gång under
åtagandeperioden
- Utföra eventuell nyhamling under första året av åtagandeperioden
Miljöersättning, komplement

Stödberättigande utgifter

Ersättningen har beräknats utifrån de extra utgifter som uppstår för att
hamla träd eller ta annan lövtäkt.

Stödmottagare



Lantbrukare och andra intresserade av att sköta marken med extra
skötsel.

Berättigandevillkor



Den som söker ersättningen måste ha ett åtagande för betesmarker
och slåtterängar
Markklass måste vara betesmark med särskilda värden, slåtterängar
med särskilda värden, mosaikbetesmark eller gräsfattiga marker
Träden som ska hamlas ska vara lövträd eller hassel
Natur och kulturvärden på den enskilda marken ska gynnas av
åtgärden
Stödmyndigheten ska fastställa att marken uppfyller kriterierna för det
aktuella komplementet






Principer för urvalskriterier
Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.
Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än, kan påverkas av förgröningen.
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Beskrivning av delåtgärd 10.1, Komplement - Bränning
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Komplement - Bränning
Syftet med åtgärden är att bevara och förstärka natur- och kulturmiljöer som
gynnas av bränning.
Åtgärden är ett komplement till ersättning för betesmarker och slåtterängar.
Länsstyrelsen bedömer var i regionen det finns behov av bränning och vilka
marker som har biologiska kvaliteter som gynnas av att marken bränns.
Bränning ska utföras i områden som historiskt har bränts, till exempel
ljunghedar, men även andra naturtyper kan vara aktuella.
Åtgärden innebär att marken ska brännas minst en gång under
åtagandeperioden. Bränning kan enstaka år ersätta bete eller slåtter på
betesmarker eller kompletteras med sent bete. Länsstyrelsen fastställer
omfattning av åtagandet och vilken mark den sökande ska bränna.
Åtagandelängden för komplement bestäms av åtagandelängden på det
befintliga åtagandet för betesmarker och slåtterängar.

Skötselvillkor
 Den sökande ska
- bränna den mark som ingår i åtagande minst en gång under den
femåriga åtagandeperioden och enligt stödmyndighetens anvisningar.
Typ av stöd

Miljöersättning, komplement

Länkar till annan lagstiftning
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Stödberättigande utgifter



Ersättningen baseras på den arbetstid som krävs för förarbete,
bränning och efterarbete med släckning.

Stödmottagare



Lantbrukare och andra intresserade av att sköta marken med extra
skötsel.

Berättigandevillkor



Den som söker ersättning för bränning måste ha ett åtagande för
betesmarker och slåtterängar.
Marken måste vara av markklass betesmark med särskilda värden,
slåtterängar med särskilda värden eller mosaikbetesmark
Stödmyndigheten ska fastställa att marken uppfyller kriterierna för
det aktuella komplementet




Principer för urvalskriterier
Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.
Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än, kan påverkas av förgröningen.

Beskrivning av delåtgärd 10.1, Komplement - Svårtillgängliga platser
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Komplement – Svårtillgängliga platser
Syftet med åtgärden är att bevara och öka arealen hävdade betesmarker och
slåtterängar i skärgård, slåtterängar i väglöst land eller andra svårtillgängliga
platser långt från brukningscentrum.
Åtgärden är ett komplement till åtgärden skötsel av betesmarker och
slåtterängar. Betesmarker och slåtterängar i områden som har definierats eller
bedömts som svårtillgängliga berättigar till ersättning. Ersättningen för
svårtillgängliga platser betalas bara ut de år som lantbrukaren också söker
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ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar på den aktuella marken.
Åtagandelängden för komplement bestäms av åtagandelängden på det
befintliga åtagandet för betesmarker och slåtterängar.

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Skötselvillkor
Den sökande ska:
 låta beta eller slå och skörda den areal som länsstyrelsen har fastställt
som svårtillgänglig
 sköta markerna enligt de villkor som gäller för markklassen
Miljöersättning, komplement


Stödberättigande utgifter



Stödmottagare



Berättigandevillkor





Principer för urvalskriterier

Ersättningen har beräknats utifrån det extra arbete som krävs för att
transportera djur med båt till marken, extra omkostnader för daglig
djurtillsyn alternativt för att bedriva slåtter i väglöst land.
Lantbrukare och andra intresserade av att sköta marken med extra
skötsel.
Den som söker ersättning för svårtillgängliga platser måste ha ett
åtagande för betesmarker och slåtterängar.
Marken måste vara av markklassen betesmark med särskilda värden,
slåtteräng med särskilda värden, skogsbete, alvarbete,
mosaikbetesmark eller andra gräsfattiga marker
Stödmyndigheten ska fastställa att marken uppfyller kriterierna för det
aktuella komplementet

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.

21

Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än, kan påverkas av förgröningen.

Beskrivning av delåtgärd 10.1, Fäbodar
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Fäbodar
Syftet med åtgärden är att bevara fäbodbruket och dess effekter på
kulturmiljön och biologiska kvaliteter. Ett levande fäbodbruk möjliggör att
hantverk och traditioner kan föras vidare till kommande generationer.
Ersättningen ges för att bevara miljön runt fäboden såväl som själva fäboden.
En fäbod i bruk visar en brukningsform som historiskt var vanlig. Fäboden
definieras som den byggnad eller de byggnader som hör ihop med
fäboddriften. Byggnaderna ska finnas kvar på fäboden. Det traditionella
brukandet av fäboden ska kunna styrkas.
Åtgärden är uppdelad i flera delar.
Fäbod i bruk: Fäbod i bruk innebär att fäboden är en del i ett jordbrukssystem.
Fäboden är knuten till minst en hemgård. En hemgård är där
huvudproduktionen sker. Ibland kan flera hemgårdar ha djuren på samma
fäbod. Man får inte bo permanent på fäboden om man ska vara berättigad till
ersättning. Länsstyrelsen beslutar vilka fäbodar som är ersättningsberättigande
utifrån definition av fäbod i bruk. Jordbruksverket definierar vad som är fäbod i
bruk. Vad som gäller för varje fäbod framgår av en skötselplan för fäboden
som länsstyrelsen tar fram tillsammans med den sökande.
Ersättning för fäbodbete: För att kunna bevara kulturhistoriska värden som
tramp av stigar och biologisk mångfald som hävdberoende eller hävdgynnade
kärlväxter, insekter, lavar och svampar behövs ett tillräckligt högt betestryck.
Fäbodbetet är det område som djuren betar. Det kan antingen vara fritt bete
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eller inhägnat. Ersättningen bygger på ett betestryck på 0,2 djurenheter per
hektar.
Komplement - särskild skötsel av fäbodbete: Komplement för särskild skötsel
av fäbodbete gäller för marker som har biologiska eller kulturhistoriska värden
som kräver skötsel utöver bete. Det kan till exempel vara att markerna
behöver röjas eller betas på ett särskilt sätt för att behålla och utveckla naturoch kulturmiljöerna. Länsstyrelsen beslutar om särskilda skötselvillkor för den
enskilda marken.
Åtaganden inom denna insats kommer att vara femåriga åtaganden.
Förlängningar av fullgjorda åtaganden kan göras med ett eller flera år.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a.
Skötselvillkor
För fäbod i bruk ska den sökande:
 ha minst 1,2 djurenhet av nöt, get eller får på minst 6 hektar inhägnat
eller fritt bete på fäbodskog eller öppen fäbodvall under
fäbodperioden





För ersättning för fäbodbete ska den sökande:
följa stödmyndighetens beslut om hur många djur som får finnas på
fäboden, om andra djurslag än nöt, får och get får användas och hur
lång betesperioden ska vara.
låta beta marken vid fäboden under fäbodperioden med minst 0,2
djurenheter per hektar
För komplement för särskild skötsel av fäboden ska den sökande:
sköta marken vid fäboden enligt stödmyndighetens beslut om särskilda
skötselvillkor.
Regleras i särskild ordning:
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Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Stödberättigande utgifter

värdekriterier för godkänd fäbod i bruk, markklassen och
komplementet, innehåll och tillämpning av särskilda skötselvillkor, etc.
Det regleras även i särskild ordning om det ska finnas ett
prioriteringsförfarande.
Miljöersättning
 Avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013
 Artikel 4(1)c ii och iii i Förordning (EU) 1307/2013







Stödmottagare



Berättigandevillkor




Principer för urvalskriterier

Ersättning ges för utgifter kopplade till bevarande av miljön runt
fäboden samt fäboden.
Ersättning ges för fäbod i bruk, fäbodbete samt för särskild skötsel av
fäbodbete.
Utgifterna inkluderar transport av djuren till fäboden och resor för
tillsyn av djuren under betesperioden.
Ersättningen ersätter även för det inkomstbortfall som uppstår till följd
av en lägre tillväxt på djuren jämfört med om de hade betat på
betesvall.
Eftersom det krävs ett visst betestryck för att behålla de biologiska och
kulturhistoriska värdena ingår även utgiften för tillfällig stängsling.
Förutom dessa utgifter ersätts ökade kostader för särskilda
skötselvillkor och villkor kopplat till komplementet.
Fäbodbrukare eller andra intresserade av att bedriva fäbodbruk.

Fäboden ska vara godkänd av stödmyndigheten.
Stödmyndigheten ska fastställa att marken uppfyller kriterierna för
fäbodersättningens olika delar

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.
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Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än, kan påverkas av förgröningen.

Beskrivning av delåtgärd 10.1, Restaurering av betesmarker och slåtterängar
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Restaurering av betesmarker och slåtterängar
Syftet med åtgärden är att öka arealen betesmarker och slåtterängar och
därigenom utveckla odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.
Åtgärden är en miljöersättning och innebär att en betesmark eller slåtteräng
ska restaureras under 5 år.
Den mark som ska restaureras ska vara igenvuxen eller ohävdad och i behov av
restaurering för att uppnå avsedd markklass. Den ska tidigare ha brukats som
betesmark eller slåtteräng. Marken ska ha kulturhistoriskt värde, innehålla
rester av vegetationstyper som visar på tidigare betes- eller slåtterhävd samt
bedömas ha förutsättningar för att återfå biologiska värden som gynnas av
hävd. Länsstyrelsen prioriterar samt fastställer den areal som ska restaureras.
Åtaganden inom denna insats kommer att vara femåriga åtaganden.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a
Skötselvillkor
Den sökande ska
 genomföra restaureringen enligt den plan som länsstyrelsen
fastställer.
 Restaurera all mark som ingår i åtagande för restaurering inom 5 år

Typ av stöd

Miljöersättning
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Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter



Ersättningen grundas på att den som söker ska ta bort träd och buskar,
sätta upp stängsel och ha restaureringsbete.

Stödmottagare



Lantbrukare och andra som är intresserade av att sköta marker med
betesdjur eller slåtter.

Berättigandevillkor




Lantbrukaren ska ha tillgång till marken
Stödmyndigheten ska fastställa att marken uppfyller kriterierna för
restaurering

Principer för urvalskriterier

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.

Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än, kan påverkas av förgröningen.

Beskrivning av delåtgärd 10.1, Vallodling
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Vallodling
Syftet med denna ersättning är att stimulera hållbar odling och minska
växtnäringsläckage.
Vallodling är positivt utifrån växtnäringssynpunkt och bidrar därmed till
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Den bidrar även till att förbättra
vattenkvaliten och därmed till att uppnå god status enligt ramdirektivet för
vatten samt medverkar till att nå de minskningar av utsläppen av
växtnäringsämnen som krävs enligt Helcoms aktionsplan för Östersjön.
Vallodling med en förlängd liggetid och längre intervall mellan vallbrotten
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bidrar till att växtnäringsläckaget och ytavrinningen minskar samt minskar
risken för negativ påverkan vid användningen av växtskyddsmedel och till ökad
inbindning av kol.
Miljöersättningen för vallodling riktar sig till brukare som odlar vall i
slättbygder utanför ANC-området. Syftet med miljöersättningen är att odla vall
på ett hållbart sätt för att minska växtnäringsläckage. .
Åtaganden inom denna insats kommer att vara femåriga åtaganden.
Förlängningar av fullgjorda åtaganden kan göras med ett eller flera år.
Denna delåtgärd bidrar i första hand till att nå målen i fokusområde 4b.
Delåtgärden bidrar även till att nå målen i fokusområde 4a och 4c.
Skötselvillkor
Den som söker ersättning ska:
 Låta vallen ligga obruten minst tre vintrar i följd
 Låta beta eller skörda vallen varje år
 Inte använda kemiska växtskyddsmedel när vallen är huvudgröda
förutom när vallen bryts.
 Detta regleras i särskild ordning:
 Vad insådden ska utgöras av
Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Stödberättigande utgifter

Stödmottagare

Miljöersättning
 Avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013
 Artikel 4(1)c ii och iii i Förordning (EU) 1307/2013

 Ersättning ges för odling av vall på åkermark.
 Ersättning ges för inkomstbortfall, skördebortfall, utgifter för maskiner
samt utgifter för fröinsådd.
 Lantbrukare med åkermark.
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Berättigandevillkor





Lantbrukaren har tillgång till marken. Marken är jordbruksmark.
Marken är av marktyp åkermark
Marken är belägen utanför ANC-området

Principer för urvalskriterier

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.

Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än, kan påverkas av förgröningen.

Beskrivning av delåtgärd 10.1, Skötsel av våtmarker
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Skötsel av våtmarker
Nuvarande ersättning beskrivs, uppdaterad ersättning från 2015
Syftet med åtgärden är att behålla en effektiv näringsretention i våtmarker
samt hindra dem från att växa igen.
Ersättning ges för att sköta våtmarker anlagda i miljöförbättrande syfte.
Genom att underhålla våtmarker förstärks och behålls deras funktion som
växtnäringsfälla och den biologiska mångfalden upprätthålls. Detta bidrar till
en förbättrad vattenkvalitet och ökad mångfald samt minskar avgången av
växthusgaser.

Beskrivning av delåtgärd

Ersättning lämnas även för hela eller delar av våtmarker som i
miljöförbättrande syfte har restaurerats om miljönyttan stärks av ett
skötselåtagande. Ersättning betalas utifrån beräknad areal. Våtmarken ska ha
godkänts innan den färdigställs.
Åtaganden inom denna insats kommer att vara femåriga åtaganden.

28

Denna delåtgärd bidrar i första hand till att nå målen i fokusområde 4b.
Delåtgärden bidrar även till att nå målen i fokusområde 4a.

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter

Skötselvillkor
Den sökande:
 Ska underhålla dammvallar, brunnar och övriga anläggningar så att
deras funktion består under hela åtagandeperioden
 Ska ta bort igenväxningsvegetationen i den utstäckning som krävs för
att behålla funktionen
 Detta regleras i särskild ordning:
 Ytterligare villkor om åtgärder
Miljöersättning
 Det är förbjudet att ta bort eller förstöra våtmarker och småvatten på
jordbruksmark.





Ersättning ges för att sköta våtmarker anlagda i miljöförbättrande
syfte.
Ersättning ges för:
Underhåll av dammvallar, brunnar och övriga anläggningar
Borttagning av vegetation
Alternativvärde på marken

Stödmottagare



Markägare och lantbrukare som har våtmarker som har anlagts i syfte
att minska växtnäringsläckaget eller höja den biologiska mångfalden.

Berättigandevillkor




Sökande har tillgång till marken.
Endast våtmarker som har anlagts med miljöinvesteringen
”Restaurering och anläggning av våtmarker” kan få ett åtagande för
skötsel av våtmarker.
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Principer för urvalskriterier

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.

Stödbelopp och stödnivåer

Nuvarande stödnivåer är:
4 000 kr/hektar åkermark,
1 500 kr/hektar betesmark och övrig mark,
1 000 kr/hektar tilläggsersättning på höga markvärden

Beskrivning av delåtgärd 10.1, Minskat kväveläckage
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Minskat kväveläckage
Syftet med åtgärden är att minska kväveutlakning och fosforförluster samt att
lagra in kol i marken.
Förslaget består av två delar. Man kan odla fånggröda eller vårbearbeta, eller
göra både och. Ersättning kan ges för enskilda delåtgärder eller för dem båda
tillsammans på samma skifte.
Odling av fånggröda och jordbearbetning på våren i stället för under hösten är
två möjligheter att minska växtnäringsförluster samt att öka inlagringen av kol
i marken. Med fånggröda avses sådd växtlighet som har sin huvudsakliga
tillväxt mellan två huvudgrödor och som odlas med syfte att ta upp
växtnäringsämnen och lagra in kol efter skörd av huvudgrödan. Vid odling av
fånggröda inom de ramar som åtgärden anger kan ingen tidig jordbearbetning
genomföras. Därmed begränsas kväve- och kolfrigörelsen från marken i viss
utsträckning.
Vårbearbetning innebär att brytning av markens växttäcke eller stubbåker inte
görs förrän tidigast 1 januari året efter stödåret. Senarelagd jordbearbetning
minskar frigörelsen av kväve och kol från markens organiska substans. Orörd
mark under hösten minskar också riskerna för fosforförluster genom erosion.
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Åtaganden inom denna insats kommer att vara femåriga åtaganden.
Förlängningar av fullgjorda åtaganden kan göras med ett eller flera år.
Denna delåtgärd bidrar i första hand till att nå målen i fokusområde 4b.
Delåtgärden bidrar även till att nå målen i fokusområde 4c, 5d och 5e.

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Stödberättigande utgifter

Skötselvillkor
 Fånggrödan ska sås med normal utsädesmängd för att ge förutsättning
för ett bra bestånd och vid tidpunkter så att fånggrödan kan utvecklas
väl och ta upp kväve under hösten.
 Vårbearbetning innebär att marken inte får jordbearbetas efter skörd
av en huvudgröda eller en bevuxen träda till och med det innevarande
årets slut.
 Detta regleras i särskild ordning:
 Vad fånggrödan ska utgöras av
 Tidpunkt för brytning av fånggrödan
 Vad man får göra på marken efter skörd av huvudgröda
 När sådd ska göras året efter stödåret
Miljöersättning
 Avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013
 Artikel 4(1)c ii och iii i Förordning (EU) 1307/2013







Ersättning ges för utgifter för odling av fånggröda samt
vårbearbetning:
Utgifter för fånggröda
Utsäde och sådd
Ökat behov av ogräsbekämpning
Ökad skördekostnad samt spill
Viss skördereducering av huvudgrödan
Utgifter för vårbearbetning
Läglighetskostnad för vårbearbetning
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Ökat behov av ogräsbekämpning
Skördereduktion vid efterföljande gröda

Stödmottagare



Lantbrukare som har åkermark i södra och mellersta Sverige

Berättigandevillkor



Marken ska finnas inom nitratkänsligt område. Områdena definieras i
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket.
Lantbrukaren har tillgång till marken. Marken är jordbruksmark.
Marken är av marktyp åkermark



Principer för urvalskriterier

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.

Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än, kan påverkas av förgröningen.

Beskrivning av delåtgärd 10.1, Skyddszoner
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Skyddszoner
Syftet med åtgärden skyddszoner mot vattendrag är att minska ytavrinningen,
erosionen och läckaget av näringsämnen från åkermark. Skyddszonerna
minskar även risken för att rester av växtskyddsmedel förorenar sjöar och
vattendrag.
En skyddszon är en vallbesådd zon eller remsa utmed ett vattenområde.
Ersättning ges för anläggning och skötsel av skyddszoner på åkermark.
Åtgärden innebär att vallgräs eller vallgräs i blandning med vallbaljväxter odlas
på skyddszonen.
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Skyddszonen ska sås senast på våren det första året i åtagandet och den får
inte brytas förrän på hösten det sista året. Det är inte tillåtet att använda
gödsel eller växtskyddsmedel på skyddszonen. Åtgärden får inte kombineras
med andra åtgärder som ger ersättning för vallodling på samma mark.
Syftet med åtgärden anpassade skyddszoner är att
• minska läckage av fosfor från åkermark genom att minska ytavrinning och
erosion
• minska skador i markstrukturen på grund av vägsalt som annars riskerar att
öka fosforförlusterna
• minska ytavrinning och erosion i översvämningsområden.
Med anpassade skyddszoner avses skyddszon på erosionsbenägen mark, mark
som riskerar att få skador i markstrukturen på grund av vägsalt eller mark som
löper risk att översvämmas. Ersättning ges för anläggning och skötsel av
anpassade skyddszoner på åkermark. Åtgärden innebär att vallgräs eller
vallgräs i blandning med vallbaljväxter odlas på den anpassade skyddszonen.
Den kan anläggas på erosionsbenägen mark vid till exempel ytvattenbrunnar
eller i svackor på åkermark, längs med vägar som saltas eller åkermark som
översvämmas regelbundet. Anpassade skyddszoner berättigar inte till
ersättning på överlappande areal där lagstiftningen redan kräver någon form
av skyddszon. Åtgärden får inte kombineras med andra åtgärder som ger
ersättning för vallodling på samma mark.
Åtaganden inom denna insats kommer att vara femåriga åtaganden.
Förlängningar av fullgjorda åtaganden kan göras med ett eller flera år.
Denna delåtgärd bidrar i första hand till att nå målen i fokusområde 4b.
Delåtgärden bidrar även till att nå målen i fokusområde 4a och 4c.
Skötselvillkor
Skyddszoner mot vattendrag:
 Anlägga en skyddszon utmed ett vattenområde. Vattenområdet
definieras i miljöbalken.
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Skyddszonen ska ligga obruten under hela åtagandeperioden. Sista
året i åtagandet får skyddszonen brytas på hösten.
Användning av gödsel eller växtskyddsmedel är inte tillåtet.

Följande regleras i särskild ordning:
 Vilken gröda skyddszonen ska utgöras av
 När skyddszonen ska vara sådd
 Vilken tidpunkt skyddszonen får brytas sista året i åtagandeperioden
 Övriga skötselkrav för skyddszonen
 Vilken storlek skyddszonerna ska ha
Anpassade skyddszoner:
 Anlägga en anpassad skyddszon på erosionsbenägen mark, mark som
riskerar att få skador i markstrukturen på grund av vägsalt eller mark
som löper risk att översvämmas.
 Skyddszonen ska ligga obruten under hela åtagandeperioden. Sista
året i åtagandet får skyddszonen brytas på hösten.
 Användning av gödsel eller växtskyddsmedel är inte tillåtet.
Följande regleras i särskild ordning:
 Vilken gröda skyddszonen ska utgöras av
 När skyddszonen ska vara sådd
 Vilken tidpunkt skyddszonen får brytas sista året i åtagandeperioden
 Övriga skötselkrav för skyddszonen
 Vilken storlek de anpassade skyddszonerna ska ha
Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Miljöersättning
 Avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013
 Artikel 4(1)c ii och iii i Förordning (EU) 1307/2013
 Skyddszon på grund av växtskyddsmedel (1107/2009 artikel 31) är inte
stödberättigande.
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Stödberättigande utgifter






Stödmottagare



Utsäde och arbete vid sådd
Skötsel i form av eventuell avslagning och bortförsel
Reparation av skadade ytor
Uteblivna intäkter på grund av skyddszonen eller den anpassade
skyddszonen
Lantbrukare som har åkermark

Berättigandevillkor





Lantbrukaren har tillgång till marken. Marken är jordbruksmark.
Marken ska finnas inom stödområde 4b, 5 och 9.
Marken är av marktyp åkermark

Principer för urvalskriterier

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.

Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än, kan påverkas av förgröningen.

Beskrivning av delåtgärd 10.1, Hotade husdjursraser
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Hotade husdjursraser
Syftet med åtgärden är att stimulera och underlätta för djurägare att hålla
hotade husdjursraser. Målet är att alla husdjursraser som Sverige har ett
bevarandeansvar för ska vara i hotkategori inte i fara (not at risk) år 2020
enligt FAO:s definition. Detta innebär att det totala djurantalet är fler än 1 000
hondjur och 20 handjur av respektive ras eller att den totala populationen är
fler än 1 200 individer och populationsstorleken ökar. I bedömningen av
måluppfyllelsen ska lantrasföreningarnas egna mål för bevarandearbetet också
beaktas.
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Ersättning ges som ett årligt belopp till de djurägare som håller djur av hotade
raser av nötkreatur, får, getter och gris. För att vara stödberättigande ska
rasen finnas med på den lista över raser som uppfyller kriterierna för att
Sverige ska åta sig bevarandeansvar för rasen och som ingår i den nationella
handlingsplanen Bevara, nyttja och utveckla – handlingsplan för uthållig
förvaltning av svenska husdjursraser 2010–2020.
Åtaganden inom denna insats kommer att vara femåriga åtaganden.
Förlängningar av fullgjorda åtaganden kan göras med ett eller flera år.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a.

Skötselvillkor





Djurägare som söker ersättning ska
Hålla sina djur i enlighet med en godkänd avelsplan för rasen
Ha djur med känd härstamning registrerade i härstamningskontroll för
det aktuella djurslaget
Betäcka hondjur med handjur av samma ras
Besättningar med får ska vara anslutna till Maedi-Visna-programmet

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Miljöersättning
 Avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013

Stödberättigande utgifter

Ersättning ges som ett årligt belopp till de djurägare som håller djur av hotade
raser av nötkreatur, får, getter och gris.
Ersättningen beräknas genom en jämförelse med att hålla konventionella
produktionsraser eller som en utgift för att hålla djuren. Skillnaderna består
bland annat i
 Lägre mjölkavkastning
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Lägre slaktvärde på utslagsko
Lägre kalvvärde
Högre utgifter för att hålla egna handjur
Lägre slaktvikt och lägre kvalitetsklass på lamm
Färre djur i besättningen
Utgifter för härstamningskontroll

Stödmottagare




Djurägare som håller djur av hotade husdjursraser

Berättigandevillkor



Principer för urvalskriterier
Stödbelopp och stödnivåer

För att vara stödberättigande ska rasen finnas med på den lista över
raser som uppfyller kriterierna för att Sverige ska åta sig
bevarandeansvar för rasen och som ingår i den nationella
handlingsplanen Bevara, nyttja och utveckla - handlingsplan för
uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 2010-2020.
Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.
Inte färdigutrett än.

Beskrivning av delåtgärd 10.2, Projektstöd för lantrasföreningar
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Projektstöd för lantrasföreningar
Syftet med åtgärden är stödja rasföreningarna med att organisera och leda
bevarandearbetet. Målet är att alla husdjursraser som Sverige har ett
bevarandeansvar för ska vara i hotkategori inte i fara (not at risk) år 2020
enligt FAO:s definition. Detta innebär att det totala djurantalet är fler än 1 000
hondjur och 20 handjur av respektive ras eller att den totala populationen är
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fler än 1 200 individer och populationsstorleken ökar. I bedömningen av
måluppfyllelsen ska lantrasföreningarnas egna mål för bevarandearbetet också
beaktas.

Åtgärden innebär att lantrasföreningar kan söka projektstöd för en eller flera
aktiviteter som är ändamålsenliga för bevarandearbetet och i linje med den
nationella handlingsplanen för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser
2010–2020. För att vara berättigad till stöd ska föreningen bedriva
bevarandearbete med hotade raser som finns med på den lista över raser som
uppfyller kriterierna för att Sverige ska åta sig bevarandeansvar för rasen och
som ingår i den nationella handlingsplanen.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a.

Skötselvillkor

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Lantrasföreningar som söker ersättning ska:
 Göra en projektplan som innehåller projektidé, mål och strategi för hur
projektet ska uppnå sitt mål.
 Arbeta i enlighet med en för rasen godkänd avelsplan.
 Detta regleras i särskild ordning:
- Ytterligare villkor för projektplanen
Projektstöd

Stödberättigande utgifter
Ersättning ges till lantrasföreningar för bevarandearbete enligt den nationella
handlingsplanen för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 2010-2020.
Exempel på ersättningsberättigande utgifter är:
 Ersättning för att hålla ston i avel, hålla handjur eller hålla djur i
genbank
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Stödmottagare



Berättigandevillkor



Skapa och upprätthålla härstamningsregister
Stambokföring
Transport av genetiskt viktiga djur för avel mellan besättningar
Hälsofrämjande åtgärder inom rasen
Genbanksverksamhet
Stimulans av avelsverksamhet
Utbildning av unghingstar, t.ex. inkörning
Kartläggning av för rasen viktiga egenskaper
Information, utbildning, rådgivning och sammanställning av tekniska
rapporter.
Lantrasföreningar

För att vara berättigad till stöd ska föreningen bedriva
bevarandearbete med hotade raser som finns med på den lista över
raser som uppfyller kriterierna för att Sverige ska åta sig
bevarandeansvar för rasen och som ingår i den nationella
handlingsplanen. En godkänd avelsplan ska finnas för den eller de
raser som föreningen bevarar.

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringen utifråntill exempel
bidrag till återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden.
Vilka projekt som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer

Inte färdigutrett än.
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Beskrivning av delåtgärd 10.1, Traditionell odling av bruna bönor
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Traditionell odling av bruna bönor

Syftet med åtgärden är att behålla traditionell odling av bruna bönor på Öland.
Odlingen är en viktig del av öns kulturmiljö. Södra Ölands odlingslandskap är
klassat som världsarv av UNESCO. Den traditionella odlingen av bruna bönor
har bidragit till detta.
Åtaganden inom denna insats kommer att vara femåriga åtaganden.
Förlängningar av fullgjorda åtaganden kan göras med ett eller flera år.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a.
Skötselvillkor
Den sökande:
- ska odla bruna bönor av sorten ’Bonita’, ’Karin’, ’Katja’, ’Stella I’
eller ’Signe’.
- får inte använda kemiska växtskyddsmedel mot insekter och
svamp
Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Miljöersättning
 Avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013
 Artikel 4(1)c ii och iii i Förordning (EU) 1307/2013

Stödberättigande utgifter


Ersättningen beräknas utifrån förlorade intäkter och utgifter för att
odla bruna bönor jämfört med odling av spannmål inom samma
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geografiska område.
Stödmottagare



Berättigandevillkor





Principer för urvalskriterier

Stödbelopp och stödnivåer

Trädgårds- och lantbruksföretag och andra som är intresserade av att
odla bevarandevärda och traditionella sorter.

Stödsökande har tillgång till marken. Marken är jordbruksmark.
Marken är av marktyp åkermark
Ersättning för traditionell odling av bruna bönor är begränsad till
Öland.
Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.
Inte färdigutrett än.
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