Anmälan för miljöersättning, inlämnas på hösten

Lämna in blanketten senast 30.10.2020 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där
gårdsbruksenheten är belägen.

Myndighetens anteckningar
Blanketten anlänt, datum

Ärendenummer

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående sätt.
Makulera tomma rader med en diagonal linje.

1. Uppgifter om ersättningssökanden och gården
Namn

Lägenhetssignum

Adress

Telefonnummer

2. Åtgärder som jag anmäler på blanketten
Placering av flytgödsel i åker (anmäls i punkt 3)
Återanvändning av näringsämnen och organiskt material (anmäls i punkt 4)
Växttäcke vintertid på åkrar (anmäls i punkt 5)
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BBlankett
lankett 465
465

Mottagare

3. Placering av flytgödsel i åker
Mängd stallgödsel eller gödselmedel som spridits enligt åtgärdsvillkoren år 2020

Basskiftets signum

Basskiftets namn

Basskiftetsareal

Gödselns och/eller
det organiska gödselfabrikatets
spridningsareal
(ha)

Gödselslag och/eller slag av gödselfabrikat

Mängd
(m3/ha)

Spridningsdatum

Utredning över gödselspridningsutrustning som använts:

Myllande

Placerande

Om du har tagit emot flytgödsel/urin eller flytande organiskt gödselfabrikat, lämna som bilaga till anmälan om gödsel som använts inom åtgärden in överlåtelseavtal (t.ex.
blankett 465L), betalningsverifikat, forsedel eller liknande, varav framgår materialets anskaffning och mängd, till landsbygdsnäringsmyndigheten senast den 30 oktober
2020.
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4. Återanvändning av näringsämnen och organiskt material
Mängd gödsel eller gödselmedel som spridits enligt åtgärdsvillkoren år 2020

Basskiftets signum

Basskiftets namn

Basskiftets
areal

Gödselns
och/eller det organiska gödselfabrikatets
spridningsareal
(ha)

Gödselslag och/eller slag av gödselfabrikat

Mängd
(m3/ha)

Torrsubstanshalt
(%)

Spridningsdatum

Namn och lägenhetssignum för stallgödselns överlåtare

Lämna som bilaga till anmälan om fast gödsel, torr fraktion som separerats från gödsel, organiska gödselfabrikat, jordförbättringsmedel eller växtunderlag som avses i
lagen om gödselfabrikat, och som använts inom åtgärden, till landsbygdsnäringsmyndigheten in avtalet om överlåtelse (t.ex. blankett 465L), betalningsverifikat, forsedel
eller fraktsedel, varav framgår materialets anskaffning och mängd, senast 30.10.2020.
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5. Växttäcke vintertid på åkrar
Växttäckt areal i styrningsområdet och på andra områden enligt basskifte
Basskiftets signum
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Basskiftets namn

Basskiftets areal

Växttäckt areal ha

Skiftets placering (styrningsområde (S) / Annat område
(A))

Form av växttäcke
(äkta växttäcke (Ä)/reducerad bearbetning(R))

Basskiftets signum

Basskiftets namn

Basskiftets areal

Växttäckt areal ha

Skiftets placering (styrningsområde (S) / Annat område
(A))

Form av växttäcke
(äkta växttäcke (Ä)/reducerad bearbetning(R))

Tilläggsuppgifter

6. Underskrift
Jag försäkrar att uppgifterna i denna anmälan är riktiga.
Ort och tid
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Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården.

Ifyllningsanvisning
1. Uppgifter om ersättningssökanden och gården
Anmäl i denna punkt namn, lägenhetssignum, adress och telefonnummer för sökanden av jordbrukarstöd år 2020. Det ska vara samma sökande som på Stödansökan 101B.

2. Åtgärder som anmäls med blanketten
Kryssa för den åtgärd till vilken du anmäler arealen. En areal kan endast anmälas
för den ena av åtgärderna placering av flytgödsel i åker och återanvändning av
näringsämnen och organiskt material. Anmäl arealen per basskifte i punkt 3 (placering av flytgödsel i åkrar) eller punkt 4 (återanvändning av näringsämnen och
organiskt material). Anmäl arealen med växttäcke vintertid på åkrar i punkt 5.
Om uppgifterna om alla åtgärdsskiften inte ryms på denna blankett, kan du fylla i
flera blanketter eller lämna in motsvarande uppgifter på ett separat papper. Underteckna varje papper du lämnar in.

3. Placering av flytgödsel i åker
Anmäl i punkten de mängder stallgödsel eller gödselmedel som spridits enligt åtgärdsvillkoren. Lägg märke till gödslingsbegränsningarna vid kanterna av vattendrag. Minska arealen på det basskifte du anmält för åtgärden med den areal som
motsvarar den ogödslade skyddsremsan.
Anteckna i tabellen basskiftets signum, basskiftets namn och basskiftets areal.
Anteckna per basskifte spridningsarealen för den stallgödsel och/eller det gödselfabrikat som du spridit inom åtgärden.
Anteckna de/de slag av stallgödsel eller gödselmedel som använts. De stallgödsel- och gödselmedelsslag som godkänns inom åtgärden finns uppräknade i tabellen nedan. De flytande organiska gödselfabrikat som kan godkännas ska finnas på Livsmedelsverkets lista över typbeteckningar nedan.
-

flytgödsel
urin
vätskefraktion som separerats från flytgödsel
Flytande organiskt gödselfabrikat:
- 1B1 8 Organisk gödselmedelslösning av animaliskt ursprung
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-

1B2 4 Organisk gödselmedelslösning
1B3 2 Tångextrakt
1B3 4 Humuspreparat eller humusextrakt
1B3 5 Vattenlösning eller oljeemulsion med alkohol
1B3 6 Växtextrakt
1B3 7 Aminosyrapreparat
1B4 1 Melassextrakt
1B4 2 Vinass och vinassextrakt
1B4 3 Cellsaft från potatis
1B4 4 Rejektvatten
3A2 6 Syrebehandlat och stabiliserat reningsverksslam
3A2 7 Förmultningsrest till jordförbättring
3A5 1 Kalkstabiliserat reningsverksslam
3A5 2 Rötrest
3A5 3 Förmultat reningsverksslam
3A5 7 Kemiskt oxiderat reningsverksslam

Ange per basskifte den mängd (kubik/ha) gödsel eller gödselfabrikat du spridit.
Anteckna också det/de datum då spridningen gjorts. Ange om du använt spridningsutrustning som placerar eller myllar in gödseln. I punkten Tilläggsuppgifter
kan du t.ex. anteckna märke eller andra preciserande uppgifter om den utrustning
du använt.
Om avsikten är att sprida flytgödsel, urin eller gödselfabrikat ännu efter att ansökan lämnats in, anges som datum den planerade spridningsdagen. Om den planerade spridningen inte blir av ska detta omedelbart anmälas till landsbygdsnäringsmyndigheten. Om flytgödsel/urin eller flytande organiska gödselfabrikat har
tagits emot, ska man som bilaga till anmälan lämna in avtalet om överlåtelse av
gödselmedel (blankett 465L), eller motsvarande skriftlig anmälan av överlåtaren
gällande den överlåtna gödseln, av vilken anskaffningen och mängden framgår,
eller betalningsverifikat eller forsedel eller fraktsedel för det mottagna gödselmedlet samt dess mängd. Närmare information om åtgärden hittar du i kapitlet om miljöförbindelse i ansökningsguiden och i kapitlen 5.1, 8.2 och 8.3 i förbindelsevillkoren.

4. Återanvändning av näringsämnen och organiskt material
Anmäl i punkten de mängder stallgödsel eller gödselmedel som spridits enligt åtgärdsvillkoren. Lägg märke till gödslingsbegränsningarna vid kanterna av vattendrag. Minska arealen på det basskifte du anmält för åtgärden med den areal som
motsvarar den ogödslade skyddsremsan.
Anteckna i tabellen basskiftets signum, basskiftets namn och basskiftets areal.
Anteckna per basskifte spridningsarealen för den stallgödsel och/eller det gödselfabrikat som du spridit inom åtgärden.
Anteckna de/de slag av stallgödsel eller gödselmedel som använts. Anmäl i punkten det djurslag från vilket den fasta gödseln eller den från fast gödsel separerade
torra fraktionen kommer. De stallgödsel- och gödselmedelsslag, jordförbättringsmedel eller växtunderlag som godkänns inom åtgärden är följande stallgödselslag
och gödselmedel och andra material som ingår i tabellen nedan. De organiska
gödselfabrikat som kan godkännas ska finnas på Livsmedelsverkets lista över
typbeteckningar nedan.
-

fast gödsel som anskaffats från ett annat jordbruk
torr fraktion separerad från fast gödsel, som anskaffats från ett annat jordbruk
Organiskt gödselfabrikat:
- 1B1 8 Organiska gödselmedel av animaliskt ursprung
- 1B1 Organiska gödselmedel av icke-animaliskt ursprung
- 1C1 5 Kött- och benmjöl eller bearbetat animaliskt
protein med kaliumsulfattillägg
- 3A1 Jordförbättringstorv
- 3A2 Organiska jordförbättringsmedel
- 3A5 Biprodukter som används som sådana som jordförbättringsmedel
- 5A1 Torv
- 5A2 1 Gödslad och/eller kalkad lösjord
- 5A2 2 Kompostjord
- 5A2 3 Jord från rotfrukter

Ange per basskifte den mängd (kubik/ha) gödsel eller gödselfabrikat du spridit.
Ange torrsubstansprocenten i det material du spridit. Anteckna det/de datum då
spridningen gjorts. Om du har för avsikt att sprida godkänt material ännu efter att
ansökan lämnats in, anges som datum den planerade spridningsdagen. Om den
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planerade spridningen inte genomförs, anmäl detta omedelbart till landsbygdsnäringsmyndigheten.
Ange gödselöverlåtarens namn och lägenhetssignum. Om du tar emot material
från en tillverkare som inte har lägenhetssignum, ange i denna punkt tillverkarens
namn. Lämna som bilaga till anmälan om fast gödsel, torr fraktion som separerats
från gödsel, organiska gödselfabrikat, jordförbättringsmedel eller växtunderlag
som avses i lagen om gödselfabrikat, och som använts inom åtgärden, till landsbygdsnäringsmyndigheten in avtalet om överlåtelse (t.ex. blankett 465L) eller
lämna in en skriftlig anmälan av överlåtaren om den överlåtna gödseln och dess
mängd där dessa uppgifter framgår, eller lämna in betalningsverifikat, forsedel eller fraktsedel, varav framgår materialets anskaffning och mängd, senast
30.10.2020.
I punkten Tilläggsuppgifter kan du vid behov lämna närmare uppgifter som hänför
sig till ansökan. Närmare information om åtgärden hittar du i kapitlet om miljöförbindelse i ansökningsguiden och i kapitlen 5.2, 8.2 och 8.3 i förbindelsevillkoren.

5. Växttäcke vintertid på åkrar
Anmäl de växttäckta arealerna i styrningsområdet och andra områden.
Anmäl basskiftets signum, namn och areal. Ange om basskiftet ligger inom styrningsområdet (s) eller ett annat område (a). Ange den växttäckta arealen i hektar
med två decimalers noggrannhet samt formen av växttäcke (äkta växttäcke
(Ä)/reducerad bearbetning (R)), om basskiftet ligger inom styrningsområdet. Anmäl basskiftet på två skilda rader, om det på samma basskifte finns både äkta
växttäcke och växttäcke med reducerad bearbetning.
Allmänt om anmälan
Kom ihåg att uppge minst 20 procent av förbindelsearealen som areal med växttäcke både för styrningsområdet och för ett annat område. Om du inte anmäler
minst 20 procent växttäcke för styrningsområdet och ett annat område underkänns åtgärden och den ersättning som betalats för åtgärden återkrävs för hela
förbindelsetiden. Vid eventuell övervakning av växttäcket beaktas endast de arealer som anmälts som växttäcke.
Anmäl areal endast för förbindelseskiften, eftersom endast förbindelseskiftenas
arealer beaktas i anmälan. Av förbindelseskiftena ska du anmäla alla arealer som
duger till växttäcke, eftersom de växttäckta arealerna inräknas i de procentuella
gränserna för åtgärden, även om de inte berättigar till ersättning för skiftet.

Minimikravet, dvs. kravet på att 20 procent av förbindelsarealen ska ha växttäcke,
gäller separat för de skiften som finns i styrningsområdet och separat för de skiften som finns i det andra området. Närmare information om åtgärden hittar du i
ansökningsguiden och i kapitlen 5.6, 8.2 och 8.3 i förbindelsevillkoren.
Du kan anmäla som reducerad stubbearbetning endast för skiften med spannmål,
oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin eller bondböna.
Som växttäcke kan du inte anmäla skyddszon, flerårig miljövall, vall på naturvårdsåker, gröngödslingsvall, mångfaldsåker eller areal för vilken du valt åtgärden
”Användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis” samt
areal där skiftet omfattas av ett gällande specialstödsavtal om ”långvarig vallodling på torvåkrar” eller ”anläggning och skötsel av skyddszon”.
Av de ovan nämnda arealerna kan du som växttäcke ändå anmäla vallar på naturvårdsåker, mångfaldsåker äng (inte vilt eller landskap), gröngödslingsvall och
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areal för en ovan nämnd åtgärd, om arealen har besåtts med en höstsådd gröda
år 2020. Ta dock i beaktande kravet på att bevara den anmälda växten i huvudstödsansökan.

6. Underskrift
Ansökan ska undertecknas. Underskrift krävs av den som bemyndigats i fråga om
ansökningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården eller arrenderar hela
gården. När det gäller sammanslutningar, dödsbon och andra bolagsformer krävs
underskrift av den person som har behörighet att sköta gårdens ärenden som rör
jordbrukarstöd eller av gårdens samtliga delägare eller arrendatorer av hela gården. Underskriften kan ersättas av en fullmakt eller vid bolagsformer av sedvanlig
firmateckningsrätt. Utöver underskrift krävs namnförtydligande.

