
Begränsade växtval för miljöersättning

Jordbrukare som inte har förbindelse om miljöersättning

En gård som inte har förbindelse om miljöersättning kan i sin stödansökan inte anmäla

följande växter: vall på naturvårdsåker, skyddszonsvall (avtal före 2015), skyddsremsa,

flerårig miljövall, gröngödslingsvall, mångfaldsåker vilt, mångfaldsåker landskap,

mångfaldsåker ängsväxter och saneringsgrödor.

Jordbrukare som har förbindelse om miljöersättning

Valet av växter påverkas även av den åtgärd som valts. En jordbrukare som ingått

förbindelse om miljöersättning och som valt åtgärden miljövårdsvallar, kan som växt för

skiftet välja miljövårdvall, skyddszonsvall (avtal före 2015), skyddszon (förbindelse från

2015) och flerårig miljövall.  Om jordbrukaren har valt åtgärden åkernaturens mångfald,

kan hon eller han som växt välja gröngödslingsvall, mångfaldsåker vilt, mångfaldsåker

landskap, mångfaldsåker ängsväxter eller saneringsgrödor.  En jordbrukare som ingått

förbindelse kan också anmäla en skyddszon som ett separat jordbruksskifte.

Vid ansökan ska beaktas

Stödansökan kan inte skickas in på elektronisk väg om någon av de ovan nämnda

växterna har valts för ett jordbruksskifte, och jordbrukaren inte har valt

miljöersättningsåtgärd. En jordbrukare som inte ingått miljöförbindelse kan i den

elektroniska stödansökan inte välja en enda av de ovan nämnda växterna.

Om en jordbrukare som inte ingått förbindelse om miljöstöd anmäler dessa växter på sin

pappersansökan, kommer de att ändras på försorg av kommunen efter att jordbrukaren

hörts. I samband med hörandet ska jordbrukaren fundera över om skiftets användning till

sitt ändamål motsvarar produktionsvall (krav på att sträva efter skörd och anra krav

gällande sedvanlig odling) eller träda (villkor för skötsel av träda). Efter att växten

ändrats ska skiftet skötas enligt villkoren för den växt som efter hörandet antecknas för

skiftet.

Jordbrukare som inte ingått miljöförbindelse ska uppge arealen av de nedan uppräknade

begränsade växterna på följande sätt år 2015:

(balanserad användning av
näringsämnen)

miljöersättning

Skyddszon

 

 

(Miljövårdsvallar)
Har inte förbindelse om miljöersättning

Naturvårdsåker (vallväxter, minst 2-årig)

Vall eller grönträda

Vall eller grönträda

 

 

(Åkernaturens mångfald)

Gröngödslingsvall

Mångfaldsåker, vilt Vall eller grönträda

Mångfaldsåker, landskap

Saneringsgröda (vitsenap)

Saneringsgröda (sammetsblomster) Prydnadsväxter

Saneringsgrödor, blandning Andra foderväxter

 

Anmälan av skyddszon

En sökande som ingått miljöförbindelse och som valt åtgärden miljövårdsvallar, anmäler



de skyddszoner som uppfyller villkoren och omfattas av avtalet med koden Skyddszon

(förbindelse från 2015).  

På motsvarande sätt anmäler en sökande som ingått miljöförbindelse och  som har ett

miljöspecialavtal om anläggning och skötsel av skyddszon som ingåtts tidigare år och

fortfarande är i kraft skyddszonsarealerna med koden Skyddszonsvall (avtal före 2015).

Mera information om anmälan av växter finns i ansökningsguiden i bilaga B

(växtförteckning), se också kapitel 9 om förgröningsstöd i ansökningsguiden.

 


