
SKIFTESKORT  

För dokumentering av anläggnings- och skötselåtgärder på en skyddszon 

 programperioden 2014 – 2020 

 

Basskiftets namn:_________________________________ Basskiftets signum:_____________________  

Åtgärder vid anläggning (om det inte redan växer vallgräs på området) 

Anläggningsmetod (i skyddssäd eller direktsådd)  

Utsäde (namn) och kg/hektar  

Såningsdatum  

Jordbearbetningsmetod och datum  

Handelsgödsel (namn) och mängd kg/ha  

Organiska gödselmedel (slag) och mängd m
3/

ha  

Tillförts totalt kväve (lösligt) och fosfor kg/hektar  N: P: 

 

Kompletterande sådd om växtligheten har förstörts eller skadats under åtagandeperioden 

Tidpunkten då växtligheten har blivit 
förstörd eller skadad  

 

Orsak:  

 

Ny växtlighet har anlagts (datum) och 
metod 

 

 

Ogräsbekämpning 

Flyghavre eller mjölktistel, gråbo, åkertistel och andra motsvarande svåra ogräs som sprider sig med vinden får i 
skyddszonen bekämpas mekaniskt eller kemiskt i enlighet med begränsningarna av användningen av 
växtskyddsmedlet  

Ogräs som bekämpas : 

Kemisk ogräsbekämpning: 

Anteckna växtskyddsmedlets fullständiga namn, 
dosering /hektar, användningstidpunkt, 
användningsändamål  och orsak till användningen 

 

Mekanisk ogräsbekämpning: 

Datum och metod 

 



Årlig slåtter 

Växtligheten ska slås minst en gång per år.  Slåttern får inte utföras före den 15 juli såvida det inte är fråga om 
bekämpning av ogräs, växtsjukdomar eller skadegörare eller om att förhindra spridning av dem. Växtligheten ska 
slås senast den 30 september och det slagna gräset ska föras bort. Gräset får utnyttjas i lantbruksproduktionen. 

År 1: ___________ 

Slåttertidpunkt 

Tidpunkt då det slagna gräset fördes bort 

 

År 2: ___________ 

Slåttertidpunkt 

Tidpunkt då det slagna gräset fördes bort 

 

År 3: ___________ 

Slåttertidpunkt 

Tidpunkt då det slagna gräset fördes bort 

 

År 4: ___________ 

Slåttertidpunkt 

Tidpunkt då det slagna gräset fördes bort 

 

År 5: ___________ 

Slåttertidpunkt 

Tidpunkt då det slagna gräset fördes bort 

 

 
 

Betning  

Skyddszonen får användas som bete för husdjur förutsatt att detta inte är till skada för miljön.  
Tidpunkt Antal betesdjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga skötselåtgärder: 
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