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Checklista för miljöersättning för hotade husdjursraser 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 Jordbruksverket.

Ja

Nej

Nr

Frågor

1

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

Kommentarer och länkar

2

Har du läst och tagit del av informationen i
anvisningen innan du fyller i ansökningsblanketten
för ersättningen?

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

Har du intyg som visar att dina djur är renrasiga?

Du måste kunna visa att dina djur är
renrasiga. Det gör du genom att du
får ett intyg från den officiella
härstamningskontrollen eller från
respektive genbank.

5

Om du har allmogekor, fjällkor, allmogegetter
eller linderödssvin, är de anslutna till en genbank
under hela ditt åtagande?

6

Har du rapporterat in dina djurs fullständiga
härstamning till den förening som har hand
om registreringen?

De här raserna ska vara anslutna till
respektive genbank under hela ditt
åtagande.
För fjällkor gäller följande, de kan
vara anslutna antingen till
Föreningen äldre svensk boskap eller
Växa Sverige.
Följande föreningar har hand om
registreringen:
Föreningen Allmogekon
Föreningen äldre svensk boskap
Växa Sverige
Elitlamm Svenska fåravelsförbundet
Föreningen Allmogegeten
Bockavelsföreningen
Föreningen landtsvinet

7

Har du kontrollerat om uppgifterna som finns i den
offentliga härstamningskontrollen är rätt?

Du kan få ersättning när du håller
djur av raser som finns med på
EU: s lista över hotade svenska
husdjursraser.
Oavsett om du redan har ett åtagande
eller om du söker ett nytt åtagande
ska du läsa anvisningen till
blanketten. Blanketten heter
Ansökan - hotade husdjursraser 2013

Det är viktigt att kontrollera så att
uppgifterna är rätt. Om uppgifterna
är fel får du inte några pengar.
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8

Är alla dina djur märkta enligt de regler som
finns?

Du kan läsa mer om märkning på
Jordbruksverkets webbplats.

9

Vet du om att du inte kan söka ersättning för
kastrerade djur?

Du får endast ersättning för djur som
du kan använda i avel.

10

Fråga 10-11 gäller nötkreatur
Använder du bara godkända och renrasiga
avelstjurar?

De tjurar du använder ska vara
godkända för den ras som du har.
Det är respektive rasförening som
godkänner tjurarna.
Om du har fjällkor eller rödkullor är
det följande föreningar som
godkänner avelstjurar:
Svensk Fjällrasavel
Sveriges Rödkulleförening

11

Rapporterar du till CDB på ett korrekt sätt?

Du måste själv hålla koll på att du
rapporterar inom rätt tidpunkt, om du
inte gör det kan du få avdrag på din
ersättning.
www.jordbruksverket.se/cdbinternet

12

Fråga 12 gäller får, getter och svin
Har du tagit bort får, getter eller svin ur din
besättning under hållandeperioden?

Under hållandeperioden måste du
meddela Jordbruksverket om du tar
bort djur från din ansökan.
Du ska använda blanketten:
Anmälan – hotade husdjursraser.
Läs mer om vad som gäller på
Jordbruksverkets webbplats.

13

Fråga 13-14 gäller grisar
Om du har galtar som är äldre än 6 månader,
använder du dem i avelsarbetet?

För att få ersättning ska du att
använda galtarna i avel.

14

Om du har gyltor som är äldre än 6 månader,
användas de i avelsarbetet?

För att få ersättning ska du använda
gyltorna i avel.

15

Fråga 15-16 gäller får och getter
Använder du dina får och getter i avelsarbetet?

16a

Är din besättning ansluten till förenklad kontroll
eller program för bekämpning av viruset maedivisna hos Svenska djurhälsovården?

För att få ersättning ska du att
använda djuren i avel för att bevara
den aktuella rasen.
Du kan läsa mer om maedi-visna hos
Svenska Djurhälsovården.

16b

Om din besättning är ansluten till Svenska
djurhälsovårdens kontroll eller program för maedi
visna följer du deras rekommendationer?
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Kommentarer och länkar

För att få ersättning måste du följa de
villkor som finns.

