
Ansökningsguide för jordbrukarstöd 2020 

Bilaga B. Växtförteckning 

Använd benämningarna (växtkoderna) i växtförteckningen när du vid ansökan om jordbrukarstöd 

2020 anmäler odlad gröda, trädestyp eller annan användningsform för jordbruksskiftet. Kom ihåg att i 

tilläggsuppgifterna om odlingsväxtens jordbruksskifte ange om odlingsväxtens rötter inte har kontakt 

med marken eller om en frilandsgrönsak inte används som människoföda (till exempel när den 

används som prydnadsväxt). 

I kapitlet om miljöförbindelse anges bara de grödor som lämpar sig för en miljöförbindelse. Grödorna 

som lämpar sig för en förbindelse har i förteckningen markerats med beteckningen ”för 

miljöförbindelseskiften”. 

Om namnet på den odlade grödan inte finns i växtförteckningen ska du rikta en begäran om det till 

kommunen. Nya växtkoder läggs till i den elektroniska stödansökan fram till den sista 

ansökningsdagen. För att få en ny växtkod krävs det att skiftet är minst 5 ar stort och att grödan 

hjälper sökanden att uppfylla förgröningsstödets diversifieringskrav. Om den sista ansökningsdagen 

närmar sig bör du anmäla den berörda arealen med någon motsvarande befintlig kod och i 

tilläggsuppgifterna anteckna att det finns behov av korrekt benämning på grödan. När ansökan 

behandlas kan man vid kommunen då korrigera arealen till rätt växtkod.  

Permanent icke odlad  

Som permanent icke odlade skiften betraktas arealer som används för annat än jordbruk, såsom sten- 

och stubbhögar, skogsholmar, julgransodlingar, åkrar med kraftig buskvegetation, våtmarker, 

sedimenteringsbassänger och motsvarande arealer som inte går att odla. 

Obs. Arealer som omfattas av ett miljöavtal ska du inte anmäla som permanent icke odlade. Anmäl 

nyröjningarna i stödansökan först det år då arealen är i odling. 

Tillfälligt icke odlad areal  

Som tillfälligt icke odlad areal kan du uppge åkerområden eller naturbeten och naturängar som 

används för jordbruk, men som inte är i odling på grund av till exempel översvämning eller någon 

annan orsak som omöjliggör odling, såsom gödselstackar, ensilagestackar eller grönfoderbalar, samt 



Ansökningsguide för jordbrukarstöd 2020: Bilaga B 

odlingstekniska vändtegar som du inte besår med gräs. Skiftet ska ändå vara odlingsbart; ett skifte 

med buskvegetation godkänns inte. Skiften som har inrättats på grund av produktionskontroll i 

samband med ekologisk produktion, men för vilka du inte ansöker om några stöd, uppges med koden 

’tillfälligt icke odlad areal’. Nya områden som tas i odling ska du inte uppge som tillfälligt icke odlade. 

Av tillfälligt icke odlade områden på ett och samma basskifte kan du bilda ett jordbruksskifte, om det 

finns flera tillfälligt icke odlade arealer som är mindre än fem ar på basskiftet. 

Växthusarealer  

Kompensationsersättning, miljöersättning och nationella åkerstöd betalas inte för permanenta 

växthusarealer (= växthus med fasta konstruktioner). För växthusarealer där odlingsväxternas rötter 

inte har kontakt med marken betalas dessutom inte grundstöd, förgröningsstöd, bidrag för 

jordbruksgrödor eller EU-stöd till unga jordbrukare. De ovan nämnda direktstöden betalas bara om 

växtens rötter har kontakt med marken (t.ex. i hålförsedda krukor som står direkt på duk som släpper 

igenom vatten). När det i växthuset odlas växter vars rötter inte har kontakt med marken ska du fylla 

i blankett 102C och ta skiftet ur jordbruksanvändning (alternativ 4a). Då passiveras skiftet, men 

passiveringen inverkar inte på handläggningen av det nationella växthusstödet. 

 Växthus med fasta konstruktioner 

Arealer som är täckta med växthus med fasta konstruktioner kan beviljas direktstöd om 

odlingsväxternas rötter har kontakt med marken. Anmäl arealen med växter på normalt sätt med 

växtens egen växtkod. 

Om rötterna inte har kontakt med marken ska du ta basskiftet ur jordbruksanvändning. Gör anmälan 

om tagande av skiftet ur jordbruksanvändning med blankett 102C eller elektroniskt, genom att som 

växt anmäla Permanent icke odlad och i tilläggsuppgifterna meddela vad skiftet kommer att användas 

till och om du fortfarande har skiftet i din besittning. 

Flyttbara växthus och odlingstunnlar 

Arealer som är täckta av flyttbara växthus eller odlingstunnlar och där odlingsväxtens rötter har 

kontakt med marken kan beviljas alla arealbaserade stöd. Anmäl arealen med växter på normalt sätt 

med växtens egen växtkod. 
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Om rötterna inte har kontakt med marken ska du meddela detta i tilläggsuppgifterna om 

jordbruksskiftet. Då avslås direktstöden för det här jordbruksskiftet, men de andra arealbaserade 

stöden kan beviljas i enlighet med stödvillkoren. 

Trädor  

Grön-, stubb- och svartträdor är icke odlad åker som sköts. Anteckna grönträdan i överensstämmelse 

med om skiftet är äng/gräsmark eller viltåker/landskapsåker eller honungsväxter. Grönträdan kan 

besås med ett- eller fleråriga vilt-, landskaps-, honungs-, ängs- eller vallväxter eller 

utsädesblandningar av dessa växter, dock inte enbart med spannmål, oljeväxter eller proteingrödor 

eller utsädesblandningar av dessa växter. 

• Exempel. Du får inte anlägga grönträda med enbart bearbetningsrättika eller oljerättika, 

eftersom de räknas till oljeväxterna. 

• Du får inte anlägga grönträda med en blandning av bearbetningsrättika, klöver och havre, 

eftersom man inte får använda blandningar av oljeväxter, proteingrödor och spannmål. Om 

du lägger till t.ex. en vall- eller ängsväxt i blandningen är växtligheten godtagbar som 

grönträda. 

• För att säkerställa och öka biodiversiteten godkänns som ekologisk fokusareal från och med 

2019 också växtbestånd med växter som producerar rikligt med nektar och pollen. En träda 

med honungsväxter som anmälts som ekologisk fokusareal kan vara besådd med frön av 

klöver, sötväppling och/eller honungsfacelia eller en blandning av dessa växter. För andra 

trädor med honungsväxter än sådana som är ekologisk fokusareal gäller tvärvillkorens krav på 

växtarter. Du kan anmäla växtbeståndet med växtkoden grönträda (honungsväxter). 

Skyddsremsa  

En över tre meter bred skyddsremsa ska inrättas till ett separat jordbruksskifte och uppges med 

växtkoden Skyddsremsa. 

Blandade växtbestånd 

Anmäl blandade växtbestånd med koden för blandade växtbestånd. Anmäl en blandning av 

ärt/bondböna/sötlupin och spannmål, när blandningen innehåller över 50 procent proteingrödor, 

med växtkoden Blandning ärt/bondböna/sötlupin över 50%+spannmål. En annan än den ovan 

nämnda blandningen av proteingröda och spannmål anmäls med växtkoden Blandade grödor 

(prot.grödor + spannmål). 
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Anmäl övriga blandade växtbestånd med separata benämningar för blandade växtbestånd. Anteckna 

sorten enligt det växtslag vars andel av utsädesmängden är störst. 

Anmäl växtbestånd som innehåller mer än 50 % kvävefixerande växter av utsädesmängden med 

växtkoden Blandade grödor (kvävefixerande växter över 50 %). Kvävefixerande växter är matärt, 

foderärt, bondböna, sojaböna, vicker, sötväppling, lusern, klöver, sötlupin, inte alaskalupin eller 

blomsterlupin, trädgårdsärt och buskböna. När det blandade växtbeståndet innehåller mer än 50 % 

klöver och resten vallgräs kan du anmäla växtbeståndet med växtkoden Blandade grödor (klöver över 

50 % + vallgräs). 

Växter för honungsproduktion 

Med den här växtkoden anmäler du växter, också blandad växtlighet, som används för 

honungsproduktion. Obs. Växtlighet bestående av honungsfacelia anmäls med en egen växtkod. 

Vallar 

Dela in vallarna på samma basskifte i olika jordbruksskiften enligt hur de används, till exempel 

ensilagevall och betesvall. 

Arealer för utsädesproduktion (vallväxter) 

Anteckna de arter vars frö skördas för certifiering med den berörda artens kod för kontrollerad 

produktion.  

Om arten saknar egen kod ska du anmäla skiftet som antingen ett- eller flerårig utsädesvall. Precisera 

arten i skiftesbokföringen. 

Spannmål  

Anteckna ett spannmålsbestånd som bärgas som grönt till foder med växtkoden grönfodersäd enligt 

växtarten. 

Anmäl ett bestånd som såtts in med skyddssäd (t.ex. vall) som spannmål det år beståndet såtts. 

Använd växtkoden för det spannmålsslag du använt. Följande år kan du uppge skiftet som vall.  

Potatis 

Användningssätten för potatis är matpotatis, matindustripotatis, tidig potatis under täckmaterial, 

sättpotatis (för produktion av certifierad sättpotatis), stärkelsepotatis och egen förökning till 
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stärkelsesättpotatis. Tidig potatis som inte odlas under täckmaterial antecknas som matpotatis. Areal 

för förökning till stärkelsesättpotatis antecknas som egen förökning till stärkelsesättpotatis och den 

får inte inkluderas i kontraktet om stärkelsepotatis. 

Ett jordbruksskifte med potatis kan inte anmälas med benämningen potatisland, utan det måste 

anmälas som trädgårdsland eller som potatis. 

Trädgårdsväxter 

Du kan anmäla arealer med frilandsgrönsaker, bär- eller fruktträd, som består av olika växter och är 

under 0,05 hektar stora jordbruksskiften som ligger bredvid varandra, som en enda areal med 

växtkoderna Övriga grönsaker, Övriga bärväxter eller Övriga frukter. De olika växterna ska ändå höra 

till samma växtgrupp, exempelvis frilandsgrönsaker. I punkten för tilläggsuppgifter om 

jordbruksskiftet uppger du vilka grödor som växer på den totala arealen.  

Små arealer intill varandra 

Med den här växtkoden kan du anmäla alla jordbruksskiften som är mindre än 0,05 ha och som ligger 

intill varandra, oberoende av gröda (också trädor). Växtkoden berättigar inte till bidrag för 

jordbruksgrödor, miljöersättning eller nationella åkerstöd. 

Arealer på jordbruksmark 

• Spannmål 
• Havre 
• Hösthavre 
• Foderkorn 
• Maltkorn 
• Höstkorn 
• Höstvete 
• Vårvete 
• Durumvete 
• Höstråg  
• Vårråg 
• Höstspeltvete 
• Vårspeltvete 
• Höstrågvete 
• Vårrågvete 
• Bovete 
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• Hirs 
• Quinoa (kinoa, kvinoa, mjölmålla) 
• Majs (nämn sockermajs separat med sin egen växtkod) 
• Blandade grödor, spannmål växtbeståndet består av enbart spannmål 
• Blandade grödor, spannmål+oljeväxter  
• Grönfodersäd, korn växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har 

mognat 
• Grönfodersäd, havre växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har 

mognat 
• Grönfodersäd, vete växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har 

mognat 
• Grönfodersäd, råg växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan kärnskörden har 

mognat 
• Grönfodersäd, spannmålsblandning växtbeståndet består av enbart spannmål, bärgas innan 

kärnskörden har mognat 

Oljeväxter 

• Solros 
• Höstrybs 
• Vårrybs 
• Höstraps 
• Vårraps 
• Sojaböna 
• Oljelin 
• Oljehampa 
• Oljedådra dvs. Camelina/dådra 
• Blandade grödor, oljeväxter växtbeståndet består av enbart oljeväxter 

Proteingrödor 

• Matärt 

• Foderärt 

• Bondböna 

• Sötlupin 

• Övriga lupiner, inte alaskalupin eller blomsterlupin 

• Getruta 

• Lins 

• Sötväppling 

• Lusern 

• Klöver 
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• Vicker 

• Blandade grödor, proteingrödor + oljeväxter 

• Blandning ärt/bondböna/sötlupin över 50 % + spannmål stödberättigad till nationella 

nordliga stöd 

• Blandning ärt/bondböna/sötlupin/oljeväxter 

• Blandade grödor, proteingrödor + spannmål 

• Blandade grödor, proteingrödor växtbeståndet består av enbart proteingrödor 

• Blandade grödor (kvävefixerande växter över 50 %) inneh. en kvävefixerande gröda och 

någon annan gröda 

Potatis 

• Matpotatis 

• Industrimatpotatis 

• Stärkelsepotatis 

• Egen förökning till stärkelsesättpotatis1) 

• Sättpotatis för produktion av certifierad sättpotatis 

• Tidig potatis (under täckmaterial) 

Frilandsgrönsaker 

• Ange odlingsväxten i överensstämmelse med listan här nedan. Alla skiften av 

frilandsgrönsaker som är under 0,05 ha och ligger bredvid varandra på samma basskifte kan 

anmälas med koden ’övriga grönsaker’. trädgårdsärt, buskböna (inkl. störböna), vitkål 

(huvudkål), rödkål, savojkål, blomkål, brysselkål, broccoli, kålrabbi, kinakål, grönkål 

(bladkål), morot, rödbeta och gulbeta, kålrot, rova, rotselleri, palsternacka, pepparrot, 

jordärtskocka, kronärtskocka, rädisa, matlök (inkl. rödlök och jättelök), sticklök, purjolök, 

vitlök, frilandsgurka, zucchini, pumpa, blekselleri, spenat,  mangold, sallat (Lactuca-släktet), 

cikoriasallat (Cichorium-släktet), sötfänkål, rabarber, sparris, nyzeeländsk spenat, melon, 

dill, persilja, övriga grönsaker  

Krydd- och medicinalväxter  

• Kummin 

• Senap 

• Koriander 
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• Örtväxter under 5 år (inte dill eller persilja) inkl. bl.a. körvel, kyndel, bladkoriander, mejram, 

dragon, smörgåskrasse, portlak  

o Ange artnamnet i skiftesbokföringen. 

• Örtväxter minst 5 år 

o Ange artnamnet i skiftesbokföringen. 

• Frökryddor och medicinalväxter (inte kummin eller senap) 

o Ange odlingsväxtens namn i skiftesbokföringen och nämn om den är en medicinalväxt. 

• Grobladsväxter 

• Medicinalvide, krävs kontrakt 

Bär- och fruktväxter samt plantskolor för trädgårdsväxter 

• Ange odlingsväxten i överensstämmelse med listan här nedan. Alla skiften av frukter som är 

under 0,05 ha och ligger bredvid varandra i samma basskifte kan anmälas med koden ’övriga 

frukter’. Alla skiften av bär som är under 0,05 ha och ligger bredvid varandra i samma 

basskifte kan anmälas med koden ’övriga bärväxter’. 

• äpple, päron, plommon, körsbär, rönn (för bärproduktion), vindruva, övriga frukter; 

jordgubbe, svarta vinbär (inkl. gröna vinbär), röda vinbär, vita vinbär, krusbär, buskblåbär, 

hallon och åkerbärshallon, havtorn, bäraronia, åkerbär, saskatoon, övriga bärväxter 

• Plantskolor, under 5-åriga bär-, frukt- och prydnadsväxter 

• Plantskolor, minst 5-åriga bär-, frukt- och prydnadsväxter 2) 

Vallar och trädor 

• Ettårig hö-, ensilage- och färskfodervall 

• Ettårig betesvall 

• Ettårig utsädesvall  

• Ettårig utsädesvall, en växtart 

• Flerårig hö-, ensilage- och färskfodervall 2 – 5 år 

• Flerårig betesvall 2 – 5 år 

• Flerårig utsädesvall 2 – 5 år 

• Flerårig utsädesvall, en växtart 

• Permanent hö-, ensilage- och färskfodervall minst 5 år, under 10 år 

• Permanent betesvall minst 5 år, under 10 år 

• Naturbete och naturäng  

• Hagmark, öppen  
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• Frö av timotej, kontrollerad produktion  
• Frö av alsikeklöver, kontrollerad produktion 

• Frö av rödklöver, kontrollerad produktion 
• Frö av vitklöver, kontrollerad produktion 

• Frö av engelskt rajgräs, kontrollerad produktion 

• Frö av italienskt (westerw.) rajgräs, kontrollerad produktion 

• Blandade grödor (klöver över 50 % + vallgräs) 

• Gröngödslingsvall (för miljöförbindelseskiften) 

• Gröngödslingsvall (ej miljöförbindelse) 

• Färdig gräsmatta 

• Flerårig miljövall (för miljöförbindelseskiften) 

• Skyddszon (förbindelse fr.o.m. 2015) 

• Miljöavtalsareal, permanent vall 

• Ängsvall (Åland) 

• Naturvårdsåker, vallväxter minst 2 år i rad (för miljöförbindelseskiften) 

• Mångfaldsåker, vilt (för miljöförbindelseskiften) 

• Mångfaldsåker, landskap (för miljöförbindelseskiften) 

• Mångfaldsåker, äng 1. och 2. året (för miljöförbindelseskiften) 

• Skyddsremsa, flerårig vall 

• Grönträda (vall och äng) 

• Grönträda (vilt och landskap) 

• Grönträda (honungsväxter) 

• Stubbträda 

• Svartträda 

Arealer i avtal om miljöstöd 

• Avtalsareal för specialstöd, åker för skiftet finns ett avtal enligt den förra programperioden 

om miljöspecialstöd som gäller främjande av naturens och landskapets mångfald 

• Skyddszonsvall för skiftet finns ett avtal enligt det förra programperioden om miljöspecialstöd 

som gäller anläggning av skyddszon 

• 20-årigt specialstödsavtal på åker 

• Avtalsareal för specialstöd, permanent betesmark 

• Åker för tranor, gäss och svanar (avtal) fr.o.m. 2016 
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Specialväxter 

• Sockermajs 

• Sockerbeta, för sockerproduktion 

• Sockerbeta, för energiproduktion 

• Rödklint, för energiproduktion 

• Energiträd, kort omloppstid asp och vide 

• Energiträd, kort omloppstid hybridasp och poppel 

• Rörflen (energi), odling av rörflen för energiproduktion 

• Rörflen (strö/foder), odling av rörflen till strö eller foder 

• Trädgårdsland, odling av trädgårdsväxter eller potatis för husbehov 

• Honungsfacelia 

• Växter för honungsproduktion, andra växter och blandade växtbestånd än honungsfacelia 

• Foderrotfrukter 

• Foderkål 

• Foderraps 

• Övriga foderväxter  

• Saneringsgröda (vitsenap) 

• Saneringsgröda (oljerättika) 

• Saneringsgröda (sammetsblomster) 

• Saneringsgröda (blandning), växtbeståndet består av enbart ovannämnda saneringsgrödor 

• Fiberhampa 

• Spånadslin 

• Fiberbrännässla 

• Humle 

• Tobak 

• Prydnadsväxter, under 5-åriga t.ex. snittblommor på friland, till försäljning 

• Prydnadsväxter, 5-åriga och äldre, kontinuerlig skörd på friland t.ex. snittperenner 

• Snittgrönt och barrväxter till snitt, under 5-åriga växter skördas årligen av fleråriga, under 5-

åriga träd och buskar inom yrkesmässig produktion 

• Snittgrönt och barrväxter till snitt, minst 5-åriga växter skördas årligen av fleråriga, minst 5-

åriga träd och buskar inom yrkesmässig produktion 

• Prydnadsvide för flätning, under 5-årig 

• Prydnadsvide för flätning, 5–20-åriga växter 
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• Plantskola för skogsträd på åker 

• Landskapselement landskapselement, skyddat landskapselement enligt tvärvillkoren, bara för 

anmälan av ekologisk fokusareal 

• Tillfälligt icke odlad areal  

• Tillfälligt icke odlad naturbetes- och ängsmark 

• Små arealer intill varandra jordbruksskiften som är mindre än 5 ar och ligger intill varandra 

Arealer utanför jordbruksmarken 

Avtalsareal för specialstöd, övrig areal annat än 20-årigt avtal om miljöspecialstöd 

• 20-årigt specialstödsavtal, övrig areal  

• Miljöavtalsareal, övrig areal (fr.o.m år 2015) 

• Hagmark, trädbevuxen 

• Naturbete med höga naturvärden (Åland) 

• Kulturmarksbeten (Åland) 

• Naturbete med riktade insatser (Åland) 

• Övrigt naturbete (Åland) 

• Skogsbete 

• Avtalsareal för specialstöd, skogsmark 

• Miljöavtalsareal, skogsmark (fr.o.m. år 2015) 

• Permanent icke odlad 

1) Du får inte inkludera arealen i kontraktet om stärkelsepotatis.   
2) Också t.ex. sparris- och rabarberarealer där plantor av dessa arter produceras. 
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