
Anläggning av skyddszon 
 

Anläggning av skyddszon är viktig i anslutning till råvattentäkter. Under år 2018 erbjuds möjligheter 

att ingå avtal och få stöd för en begränsad areal. Landskapsregeringen gör ett urval av sökanden och 

betalar stöd till skyddszoner som är kopplade till vattentäkter. 

 

Villkor för att få miljöersättning för anläggande av skyddszon 
1. Du måste ingå ett femårigt åtagande som innebär att du förbinder dig att utföra de insatser 

som ingår i åtagandet. 

2. Åtagandet måste omfatta minst 0,25 hektar och ett nytt basskifte ska bildas. 

3. Du måste uppfylla åtgärdens basnivån. 

4. Du måste följa tvärvillkoren och krav på bevarande av jordbruksmark. 

 

Vem kan söka? 
1. En aktiv jordbrukare som fyllt 18 år senast 31 december året innan åtagandet påbörjas. 

2. Möjligt att även yngre jordbrukare kan ansöka om de är med i en sammanslutning 

3. En aktiv jordbrukare som lyfter stöd. 

 

Gårdsbruksenhetens minimiareal 
Stödmottagaren ska under hela åtagandeperioden oavbrutet ha i sin besittning minst 3 hektar 

åkermark. Icke odlad areal beaktas inte. 

 

Basnivå 
Basnivå är ett krav för att få miljöersättning för anläggande av skyddszon. 

a. Följa begränsning av utsläpp enligt landskapsregeringens nitratbeslut och statsrådets 

förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (FFS 4/2015). 

b. På jordbruksmark längs med vattendrag och utfallsdiken ska det lämnas en minst 1 meter bred 

obearbetad dikesren där varken gödselmedel eller växtskyddsmedel får spridas 11 § FFS 

4/2015 

c. Det är förbjudet att sprida kvävegödselmedel närmare än 5 meter från vattendrag. Därefter är 

ytgödsling med kvävegödselmedel förbjuden på en sträcka av 5 meter om marklutningen är 

över 2 %.  

d. Ytgödsling med stallgödsel är alltid förbjuden om markens genomsnittliga lutning är över 10 %  

 

 
 



 

Villkor i åtagandet om anläggning av skyddszon 
1. Skyddszonen ska anläggas på åkermark som finns inom ett tillrinningsområde som 

landskapsregeringen i en översiktsplan definierat som särskilt känsligt. 

2. Skyddszonen ska vara minst 3 meter men högst 25 meter bred. (Kan i motiverade fall vara 

bredare). Landskapsregeringen fastställer bredden på varje enskild skyddszon. 

Landskapsregeringen beaktar bl.a. åkerns lutning, närheten till vattenområdet och 

arrondering. 

3. Den biologiska mångfalden ska tas i beaktande vid anläggande och skötsel av skyddszon. 

4. Beakta kraven på hur mycket kväve och stallgödsel får tillsättas i jorden. 

5. Skyddszonen ska under hela åtagandeperioden vara bevuxen med vallgräs och ska slås en gång 

per år. Slåttern får inte utföras före den 15 juli såvida det inte är bekämpning av ogräs, 

växtsjukdomar eller skadegörare. Växtligheten ska slås senast 30 september och det slagna 

gräset ska föras bort.  

 

6. Skyddszonen får inte bearbetas, gödslas eller behandlas med kemiska bekämpningsmedel. 

Svåra ogräs som sprider sig med vinden får bekämpas kemiskt enligt växtskyddsmedlets 

begränsningar eller mekaniskt. Om växtligheten förstörts under vintern kan du så arealen med 

ny vallväxtlighet, men kom ihåg att dokumentera det.  

 

Ersättningsbelopp och utbetalning av ersättning 
Miljöersättning för anläggande av skyddszon är 404 euro per hektar och år. Minimibeloppet för 

utbetalning är dock 100 euro per år.  

Stödmottagen ska årligen lämna in en ansökan om utbetalning till landskapsregeringen antingen via 

den elektroniska Viputjänsten eller på en blankett som landskapsregeringen årligen anvisar.  

Fyll i ansökan om utbetalning omsorgsfullt annars kan den avslås. Om ansökan lämnats in efter den 

föreskrivna sista ansökningsdagen minskas utbetalningen med 1 % per varje arbetsdag som ansökan 

var försenad. Är ansökan 25 dagar försenad avslås ansökan. 

 

 

 

 

 

 

 

  


