
Sammanfattning av ändringar som har gjorts i stödvillkoren 2020   

 

Förlänger du ditt åtagande eller ingår du ett nytt ettårigt åtagande ska du följa stödvillkoren från år 
2015 med de justeringar som beskrivs nedan. Även om du ingår ett nytt ettårigt åtagande ska du följa 
stödvillkoren från år 2015.  
 

Markkartering 

Ingår du ett nytt ettårigt åtagande om balanserad användning av näringsämnen ska den åkermark som 
ingick i ditt femåriga åtagande ha ett gällande markkarteringsresultat när odlingssäsongen 2020 inleds. 
I detta fall har du alltså inte det första året på dig att utföra markkartering.  
 
Du ska utföra en ny markkartering senast när det gått fem år sedan den föregående provtagningen, 
eller tre år vid linjeprovtagning, och du ska ha tillgång till resultatet före odlingssäsongen.    
 

Stallgödselanalys 

Ingår du ett nytt ettårigt åtagande om balanserad användning av näringsämnen och sprider stallgödsel 
mera än 10 kubikmeter per år på din gård ska du ha ett gällande analysresultat och du ska använda 
värdena i den när du gör din gödslingsplan för år 2020. Ett analysresultat får inte vara äldre än fem år. 
I detta fall kan du alltså inte använda tabellvärden så som under det första året i ditt femåriga 
åtagande.    

 

Fosforutjämning 

Har du tillämpat fosforutjämning vid fosforgödsling under tiden för ditt femåriga åtagande om 
balanserad användning av näringsämnen och du har sådana skiften på vilka utjämningsperioden pågår 
när du förlänger ditt åtagande ska du fortsättningsvis beakta överskridningarna av fosforgödslingen 
som skett under den femåriga åtagandeperioden. Du får också beakta underskridningar om du så 
önskar. Pågår en fosforutjämning på ett skifte när du ingår ett nytt ettårigt åtagande får du inleda en 
ny fosforutjämningsperiod först efter att den pågående fosforutjämningsperioden hat gått ut.  
 
Du får alltså inte ”nollställa” fosforgödslingen när du förlänger ditt åtagande eller när du ingår ett nytt 
ettårigt åtagande.  
 

Kvalitetstest av åkerjord 

Ingår du ett nytt ettårigt åtagande om balanserad användning av näringsämnen behöver du inte göra 
ett nytt kvalitetstest av åkerjorden.  
 

Odling av markförbättrande växter 

Har du haft Odling av markförbättrande växter som ett frivilligt komplement till ditt åtagande om 
balanserad användning av näringsämnen eller ditt åtagande om ekologisk produktion och du håller 
kvar åtgärden när du förlänger ditt åtagande eller ingår ett nytt ettårigt åtagande ska du ta i beaktande 
de år som du odlade en saneringsgröda eller gröngödslingsvall under perioden för ditt femåriga 
åtagande. 
 



Samma jordbruksskifte får vara besått med en saneringsgröda högst tre år i rad. Har du odlat en 
saneringsgröda på skiftet redan under åren 2017, 2018 och 2019 kan du inte så en saneringsgröda på 
skiftet år 2020. 
 
Har du ett åtagande om balanserad användning av näringsämnen får du odla gröngödslingsvall på 
samma skifte i högst två år i följd. Har du ett åtagande om ekologisk produktion har du fått odla 
gröngödslingsvall på samma skifte under högst två år under perioden för ditt femåriga åtagande men 
väljer du att förlänga ditt åtagande kan du odla gröngödslingsvall på samma skifte under högst tre år 
men dock under högst två år i följd.     
 
Gröngödslingsvallen får inte placeras före eller efter en saneringsgröda, vall, tillfälligt icke odlad åker, 
icke odlad åker som sköts eller icke odlad åker. Kontrollera vad du har odlat på skiftet år 2018 och 2019 
innan du anger gröngödslingsvall i din ansökan i år.   
 

Åtaganden om skötsel av kulturmark och åtaganden om skötsel av naturbeten med höga 
naturvärden  

Minst hälften av åtagandets areal måste betas årligen. Detta gäller också när du förlänger ditt åtagande 
eller ingår ett nytt ettårigt åtagande. Du har under ditt femåriga åtagande kunnat lämna ett enskilt 
bete obetat endast under en betesperiod. Förlänger du ditt åtagande eller ingår du ett nytt ettårigt 
åtagande kan du fortfarande lämna ett enskilt bete obetat men du måste ta i beaktande hur betet har 
blivit betat under ditt femåriga åtagande.  
 
Har du redan under ditt femåriga åtagande lämnat ett enskilt bete obetat under ett år kan du, efter 
att du har förlängt till åtagande eller efter att du har ingått ett nytt ettårigt åtagande lämna detta bete 
obetat under ytterligare ett år.  
 
Har du betat ett enskilt bete under alla fem år under ditt femåriga åtagande kan du, efter att du har 
förlängt till åtagande eller efter att du har ingått ett nytt ettårigt åtagande, lämna betet obetat under 
ett år.    
 

Åtaganden om riktade insatser om naturbeten 

Förlänger du ditt åtagande om riktade insatser på naturbeten eller ingår du ett nytt ettårigt åtagande 
ska du uppdatera skötselplanen som du har gjort upp i samarbete med en av landskapsregeringen 
godkänd rådgivare. Bifoga planen till din ansökan om utbetalning.   
 

Uppfödning av ursprungsraser  

En tacka som ingår i ditt åtagande om uppfödning av ursprungsraser ska ha producerat en avkomma 
åtminstone tre gånger under ditt femåriga åtagande. Förlänger du ditt åtagande eller ingår du ett nytt 
ettårigt åtagande ska en tacka producera en avkomma sammanlagt minst fyra gånger.             

 

Kurs i ekologisk produktion 

Har du ett åtagande om ekologisk produktion ska du under perioden av ditt femåriga åtagande ha 
deltagit i kurser i ekologiska produktionsmetoder som sammanlagt ska ha omfattat minst fyra dagar. 
Har du deltagit i alla kursdagar behöver du inte delta i flera kursdagar när du ingår ett nytt ettårigt 
åtagande.      
 

 


