
Jordbrukarstöd 2018 

 Nyheter 

 Stöd för skyddszoner 

 Stöd för minskat kväveläckage 

 Frågestund 

 

Sista ansökningsdag 12april! 



Nyheter 

 Inga stora förändringar 

sen 2017 några i 

förgröningsstödet 

 

 

 

 

 

 

 



Förgröningsstödet 

 Mellangröda som räknas som ekologisk 

fokusareal. Sista sådatum 1 sep och brytas 

tidigast 1 november. Blandning av två grödor.  

 Undantag från ekologiska fokusarealer och 

grödkrav om mer än 75% av åkermarken är vall, 

träda el baljväxter.  

 Förbud mot växtskyddsmedel under vissa 

perioder. Gäller träda, vall och kvävefixerade 

grödor. 

 

 



 

 

 

 
Kontrollera i SAM-internet om 

kraven på förgröning är uppfyllda 



Stöd till unga lantbrukare 

 Inga förändringar från år 2017! 

 

 Viktigt för bolag att skicka in intyg om 

ägarförhållandena och delaktighet i driften 

senast sista ansökningsdag! 



Stöd till skyddszoner 

 Syfte: 

 Minska ytavrinningen, erosion och läckage av 

fosfor och andra näringsämnen från 

åkermarken. Minska risken för att 

växtskyddsmedel hamna i våra vattendrag.  



Villkor 

 5-årigt åtagande på minst 0.10 ha.  

 Marken måste ligga inom nitratkänsligt område. 

 Zonen ska ligga på åkermark i direkt anslutning 

till vattenområdet. Det får inte vara skog 

emellan. Fåtal träd och buskar är okey.  

 Vattenförade någon gång under året. 



Villkor 

 6-20 m bred zon längs vattendraget.  

 Vallinsådd året innan eller om det redan finns en 

väletablerad vallgröda där. Sådd i renbestånd. 

 Ska vara en bra vallgröda hela åtagandet, man 

får reparera zonen. 

 Får INTE gödsla eller använda växtskyddsmedel 

 Du får skörda och putsa efter 1 juli. Beta får man 

göra hela betesperioden.  

 Brytas tidigast 10 oktober sista året i åtaganden 

 



Skyddszoner 

 Länsstyrelsen kan tillåta lantbrukare att putsa 

växtligheten på skyddszonen tidigare på 

säsongen, för att minska spridningen av invasiva 

arter. Ansök i så fall!!! 

 



Anpassade skyddzoner 

 Erosionsbenägen mark. 

 Längs stora vägar med risk för skador i 

markstrukturen av vägsalt. 

 Områden som riskerar att översvämmas. 

 

 Länsstyrelsen bedömer om din mark uppfyller 

villkoren för detta.  



Ersättning! 

 3000kr ha!  



Hur söker man? 

 I SAM internet! 

 



 



 



Spara! 





Välj grödkod 77 Skyddzon mot  vattendrag 

Sök nytt åtagande 





 Varning vid tvärvillkorselement! Rita in x m på zonen i 

SAM och ha lika antal m på åkern! 

 

 

 

 

 



Stöd minskat Kväveläckage 

Syftet med ersättningen är att minska 

kväveutlakning och fosforförluster från åkermark 

och att lagra in kol i marken. 



Villkor 

 Odla fånggröda och/eller vårbearbetning 

 Kan sökas på samma mark! 

 Nitratkänsligt område 

 



Vårbearbetning 

 Man plöjer/kultiverar på våren EFTER!  

 Man får inte gödsla eller spruta marken.  

 Kan inte sökas för potatis. 

 Inte beta stubben. 

 



Fånggröda 

 Syfte att ta upp kväve under hösten. 

 Vallgräs eller vallgräs i blandning med 

vallbaljväxter. Högst 15 viktprocent av utsädet. 

 Sås med huvudgrödan senast i juni. 

 Specialregler potatis och rotfrukter. 

 Brytas tidigast 10 oktober. 

 Får ej övergå till huvudgröda näst kommande år 

och ej till träda. 

 Får ej täckdika under året. 

 



Åtagande 

 5-årigt åtagande 

 Ej blockbundet åtagande 

 År 1 bestämmer åtagande storlek, år 2-5 kan 

åtagandet variera mellan 80-120 % 

 Kom ihåg att söka utbetalning varje år! 

 

 



Ersättning 

 Fånggröda 1100kr/ha per år. 

 Vårbearbetning 600kr/ha per år. 

 

 Kan kombineras på samma mark = 1700kr/ha 



Minskat kväveläckage 

 Söks  i SAM internet 







Andra stöd 

 Fosfordammar/Våtmarker för näringsretention 

 Strukturkalkning 

 Minskat fosforläckage vid spridning av 

stallgödsel  

 Kalkfilterdiken 

 Tvåstegsdiken 

 

 Stöd i landsbygdsprogrammet Johan Axner och 

Robert Ström kan dessa stöd bäst! 



Frågor? 



 
 

Vi finns på tel 0771-67 00 00 

 Västerås växel 010-22 49 000 


