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Kalender för miljöförbindelsen

När      Kom ihåg

1.4  » Du kan börja sprida stallgödsel och organiska 
gödselfabrikat enligt villkoren.
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Krav som ska uppfyllas med 5 års mellanrum:

 » Lämna in en femårig växtföljdsplan till kommunen före 
det första förbindelseårets utgång.

 » Avlägg den tentamen eller delta i den kursdag som hör 
ihop med miljöersättningen före det andra förbindelse-
årets utgång.

 » Lämna in kvalitetstest för åkerjord före  
det tredje förbindelseårets utgång.

Förbindelseåret börjar.

 » Ansök vid den samlade stödansökan om utbetalning 
av miljöersättning.

 » Anmäl förändringar i de skiftesspecifika åtgärderna.

 » Sista såningsdagen. Om du på grund av långvariga 
regn inte kan så senast 30.6 kan du så senare,  
genast när omständigheterna tillåter det.

 » Du kan bryta växtbeståndet på mångfaldsåkrar med ängs- 
och fågelväxter samt naturvårdsåkrar med vall tidigast  
efter det andra året, om växtbeståndet bryts för sådd av 
höstsådda grödor.

 » Du kan bryta växtbeståndet på trädesåkrar kemiskt eller 
mekaniskt, om du på arealen sår vallväxter eller sådana 
växter som sås eller planteras på hösten.

 » Så fånggröda i samband med tidig potatis 
eller tidiga grönsaker senast i dag.

 » Du kan bryta växtbeståndet på gröngödslingsvallar kemiskt,  
om du kommer att så följande gröda på våren.

 » Från och med 1.9 får den mängd lösligt kväve i stallgödsel från 
produktionsdjur och i organiska gödselfabrikat som sprids vara 
högst 35 kg/ha. För höstsäd är den högsta tillåtna nivån ändå  
30 kg/ha.

 » Du kan bryta växtbeståndet på mångfaldsåkrar med ängs- och 
fågelväxter samt naturvårdsåkrar med vall tidigast efter det 
andra året. 

 » Du kan bryta växtbeståndet på trädesåkrar kemiskt eller 
mekaniskt.

 » Du kan bryta fånggrödor kemiskt.

 » På åkerskiften där växttäcket bevaras över vintern får du från 
och med 15.9 sprida stallgödsel och organiska gödselfabrikat 
endast genom placering.

 » Du kan bearbeta in växtbestånd som består av fånggrödor.

 » Du kan bearbeta in gröngödslingsvall i åkern,  
om du inte redan har sått en höstsådd gröda.

 » Gör höstanmälningarna (placering av flytgödsel i åker, 
återanvändning av näringsämnen och organiskt material, 
växttäcke vintertid) och lämna in de bilagor som behövs till 
landsbygdsnäringsmyndigheten.

 » Tiden för spridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat 
går ut. 

 » Spridning av stallgödsel på grund av exceptionella väder-
förhållanden tillåts till utgången av november. Anmäl sprid-
ningen till miljövårdsmyndigheten före utgången av oktober.

 » Avlägg växtskyddsexamen eller genomgå växtskyddsutbildning

 » Testa växtskyddssprutan

 » Markkartera

EN GÅNG  
UNDER  

VÄXTPERIODEN

 » Så fånggröda i samband med sådden av åkerväxter eller 
senast i broddstadiet.

 » Slå skyddszoner och fleråriga miljövallar en gång under 
växtperioden och för bort slåtteravfallet från skiftet.

 » Slå naturvårdsåker med vall åtminstone vartannat år.  
Om ogrässituationen är svår, utför då slåttern varje år.

 » Du kan slå eller krossa växtbestånd med saneringsgrödor.

 » Du kan bryta gröngödslingsvall innan du sår  
en höstsådd gröda.

Förbindelseåret upphör.

 » Du kan bryta och bearbeta EFA-träda tidigast 16.8, om du 
på arealen sår vallväxter eller sådana växter som sås eller 
planteras på hösten.16.8

 » Du kan slå växtbeståndet på mångfaldsåkrar.1.8


