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När jag skriver dessa rader är det den 11 maj och det snöar utanför 
mitt fönster. Förra veckan var det sista ansökningsdag för jordbrukar-
stöden i SAM-internet. Nu hoppas jag verkligen att kylan ger med sig 
så det går att komma igång med vårbruk i rimlig tid. Vi kan behöva 
vädrets makter med oss då vi spänner bågen för att öka livsmedels-
produktionen i vår landsände!

I januari presenterade regeringen sin nationella livsmedelsstrategi för 
Sverige. Strategins huvudsyfte är att öka livsmedelsproduktionen i 
hela landet, bidra till stärkt konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan, 
öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten 
samtidigt som relevanta miljömål nås. 

Kopplat till strategin har regeringen under våren presenterat en 
handlingsplan över hur man  avser att nå målen i strategin samt två 
kopplade åtgärdspaket. Fram till 2019 kommer regeringen att satsa 
en miljard kronor på ett fyrtiotal olika insatser för att nå målen. Det 
första åtgärdspaketet omfattade uppdrag till Jordbruksverket och 
Livsmedelsverket. I ett andra åtgärdspaket satsas nära 116 miljoner 
på åtgärder för att stärka landets livsmedelsexport, insatser inom 
växtskydd och växtförädling, insatser inom svenskt vattenbruk, inrät-
tande av ett kompetenscentrum för hållbar vattenhantering, inrät-
tande av ett kompetenscentrum för offentliga måltider, insatser för 
kompetensutveckling i företagsledning för lantbrukare, inrättande av 
vetenskapligt råd för djurskyddsfrågor och man avsätter medel för en 
OECD-utvärdering av jordbrukets och livsmedelssektorns innova-
tionssystem. Ni som vill läsa mer om regeringens arbete kan gå in på 
webben, www.naringsbloggen.se/livsmedel.

Av 21 län i landet är det knappt hälften som i dagsläget har tagit fram 
regionala livsmedelsstrategier. Norrbotten hör till de län som kommit 
längst. I Västerbotten är man också på väg. Länsstyrelsen, Region Väs-
terbotten och LRF i Västerbotten  har under en tid jobbat med frågan 
och förbundsstyrelsen vid Region Västerbotten beslutade den 2 mars 
att en regional livsmedelsstrategi för Västerbotten ska tas fram. 
Vi har ett spännande och viktigt jobb framför oss.

Kajsa Berggren
Landsbygdschef
Länsstyrelsen Västerbotten
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NORRBRUK

FRÅN REDAKTIONEN

Det är svårt att sätta en generell siffra på 
hur mycket energi ett lantbruk i Sverige 
använder. Detta eftersom bland annat 
byggnadstyp, utomhusklimat, tekniska 
lösningar, ventilation, utfodring och 
utgödsling samt beteendet kring energi 
på gården kan skilja sig mycket åt.  
Variationerna mellan gårdarna visar att 
det finns en stor potential när det gäller 
just energieffektivisering! 

Mjölkning, inklusive mjölkkylning och 
varmvatten, står för den största delen av 
energianvändningen på en mjölkgård. 
Här finns också en sparpotential, till 
exempel genom värmeåtervinning från 
mjölktanken. En energikartläggning är 
till för att hitta sådana här åtgärder uti-
från individuella möjligheter i respektive 
verksamhet. Kartläggningen innehåller 
en genomgång av företagets energiflöden 
och förslag på energibesparingar i form 
av en åtgärdslista.

Om du är intresserad av att energief-
fektivisera din verksamhet så kan du ta 
hjälp av Energikontor Norr. Då får du 

och din gård hjälp med att ansöka om 
energikartläggningsstöd och hitta en 
energikartläggare eller om du vill göra 
kartläggningen själv, få stöd för det.  
Du får även hjälp med alla kontakter  
med Energimyndigheten. Stödet söks  
via Energimyndigheten och medfinan-
sieras av Europeiska regionala utveck-
lingsfonden via det nationella regional-
fondsprogrammet.

Energikontor Norr är en oberoende 
kompetensresurs och ett regionalt 
samverkansorgan utan vinstintresse. Vår 
uppgift är att med utgångspunkt i norra 
Sverige verka för att öka andelen förny-
bar energi och att få företag och offentlig 
verksamhet att hushålla med energi och 
naturresurser. Vi är en av Energimyn-
dighetens regionala noder som ser till att 
informera om energikartläggningsstödet 
och sprida goda exempel och energief-
fektiva resultat i regionen. Vill du ha stöd 
vid ansökan och beställning av energi-
kartläggning är det helt enkelt oss du 
vänder dig till.

Mera mat härifrån

Annonser14

Minska klimatpåverkan 
och gårdskostnaderna 
– genom energieffektivisering
Du som lantbrukare gör en betydelsefull insats för klimatet genom att energieffektivisera  
din gård. Efterfrågan på klimatmärkta produkter ökar och klimatförändringarna kräver att  
vi anpassar produktion och odling. Och detta kan vi göra, samtidigt som vi sparar pengar  
och får en bättre arbetsmiljö!

Hästars hagar – miljöbov?4

Utbetalningar16

Reservatsbildning  
– hur och varför?

10

Energikontor Norr3

Vattnet i förändrat klimat6

Gröndals matupplevelser8

Betaltjänster 
– vad händer?

12

Under våren satsar Energi-
kontor Norr på att informera 
lantbrukare i regionen om 
energieffektivisering och 
energikartläggningsstödet. 
Vi hjälper dig gärna med 
första steget för att sänka 
energikostnaderna och öka 
din gårds konkurrenskraft. 
Hör gärna av dig till oss så 
berättar vi mer!

Kontakt: 
Isabella Katsimenis, 070-183 55 26, 
isabella@energikontornorr.se
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då slitaget där är högt. Beroende på om 
och hur man fodrar hästarna får man 
spill som kväver vegetationen och göder 
marken. Hästarnas gödsel och urin, till-
sammans med foderspill riskerar att ge 
näringsläckage till närliggande vatten.

Vad kan man göra?
Enkelt sagt så är alla åtgärder som är 
bra för djurhälsan också bra för miljön. 
Hästar är flock- och flyktdjur som är 
gjorda för att röra på sig och för att äta 
grovfoder. Att ha så stora ytor att slitaget 
minskar och växttäcket hålls helt ger 
både ökad rörelsefrihet och minskade 
trampskador på marken. Att minska 
överutfodringen ger både mindre 
växtnäringsförluster, friska hästar och 

gladare plånbok. Att ha utfodringsplatser 
som minskar foderspill och är lätta att 
rengöra är också bra. En viktig åtgärd är 
att mocka hagarna regelbundet. Det kan 
tyckas bakvänt att när hästarna är ute 
så ska man ändå behöva mocka. Det är 
dock en bra åtgärd både för att minska 
näringsläckage och för att minska para-
sitbelastningen i hagen.

Stora anläggningar 
– aktiva miljöåtgärder
Flera stora hästanläggningar i södra 
Sverige, bland annat Stora Alby och 
Julmyra gör aktiva insatser för att minska 
hästarnas negativa miljöbelastning. Då 
man på dessa anläggningar har väldigt 
många hästar på relativt liten yta så är 

det nödvändigt för att inte skada käns-
liga vattendrag i närområdet. Exempel 
på åtgärder som genomförts är att man 
etablerat skyddszoner mot vattendrag, 
anlagt fosfordammar, sett över dräne-
ringen i hagarna för att minska ytvatten-
avrinning och därmed erosion, samt att 
man regelbundet mockar rasthagarna.

I jordbruket finns omfattande regelverk 
och rådgivning för att begränsa förluster 
av växtnäring, minska miljöbelastningen 
och öka miljönyttan. Eftersom hästar 
inte räknas som lantbruksdjur så omfat-
tas de inte av samma rådgivning och då 
de inte är produktionsdjur så görs inga 
växtnäringsbalanser för att beräkna vad 
som stoppas in och kommer ut från 
gården. Det är synd, för här finns stora 
risker för både miljön och i förlängning-
en djurhälsan.

Rasthagar - fosforbomber
Så mycket som 70% av de drygt 355 000 
hästarna i landet finns tätortsnära.  
Detta betyder ofta att utrymmet för  
hagar är begränsat och eftersom  

hästar inte omfattas av något krav på 
betesgång, utan endast på utevistelse  
där hästen kan röra sig i alla gångarter, 
står många av dessa hästar i långsmala 
rasthagar året om. Det höga slitaget  
gör att växttäcket i rasthagarna är slitet 
eller helt enkelt saknas. Flera studier  
har gjorts av forskare från SLU där  
man mätt exempelvis fosforbelastning 
och fosforläckage från sådana hästhagar. 
Belastningen kan vara så mycket som  
60 kg fosfor per hektar och år, att jäm-
föra med den maximala tillåtna sprid-
ningsmängden på åkermark, som är  
22 kg fosfor per hektar och år. Läckaget 
av fosfor kunde vara så mycket som  
tre gånger så högt från rasthagar som 
från åkermark.

När får vi problem?
Hästar och hästhagar är givetvis inget ge-
nerellt problem, men de kan ge problem 
under vissa förutsättningar. Riskfaktorer 
är till exempel: 

• En djurtäthet som är för hög, fler  
 än 2,5 hästar per ha eller <0,1-0,5 ha 
 per häst. 
• Söndertrampat växttäcke, där marken 
 blir mer än 20% trampskadad. 
• Närheten till vatten, dränering och 
 fältets jordegenskaper. 
• Felaktig utfodring som ger onödigt 
 hög utsöndring av fosfor och kväve.

Man får ofta trampskador kring utfod-
ringsplatser, vattenkoppar och grindhål 

Men hästar då…?

Text och foto: Sara Borgström, Länsstyrelsen i Norrbotten

Hästarna i Sverige har ökat i antal i många år. Idag är de över 355 000 stycken och fler än 
antalet mjölkkor i landet. De skulle kunna vara räddningen för landets betesmarker men 
istället går många i grusade rasthagar året om, till skada för både djurhälsan, miljön och 
landskapsbilden.

Stora hagar med helt växttäcke – bra djurhälsa och högre miljönytta!

Ökat slitage blir det vid bland annat grindar. Hagar som används året runt skadas ofta under de fuktiga 
delarna av året vilket ger näringsläckage och leriga hagar.

FAKTA

Vad kan du göra?

»  Mocka hagarna – både rasthagar och beteshagar.

»  Ta foderanalyser och gör foderstater – använd inte kraftfoder om det inte behövs,  
 bra för både miljö och plånbok. 

»  Se över gödselhanteringen – gödselplatta eller container som minimerar  
 förlusterna under lagring. 

»  Återför gödsel i kretsloppet, gärna till den som levererar grovfodret. 

»  Se över dräneringen i och i närheten av stall och hagar. 

»  Se till att det finns vegetationszoner mellan hagar och vattendrag som kan  
 bromsa näringsläckage. 

»  Ge hästarna de ytor de behöver – både marken och djuren gillar detta! 
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Nederbörd och avrinning förändras
Enligt klimatmodellerna som vi redovi-
sade i förra numret kommer den totala 
årsnederbörden i Norr- och Västerbot-
ten att öka. Ökningen är dock inte jämn 
under året utan det är främst under 
vinter och vår som det kommer att regna 
mer. Sommaren kan däremot bli torrare. 
Nederbörden under vintern kommer 
också att i högre grad falla som regn, sär-
skilt i Västerbotten. Antalet dagar med 
stora nederbördsmängder på kort tid 
förväntas öka, liksom antalet så kallade 
nollgenomgångar, det vill säga tillfällen 
under vintern då temperaturen växlar 
mellan minus- och plusgrader. 

Exakt hur avrinningen från jordbruks-
marken påverkas är svårt att förutse. Det 
kommer också att se olika ut i de olika 
delarna av länen. De största förändring-
arna förväntas i inlandet, särskilt nära 
fjällen. Även om modellerna förutser 
lägre tillrinning i små vattendrag, särskilt 
i östra Västerbotten, kan den ökade 
dygnsnederbörden ändå göra att vi behö-
ver öka dimensioneringen av täckdiken 
och öppna diken för att inte grödorna 
ska drabbas av skadliga översväm-
ningar (se figur 1). Under sommaren, när 
temperaturen är hög, klarar gröda bara 
någon dag under vattenmättade förhål-
landen innan den skadas av syrebristen.

Enligt klimatmodellerna kommer 
vegetationsperioden att bli längre. Om 
vi ska kunna dra nytta av det samtidigt 
som nederbörden ökar, särskilt på våren, 
måste vi se över hur markavvattningen 
på fälten fungerar. 

Hur möter vi detta?
Det första att göra är att underhålla de 
täckdikningssystem som redan är på 

plats. Det handlar om att hålla dikes-
ögonen rena från slam och växtlighet, 
och se till att det inte eroderar runt dem 
så att utloppet hindras. Spolning av 
dräneringsledningarna kan också vara 
en bra åtgärd, inte minst om jorden är 
rostbenägen eller har lätt för att erodera 
så att ledningarna slammar igen.  
Många av våra odlingsjordar har just  
de egenskaperna.

Täckdikning är en långsiktig åtgärd. 
Rätt utfört kan ett täckdikningssystem 
fungera i många decennier. Därför är det 
viktigt att man vid ny- eller omdikning 
tar hänsyn till vad vi kan förvänta oss av 
framtidens avrinningsmönster. Befintliga 
täckdikningssystem är i allmänhet di-
mensionerade för ett flöde motsvarande 
0,65 – 1 liter per sekund och hektar. Det 
innebär normalt ett täckdikesavstånd i 
våra jordar på c:a 20 m. Med de för-
ändringar i nederbörd som modellerna 
förutser kan det vara aktuellt att öka 
kapaciteten genom att minska avstånden 
mellan täckdikena. Med de beräknade 
ökningarna i nederbördsmängd och 
nederbördsintensitet kan 2-3 m kortare 
avstånd vara aktuellt i vissa områden.

Isbrännorna ökar?
Ett ökat antal nollgenomgångar kan leda 
till större problem med isbrännor på 
vallarna. För att minska riskerna med det 
bör man se till att undvika stående yt-
vatten på fälten. Problemet är inte okänt 
i vårt flacka kustland i dag, men fram-
tidens klimat kan öka antalet tillfällen 
när det inträffar. Då handlar det om att 
se till att det inte finns svackor på fälten 
där vattnet kan bli stående, och att se till 
att fältkanterna inte blir en barriär för 
avrinning. Det är lätt hänt att kanten på 
fältet över tid blir högre både vid ensidig 

plöjning där tiltorna läggs utåt på fältet, 
men också vid harvning då man ofta läg-
ger av jord när man vänder vid fältkan-
ten. En medveten strategi för att undvika 
detta kan vara bra. Vid särskilt besvärliga 
förhållanden med mycket stora plana fält 
kan en ytplanering, där skiftet bombe-
ras för att underlätta avrinningen av 
ytvattnet, vara en bra åtgärd. Placering av 
ytvattenbrunnar/ytvattenintag är också 
en viktig åtgärd.

Öppna diken i landskapet
Det räcker dock inte att se till att täck-
dikningen på fälten fungerar. När vattnet 
har lämnat skiftet måste det kunna rinna 
av utan alltför stor fördröjning, annars 
kommer grödan ändå att drabbas av 
översvämning. De så kallade huvud-
avloppen består ofta av öppna diken. 
Mycket vegetation i dikena minskar 
deras förmåga att klara flödena. Det är 
inte ovanligt att kapaciteten minskar till 
en tredjedel när vegetationen ökar under 
sommaren, se bild nästa sida.

De flesta diken i jordbrukslandskapet är 
del av dikningsföretag som ofta kan vara 
gamla och som bildades i samband med 
att dikningen planerades och genom-
fördes. Syftet var att de fastigheter som 
hade nytta av avvattningen skulle betala 
sin andel av kostnaden i förhållande till 
den nytta som uppstod. Det finns också 
en skyldighet för ingående fastigheter 
att bidra till underhållet av de ingående 
dikena, vallarna eller andra anläggningar 
som tillhör företaget. Inte sällan har  
företagen fallit i glömska och det finns 
inte längre någon fungerande styrelse.  
Vi håller för närvarande på att digitalise-
ra det arkiv av dikningsföretag som finns 
på länsstyrelsen i Västerbotten, för att det 
ska bli lättare att hitta.  Även om det  i 

Vattnet i jordbrukslandskapet 
– nu och i ett nytt klimat

I förra numret beskrev vi tänkbara scenarier för det framtida klimatet i Norr- och Västerbotten. 
En viktig förändring gäller nederbörden, som generellt kommer att öka. Fördelningen över  
året och i vilken form den faller förändras också, så att snömängden minskar medan regn-
mängderna ökar. Hur detta kan påverka jordbruket och hur man kan anpassa sina åtgärder  
till detta försöker vi beskriva i den här artikeln.

princip är tillåtet att återställa dikesdjup 
till beslutade nivåer, rekommenderar 
vi att man tar kontakt med länsstyrel-
sen innan rensningen utförs. Det kan 
finnas fall där rätten till underhåll har 
inskränkts och det kan också vara bra att 
rådgöra innan rensningen genomförs för 
att minska eventuella skador på fisk och 
andra vattenlevande organismer. 

Torrt på samma gång!
Även om mycket tyder på att vi får 
större nederbördsmängder och högre 
intensitet kan det paradoxalt nog även  
bli fler dagar med torka i framtidens 
klimat (se figur 2). Det gör att bevattning 
kan få ny aktualitet. Det gäller kanske i 
första hand grödor med högt värde t ex 
potatis, men kan också bli aktuellt för  

att klara avkastningen på vallarna, sär-
skilt på lätta jordar.

Jordbruksverket har gjort en bra och 
grundlig utredning där man gått igenom 
klimatförändringarnas påverkan på jord-
brukets markvattenanläggningar. Där 
finns också information om de juridiska 
aspekterna på markavvattning.

Text: Bodil Englund och Lars Ericson Länsstyrelsen i Västerbotten 

Fungerande huvudavlopp är viktigt, särskilt för att klara höga flöden. Välrensat dike i Yttertavle. Foto: Lars Ericson

A. RCP4.5

B. RCP4.5

A. RCP8.5

B. RCP8.5
B. RCP4.5 B. RCP8.5

A. RCP4.5 A. RCP8.5

B. Beräknat 1991-2013

A. Beräknat 1991-2013

KÄLLOR
• Jordbrukets markvattenanläggningar i ett nytt klimat. Rapport 2013:14. Jordbruksverket.
• Berglöv et al. 2015. Framtidsklimat i Västerbottens län – enligt RCP-scenarier. Klimatologi nr 33, 2015. SMHI.
• Berglöv et al. 2015. Framtidsklimat i Norrbottens län – enligt RCP-scenarier. Klimatologi nr 32, 2015. SMHI.

Figur 1. Förändringen i antal dagar med mer än 10 mm 
nederbörd i perioden 2069 – 2098 i förhållande till referens-
perioden 1961-1990. I figuren redovisas Norrbotten (A) 
och Västerbotten (B) för de två olika klimatscenarierna 
(RCP 4,5) respektive (RCP 8,5). En ökning av antalet dagar 
indikerar en ökad risk för översvämningar. 
Källa: SMHI, 2015.

Figur 2. Antalet dagar med låg markfuktighet för Norrbotten (A) och 
Västerbotten (B). I figuren redovisas referensperioden 1961-1990 och de 
båda klimatscenarierna (RCP4.5) respektive (RCP 8,5).
Källa: SMHI, 2015.
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Gröndals matupplevelser
– med fokus på lokalproducerade livsmedel 
 och unika upplevelser

Vi har alla något gemensamt och det är kontakten med mat. Maten vi äter, handlar och väljer, 
det som för många motiverar, entusiasmerar och skapar längtan efter. Maten engagerar och 
visst vill vi bli ännu mer medvetna idag, då det berör branschen, handeln och konsumenten. 

Sebastian och Emma Gröndal är 
personerna bakom företaget Gröndals 
matupplevelser, ett företag med fokus på 
att leverera matupplevelser med lokalt 
producerade livsmedel och gärna med 
en historia till. Det kan vara vart bären 
är plockade, vem som odlat grönsakerna 
eller till och med ett namn på djuret som 
ska ätas. Sebastian har en bakgrund som 
kock, där han på bara 2½ år hann med 
17 stycken restauranger, som uthyrd 
kock. Sebastian har även arbetat och in-
hämtat kunskaper på Nya Zeeland och i 
Kanada under åren. Emma, med genuint 
intresse och kunskap om mat och efter-
rätter och som vuxit upp nära jordbruk, 
drivs av att arbeta med lokalproducerade 
livsmedel. Hon tar med sig sin passion 
och kunskap att värna om närheten, 
värden och kontakten med de lokala 
producenterna. Startskottet för Grön-
dals kom vid förfrågan om att laga mat 
vid en privat tillställning år 2016 och 
det var här Sebastian och Emma visste 
att nu skulle de satsa. En företagarkurs 
kom väl till pass, hjälp med en webbsida 
och väldigt många timmar egen insats 
resulterade i konceptet Gröndals mat-
upplevelser. Deras koncept och fokus är 
matupplevelser som synliggör värden på 
lokala råvaror och det som ska serveras 
på tallrikarna. Under vårt besök har vi 
rundat många nyckelord som krögar-
ansvar, förmedla kännedom, lyfta fram 
”tänket”, produktkvalitet och hållbarhet.

–  Detta är mer än bara en trend, det är 
hållbart och folk vill ta del av närprodu-
cerade varor, säger Sebastian. De är över-
tygade om att detta är ett koncept där 

flera i kedjan, allt från producenter till 
konsumenter, måste arbeta tillsammans 
och att det är något som också är lång-
siktigt hållbart. De vill också poängtera 
att det inte är de som ska stå i rampljuset 
utan det är alla från start till mål och 
att det behövs fler mathantverkare och 
inblandade av olika slag för att lägga mer 
lokal mat på tallrikarna. Just nu har de så 
många beställningar att de tvingas tacka 
nej, vilket kanske är ett angenämt pro-
blem, men inte för Emma och Sebastian 
vars vilja är att mer lokalproducerat ska 
serveras, känns det bittert.

En viktig del som de vill synliggöra är 
varifrån råvarorna kommer, antingen 
genom presentation eller att laga maten 
inför gästerna. Många extra timmar 
läggs ner på att hitta kontakter och 

samarbete med producenter löpande. 
Norrbotten har trots allt en utmaning 
med vissa råvaror under en del av året, 
till exempel kan grönsaker vara svåra att 
få tag på. Gröndals arbetar också med 
en matkasse för tillgängliggöra lokala 
råvaror till kunder som vill laga sin 
egen middag, tillsammans med tips på 
drycker. I detta fall samarbetar de med 
ett café för utlämning av matkassen. Ett 
annat exempel på samarbete är kyl-
lagringsutrymme hos ett annat företag i 
kommunen, för råvaror som handlas in 
när de får erbjudande eller har bestämt 
en meny som de ska erbjuda. De flesta av 
deras leverantörer har de besökt både för 
att det vill ha den kontakten men också 
för att kunna vidareförmedla historien 
till råvarorna. – När vi lagar maten vill vi 
äga att det här har vi gjort tillsammans 
med den här producenten, säger Emma 
och Sebastian. – Det är inte vi som ska 
ta åt oss äran. Vi ställer frågan om vad 
ett bra kött är för dem, och svaret är att 
finns en bra djurhälsa så märks det och 
att veta exakt var köttet kommer från. 

– Det finns möjlighet att styra sin verk-
samhet men ibland kan det förstås bli 
dygnet runt, säger Emma och Sebas-
tian. Idag finns det även andra arbeten 
och studier med i bilden som också är 
viktiga. Just nu går det bara uppåt men 
de vill att det ska vara i deras takt. Hur 
de ska organisera för att både få fram lyx 
men också att vända sig till den breda 
massan. Det är viktigt att utveckla och 
hitta fötterna för produktvärden, då det 
är mer än ett företag – vi står för det här 
konceptet, säger Sebastian.

Text: Jonas Larsson, Länsstyrelsen I Norrbottens län 
Foto: Explore the north

Text: Åsa Jonsson, Länsstyrelsen i Norrbotten

FAKTA

Svensk köttproduktion ligger bra till ur hållbarhetsperspektiven för djurvälfärd, bekämpning och 
antibiotikaanvändning. Lokalt producerat kött och mjölk bidrar till stor del till ett öppet landskap. 
I Norr- och Västerbotten, där vall är särskilt lämpligt och odlas med goda resultat, binder koldioxi-
den i marken och ger låga utsläpp.

Nära mat – Norrbottens livsmedelsstrategi

Norrbotten fastslog länets första regionala livsmedelsstrategi i 
september 2016. En strategi med visionen ”Mer norrbottnisk mat  
på tallrikarna”. Just nu pågår aktiviteter för att förverkliga de  
insatser som identifierades i strategin. Länsstyrelsen har tillsatt  
en samordningstjänst för arbetet med nära mat.

Samordnare: Jenny Bucht, 010-225 52 55
www.näramat.nu

@naramatnu
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Varför skyddar vi skog?
Sveriges riksdag har fastställt 16 natio-
nella mål för hur tillståndet i vår miljö 
bör vara. Regeringen har dessutom 
beslutat om 10 mål för att främja frilufts-
livet. Skydd av natur är ett medel för att 
uppnå några av miljö- och friluftsmålen, 
bland annat Levande skogar, Ett rikt 
växt- och djurliv och Tillgång till natur 
för friluftsliv. För att klara de här målen 
har regeringen beslutat om ökade medel 
för skydd av skog under några år. 

Skydd av skog är ett av de bästa verkty-
gen vi har för att bevara biologisk mång-
fald, det vill säga de olika former av liv 
och funktioner som finns i naturen. En 
stor andel av våra skogslevande växter 
och djur är nationellt rödlistade, vilket 
innebär att populationerna i landet är 
mycket små eller minskande. Det största 
hotet mot de rödlistade skogslevande ar-

terna är skogsavverkning. I norra Norr-
land finns omkring 500 av de rödlistade 
skogslevande arterna, men bara några få 
procent av skogen nedanför den fjällnära 
gränsen är skyddad. 

När vi skyddar skog bevarar vi också 
många olika ekosystemtjänster, det vill 
säga funktioner i ekosystemet som gyn-
nar människor och bidrar till vårt välbe-
finnande. Ett bra exempel på ekosystem-
tjänster är upplevelsevärden kopplade till 
friluftsliv. 

Vilken skog skyddar vi?
Vi vill framför allt skydda skogliga 
värdekärnor, det vill säga skogsområden 
som redan hyser höga naturvärden och 
där kostnaden för eventuell restaure-
ring är låg. En vanlig missuppfattning 
är att det bara är helt orörda urskogar 
som är skyddsvärda, men i själva verket 
finns det väldigt få oskyddade urskogar 
kvar. De skogar som vi skyddar idag är i 
princip alltid påverkade av människan, 
men till en relativt låg grad. Oftast har de 
aldrig varit kalavverkade och har därför 
kvar många av naturskogens strukturer, 
exempelvis träd i olika storlekar, gamla 
och sjuka träd, lövträd och död ved i 
olika stadier av nedbrytning. Genom 
skyddet tillåts naturvärdena att utvecklas 
och bli ännu högre, ibland med hjälp av 
naturvårdande skötselåtgärder som till 
exempel naturvårdsbränning.

Var skyddar vi skog?
Många rödlistade arter har svårt att 
sprida sig i ett brukat skogslandskap 
och blir därför isolerade i de få natur-
skogsfläckar som finns kvar. En isolerad 
population löper stor risk att dö ut på 
sikt. Därför försöker vi så långt det är 
möjligt prioritera skydd av värdekärnor 
som ligger nära andra skyddade skogar. 

På så sätt kan vi bibehålla ett ekologiskt 
sammanhang, en så kallad grön infra-
struktur, där arter kan röra sig mellan 
olika områden. En välfungerande grön 
infrastruktur är viktig för att bevara den 
biologiska mångfalden och för att eko-
systemen ska bli motståndskraftiga mot 
klimatförändringar.

Just nu arbetar länsstyrelserna i Norrbot-
ten och Västerbotten med att analysera 
länets gröna infrastruktur och avgränsa 
värdetrakter. Värdetrakter är landskaps-
avsnitt som har en högre andel skog med 
höga naturvärden jämfört med omgi-
vande landskap, och det är till värdetrak-
terna vi kommer koncentrera mycket av 
vårt skyddsarbete i framtiden.

Vem tar initiativ till skydd?
De mest skyddsvärda skogarna väljs ut 
av länsstyrelsen och prioriteras för lång-
siktigt bevarande i form av naturreservat 
eller naturvårdsavtal. Majoriteten av 
skogarna som vi skyddar just nu ligger 
på statlig mark eller på bolagsmark, men 
vi skyddar också skog på enskilda fast-
igheter – inte sällan efter initiativ från 
markägaren själv. Det har nämligen blivit 
lättare för privatpersoner att anmäla sin 
skog för skydd genom en kompletteran-
de arbetsmetod som kallas Nya Komet. 
Även Skogsstyrelsen arbetar med skydd 
av mindre skogsområden i form av bio-
topskydd eller naturvårdsavtal. 

En grön virkesaffär
Tack vare Nya Komet har det blivit van-
ligare att markägare själva tar initiativet 
till skydd av skog. Det kan vara en bra 
ekonomisk lösning för den som gärna 
vill behålla sin naturskog för jakt, fiske 
och rekreation. Skyddet blir då en na-
turlig del i den gröna skogsbruksplanen 
– på vissa delar av innehavet får man sin 

Formellt skydd av skog
Just nu pågår ett intensivt arbete med att skydda värdefull natur och kvarvarande gammel-
skogar i norra Sverige. Arbetet sker på uppdrag av riksdag och regering. Syftet är att uppnå 
goda livsmiljöer för växter och djur samt för kommande generationer människor. Här svarar 
Länsstyrelsen på några vanliga frågor kring skydd av skog.

utkomst genom att bruka skogen, på an-
dra delar får man den genom att skydda 
skogen. Har du hög andel nyckelbiotop 
på din fastighet kan ett formellt skydd 
dessutom vara den bästa möjligheten till 
ersättning. 

Idag är så kallad intrångsersättning den 
vanligaste formen av ersättning vid bil-
dande av naturreservat. Det betyder att 

markägaren får betalt för intrånget som 
skyddet innebär, framför allt uteblivna 
intäkter för virke. Ersättningsnivån 
ligger på 125 % av den uppskattade 
värdeminskningen. Markägaren står i de 
flesta fall kvar som ägare till fastigheten 
och behåller jakt- och fiskerätten.

Myndigheterna har inte möjlighet att 
skydda all skog som intresseanmäls 

eftersom vi har en begränsad budget. 
Prioriteringen av inkomna intressean-
mälningar grundar sig främst på vilka 
naturvärden som finns på fastigheten 
och hur området ligger i förhållande 
till andra värdefulla naturområden. 
Hör gärna av dig till länsstyrelsen eller 
Skogsstyrelsen om du vill diskutera 
vilka möjligheter som finns på just ditt 
markinnehav.

Informationsturné i Västerbotten 
Under hösten kommer Länsstyrelsen Västerbotten och Norra Skogsägarna bjuda in till ett flertal träffar där vi infor-
merar om grön infrastruktur, värdetrakter och skydd av skog. Håll utkik efter inbjudan i nästa nummer av Norrbruk!

Nya Komet 
Bevara höga naturvärden i din skog och få ersättning! På länsstyrelsens hemsida kan du hitta mer information om 
vilken skog som är skyddsvärd och hur du gör för att lämna in en intresseanmälan.

Västerbotten: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/skyddaskog
Norrbotten: Väntar på kortlänk från Norrbotten

Välkommen ut i naturen! 
Som besökare i ett naturreservat har du stor frihet. Jakt, fiske, bärplockning, eldning, tältning, skoterkörning och 
organiserat friluftsliv är exempel på aktiviteter som oftast är tillåtna. I vissa reservat har vi särskilda anläggningar 
som ska underlätta för friluftslivet, t.ex. leder, vindskydd och grillplatser. Information om våra naturreservat hit-
tar du på länsstyrelsernas hemsidor (www.lansstyrelsen.se).

Vi skyddar skog både för att bevara biologisk mångfald och för att främja friluftslivet. 
Foto: Länsstyrelsen Västerbotten 

Den tretåiga hackspetten är rödlistad 
i Sverige. Den äter insekter som lever i 
döda träd. Foto: Andreas Garpebring 
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Lagen ersattes av ett politiskt mål 
Att alla i samhället ska ha tillgång till 
grundläggande betaltjänster till rimliga 
priser. Med grundläggande betaltjänster 
menas sköta betalningsförmedling, ta 
ut kontanter och sätta in dagskassor på 
bankkonto för näringsidkare och ideella 
föreningar. 

Det var i samband med detta som 
Riksdagen gav länsstyrelserna i upp-
drag att bevaka hur de grundläggande 
betaltjänsterna möter samhällets behov. 
Detta rapporteras årligen från varje län 
och sammanställs i en nationell rapport 
till Näringsdepartementet. Länsstyrel-
serna ska särskilt titta på hur tjänsterna 
fungerar för personer med funktions-
nedsättningar och för personer som 
är äldre, samt företag och föreningar i 
glest befolkade områden. Från 2013 kan 
länsstyrelserna också ta initiativ till stöd- 
och utvecklingsinsatser, som finansieras 
via medel från Post- och Telestyrelsen 
(PTS), på orter där marknaden själv 
misslyckats med att tillgodose behoven.

Utvecklingen går snabbt  
– kanske lite för snabbt
Idag betalar drygt 80 procent av 
svenskarna sina räkningar via sin 
internetbank. Endast två procent av 
de tillfrågade i Riksbankens årliga 
undersökning av svenskarnas betalva-
nor, svarade att de betalar räkningarna 
över disk. Idag kan vi deklarera, betala 
parkeringen eller betala en vara via ett 
sms eller i en app, förutsatt att vi har 
en internetuppkoppling eller tillgång 
till mobilnät, något som 91 procent av 
svenskarna har. Det finns flera olika be-
talsätt och betaltjänster efter behov och 
tillgänglighet. Det vanligaste betalsättet 
är med betalkort även om den mobila 
betaltjänsten Swish, där kunder skickar 
eller tar emot pengar av varandra via 
sitt mobilnummer, växer med 100 000 
nya användare varje månad, enligt 
bankerna. 

Vi sköter en stor del av våra bankären-
den själva idag tack vare våra smarta 
telefoner, läsplattor och datorer. Den 

digitala tillgängligheten har i det avse-
endet kanske aldrig varit bättre än nu, 
när så många tjänster flyttat hem till 
kunderna. Under tiden fortsätter an-
delen kontanter i omlopp och kontanta 
köp att minska. År 2016 gick också 
för första gången antalet kontantlösa 
bankkontor om de traditionella bank-
kontoren. 

Norrbotten och Västerbotten är inga 
undantag. År 2011 hade över 90 
procent av alla bankkontor i Norrbot-
ten kontanthantering, år 2016 var den 
siffran drygt 65 procent. I Västerbotten 
hade år 2011, 90 procent av bankkonto-
ren kontanthantering, fem år senare var 
siffran nere på 35 procent. 

Utvecklingen med betaltjänster går 
fort fram även i områden där förutsätt-
ningar som till exempel ett fungerande 
bredband saknas, eller i områden där 
det bor en stor andel äldre personer el-
ler nyanlända som behöver hjälp att till 
exempel betala räkningar. 

Betaltjänster i förändring
År 2007 beslutade riksdagen att lagen om grundläggande kassaservice skulle upphöra.  
I samband med detta avvecklades också kassaservicekontoren. Anledningen till lagens 
upphörande var att de nya lösningar som vuxit fram på marknaden, minskade behoven av 
manuella tjänster för förmedling av betalningar och kontanthantering.

De grundläggande betaltjänsterna 
motsvarar inte samhället behov
Både Norrbotten och Västerbotten 
bedömde i 2016 års rapporteringar att de 
grundläggande betaltjänsterna i respek-
tive län inte motsvarar samhällets behov.

Norrbotten lyfte fram problemen som 
störst i fjällvärlden och länets lands- och 
glesbygd. Men, även tätorter påverkas i 
viss omfattning. Problemen gäller främst 
tillgången till kontanter men även den 
begränsade möjligheten till betalningar 
på grund av avsaknad av bredband och 
bristfällig mobiltäckning.

I Västerbotten lyftes långa avstånd, över-
belastning vid högsäsonger och utveck-
lingen med fler kontantfria bankkontor 
fram som orsaker som främst begränsar 
tillgången. Det finns också stora regio-
nala skillnader mellan kust och inland i 
länets vad gäller tillgången på funktio-
nella betaltjänstlösningar.

Länsstyrelsernas nationella bedömning 
är att det under de kommande åren 
kommer att finnas många människor 
som upplever problem med betaltjänster 
och geografiska områden med behov av 
särskilda lösningar. För att hantera detta 
behöver staten fortsätta att ge stöd
till utvecklingsinsatser och ombudslös-

Text: Elisabeth Björkman, Länsstyrelsen i Västerbotten

En torr och väl ströad gemensambox håller kalvarna rena på Bränna gård.

För er som vill lära er mer 
Om ni vill läsa mer om länsstyrelsernas arbete med betaltjänsterna kan ni läsa den nationella rapporten  
Bevakning av grundläggande betaltjänster som släpps årligen eller besöka länsstyrelsernas webbplatser för att  
läsa lite mer om betaltjänster.

Kontaktpersoner för arbetet med betaltjänster  
Västerbotten, Elisabeth Björkman: elisabeth.bjorkman@lansstyrelsen.se  /  tel 010-225 44 86

Norrbotten, Helena Morén: helena.moren@lansstyrelsen.se  /  tel 010-225 53 75

ningar för att förbättra 
tillgången till grund-
läggande betaltjäns-
ter. Idag finns totalt 
27 betaltjänstombud 
med statligt stöd i 
landet och ytterligare 
fyra är på gång.

Pågående insatser  
i Norrbotten och Väs-
terbotten
Länsstyrelsen i Västerbotten 
finansierar via medel från PTS 
fyra insatser i länet. Dessa finns på 
orterna Rusksele, Tärnaby, Fredrika och 
Kittelfjäll. De flesta insatser består av 
en betaltjänst som möjliggör betalning 
av räkningar över disk, kontanta uttag, 
och deponering av dagskassor. Insatsen 
i Tärnaby förbättrade tillgängligheten 
för boende och turister upp till 13,5 mil 
vilket är det avstånd det är till närmaste 
betaltjänstförmedling i Storuman. 

Länsstyrelsen i Norrbotten finansierar 
via medel från PTS fyra betaltjänstom-
bud. Dessa ombud finns i Kainulasjärvi, 
Muodoslompolo, Kåbdalis och Glom-
mersträsk. 

Insatserna i båda länen har prioriterats 
till orter där tillgången till grundläg-

gande betaltjänster bedöms som otill-
fredsställande och där behov av medel 
och informationsinsatser funnits. Det är 
orter med långa avstånd till närmsta be-
taltjänstförmedling, åldrande befolkning 
och orter som är utpekade strategiska 
serviceorter av kommunerna i det regio-
nala serviceprogrammet där marknaden 
själv inte löser problemet.

På lanthandeln 
i Kittelfjäll är det sedan  

2016 möjligt att göra kontanta uttag.  
Foto Emma-Lisa Olofsson
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MATHANTVERK
F Ö R  N Y S T A R T A R E

En fem veckor lång grundutbildning för dig som som 
vill starta företag och hantverksmässigt producera och 
sälja ost, charkuterier, bröd, fiskprodukter, marmelad, 

grönsaksinläggningar med mera.

START 11/9
LÄS MER OCH
ANMÄL DIG PÅ

ELDRIMNER.COM

INSPIRATIONSDAG
I  N O R R B O T T E N  
SAMERNAS UTBILDNINGSCENTRUM 
i JOKKMOKK 

27 april

PROVA PÅ 
ATT GÖRA DIN 

EGEN OST, KORV, 
BRÖD ELLER 
MARMELAD 

På inspirationsdagen får du 
ett unikt tillfälle att testa och 
utveckla dina kunskaper 
tillsammans med erfarna 
mathantverkare. Du väljer själv 
mellan två olika arbetspass och 
de produkter du är intresserad av. 

KOSTNAD 1 200 kr + moms (mat & fika ingår)
ANMÄLAN eldrimner.com/utbildning
SISTA ANMÄLNINGSDAG 18 april (begränsat antal platser)
KONTAKT Annigun Wedin – 010-22 53 427 – annigun@eldrimner.com

Sista anmälningsdag 
10 juni

Du kanske redan är medlem i Greppa Näringen? Kanske har du bara 
funderat över om det är något för dig? Greppa Näringen är kompe-
tensutveckling som både ska leda till minskad negativ miljöpåverkan 
och ökad lönsamhet. Rådgivningen är kostnadsfri och sker bland an-
nat inom växtodling, husdjur, energi och ekonomi. Läs gärna mer på 
www.greppa.nu om du är nyfiken på vad Greppa har att erbjuda dig.

Är du ekoproducent, eller funderar på att ställa om till ekologisk pro-
duktion – då har du också möjlighet att få kostnadsfrirådgivning!

Ta gärna kontakt med våra länssamordnare om du är intresserad av 
Greppa näringen eller Ekologisk produktion, så kan vi ge dig mer in-
formation om vad som är på gång.

Lantbrukare i Norrbotten och Västerbotten 
har möjlighet att få individuell rådgivning!

www.gronanavet.se
www.umea.se/forslunda

Gratis webinarserie om möjligheterna med får

Webinarteman
•   Stöd och ersättningar i Landsbygdsprogrammet 
•   Ekosystemtjänster och biologisk mångfald
•   Markernas möjligheter – klimatsmart användning
•   Val av produktionsinriktning och raser
•   Fårets fysiologi samt vanliga sjukdomar och problem
•   Växelbete/sambete med andra djurslag
•   Kalkyler för foder och betesplanering. 

Under våren, sommaren och hösten erbjuder vi ett antal gratis webinarer som ger dig kunskap och inspiration att 
komma igång eller utvecklas vidare som landskapsvårdare med din fårverksamhet. Missa inte att anmäla dig så vi kan 
skicka dig inbjudan med digital länk när det är dags! 

Anmälan och information
Gröna Navet 090-16 41 83, e-post gronanavet@umea.se eller
Catarina Ottosson, projektledare, mobil 070-699 42 24.

Välkommen med din anmälan!

Norrbottens län
Sara Borgström: 010-225 52 50

Västerbottens län
Lars Ericsson: 010-225 42 75

Växtskydd i spannmål 2017
Liksom tidigare år planerar vi fältvandringar i 
spannmål med fokus på växtskydd. 

Lina Norrlund, Växtskyddscentralen i Uppsala, 
Christer Johansson, Jordbruksverket och Lars 
Ericson, Länsstyrelsen, Västerbotten medverkar.

Följande datum och platser gäller.

• PLATS 1, 11/7 KL 13 - 16
• PLATS 2, 12/7 KL ?-?

Aktuella frågor kring:
Sjukdomar i stråsäd och oljeväxter
Sprutteknik
Sortfrågor

Kontaktperson: 
Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå

Vill du ändra din SAM ansökan 2017,
kan du inte göra det via brev eller mail!

För att göra ändringar av 
SAM ansökan 2017 måste 
du göra dem genom SAM 
internet och använda din 
E-legitimation eller fullmakt. 
Du kan inte längre skicka 
in ändringar via brev eller 
mail. Får du problem hör av 
dig i god tid innan sista änd-
ringsdagen 15 juni. Du är 
välkommen med frågor till 
din länsstyrelse.

NYA REGLER FÖR TJURAR OCH STUTAR

Stutar och tjurar ska hållas i lösdrift från och med stallsäsongen 2017.

Efter den 1 augusti 2017 ska du hålla stutar och tjurar som är äldre än 6 månader i lös-
drift. Det innebär att du kan behöva bygga om dina stallar.

Den främsta anledningen till detta är att det svårt att hålla handjur rena när de står 
uppbundna, vilket påverkar djurskyddet och djurhälsan. Det finns dessutom en risk att en 
uppbunden tjur inte får tillräckligt med motion, eftersom det inte finns något krav på bete 
eller annan utevistelse för tjurar.

Eftersom lösdrift leder till en bättre djurvälfärd kan du söka investeringsstöd för att 
bygga om dina stallar. 

Kontakta din länsstyrelse om du vill få mer information.

MATHANTVERK
F Ö R  N Y S T A R T A R E

En fem veckor lång grundutbildning för dig som som 
vill starta företag och hantverksmässigt producera och 
sälja ost, charkuterier, bröd, fiskprodukter, marmelad, 

grönsaksinläggningar med mera.

START 11/9
LÄS MER OCH
ANMÄL DIG PÅ

ELDRIMNER.COM

INSPIRATIONSDAG
I  N O R R B O T T E N  
SAMERNAS UTBILDNINGSCENTRUM 
i JOKKMOKK 

27 april

PROVA PÅ 
ATT GÖRA DIN 

EGEN OST, KORV, 
BRÖD ELLER 
MARMELAD 

På inspirationsdagen får du 
ett unikt tillfälle att testa och 
utveckla dina kunskaper 
tillsammans med erfarna 
mathantverkare. Du väljer själv 
mellan två olika arbetspass och 
de produkter du är intresserad av. 

KOSTNAD 1 200 kr + moms (mat & fika ingår)
ANMÄLAN eldrimner.com/utbildning
SISTA ANMÄLNINGSDAG 18 april (begränsat antal platser)
KONTAKT Annigun Wedin – 010-22 53 427 – annigun@eldrimner.com

Sista anmälningsdag 
10 juni

MATHANTVERK
F Ö R  N Y S T A R T A R E

En fem veckor lång grundutbildning för dig som som 
vill starta företag och hantverksmässigt producera och 
sälja ost, charkuterier, bröd, fiskprodukter, marmelad, 

grönsaksinläggningar med mera.

START 11/9
LÄS MER OCH
ANMÄL DIG PÅ

ELDRIMNER.COM
Sista anmälningsdag 

31 juni

» 1 JULI Fram till 30 juni får du inte putsa eller slå av växt-
ligheten på trädan. Marker som ingår i en ekologisk odling som 
är certifierad enligt EU:s eller KRAV:s regler, eller marker du får 
miljöersättning för ekologisk odling för, är undantagna från detta. 
Från och med den 1 juli får du putsa eller slå av växt- 
ligheten på all träda.

» 16 JULI Du får bryta trädan det vill säga skörda, så in eller 
låta beta trädan tidigast den 16 juli, i vissa fall den 1 augusti,  
se nedan.

» 1 AUGUSTI Söker du kompensationsstöd typ 1-3, eller 
om du använder trädan för att uppfylla kravet på flera olika 
grödor på åkermarken i förgröningsstödet, får du tidigast  
den 1 augusti skörda, så in eller låta djuren beta trädan.

» 31 OKTOBER Minst en gång per år ska du putsa, skörda, 
låta beta eller utföra någon annan aktiv jordbruksåtgärd på 
trädan. Det ska vara gjort senast den 31 oktober. Det här  
gäller dock inte första året som skiftet ligger i träda.

Följande åtgärder kan du  
även göra under trädesperioden

Kemisk bekämpning av ogräs räknas inte som produktion 
och är därför tillåtet under hela trädesperioden, om inte  
andra regler hindrar det till exempel ekologiska åtaganden 
eller vattenskyddsområden.  Tänk på att många fåglar och 
andra djur trivs på trädan och ta hänsyn till detta.
Du får Plöja en träda om du inte sår in ny gröda innan trä-
desperioden är slut.
Dika, gödsla och utföra andra jord- och markförbättrande 
åtgärder.
På en Svartträda får du när som helst under året utföra  
mekanisk ogräsbekämpning genom till exempel harving.

Läs gärna mer på Jordbruksverkets hemsida,  
www.jordbruksverket.se.

Några viktiga datum för träda GRÖDKOD 60



NÄSTA NUMMER

Ett intressant reportage
Vi preciserar vid korrekturet

Ett intressant reportage
Vi preciserar vid korrekturet

Utbetalningsplan för Jordbrukarstöden under 2017 
På Jordbruksverkets hemsida hittar ni alltid den senaste 
informationen om jordbrukarstöden. Här nedan har vi gjort 
en sammanställning av utbetalningsplanerna för stöd som 
planeras betalas ut efter det att detta nummer av Norrbruk 

gått i tryck. Datumen är preliminära, för dem som får en 
kontroll som visar på avvikelser kan det leda till att du får din 
utbetalning senare än vad som står angivet nedan.

 Stöd eller ersättning sökta 2017 Delutbetalning Slututbetalning

Gårdsstöd, Förgröningsstöd, Nötkreatursstöd,  
Stöd till unga jordbrukare, Miljöersättning fäbodar,  

Miljöersättning restaurering av betesmarker och slåtter- 
ängar, Miljöersättning skötsel av våtmarker och dammar  

– åtaganden 2014-2020, Miljöersättning hotade  
husdjursraser, Djurvälfärdsersättning - Extra djuromsorg 

för får, Djurvälfärdsersättning - Extra djuromsorg för 
suggor 1-årigt åtagande, Djurvälfärdsersättning - Utökad 

klövhälsovård för mjölkkor

Ingen delutbetalning Påbörjas i slutet av december 2017

Kompensationsstöd, Miljöersättning betesmarker och 
slåtterängar – åtaganden 2014-2020, Ersättningar för 

ekologisk produktion 2014-2020, Miljöersättningar med 
åtaganden från  2007-2013 (betesmarker och slåtterängar, 

ekologisk produktion, vallodling).

75 procent av beloppet börjar betalas ut i oktober 2017 Påbörjas i slutet av december 2017

Djurvälfärdsersättning - Extra djuromsorg för suggor 
5-årigt åtagande

Påbörjas i oktober 2017 Påbörjas i slutet av december 2017

Djurvälfärdsersättning - Kastrering av gris Ingen delutbetalning Ersättningen betalas ut två gånger per år. När du får 
din utbetalning beror på när du skickar in din 

ansökan om ersättning.

Stöd för att minska mjölkproduktionen, Mjölkstöd 2017 Ingen delutbetalning Senast den 30 september 2017

Nationellt stöd för produktion av potatis, bär och grönsa-
ker samt smågrisar och getter

Ingen delutbetalning Påbörjas i slutet av november 2017

Nationellt stöd för slaktsvinsproduktion Ingen delutbetalning Betalas ut till dig månaden efter du lämnat 
slaktsvin till slakteriet

Nationellt stöd för mjölkproduktion Ingen delutbetalning Betalas ut till dig månaden efter du levererat mjölk till 
mejeriet. Observera att du som direktförsäljer mjölk får 

pengarna en gång om året efter redovisning.

 Stöd eller ersättning sökta 2015-2016 Delutbetalning Slututbetalning

2016 års Gårdsstöd, Förgröningsstöd, Nötkreatursstöd, 
stöd till unga jordbrukare, Kompensationsstöd

Började betalas ut 2016 Påbörjas i juni 2017

2015 och 2016 års Ersättning ekologisk produktion  
och Miljöersättning betesmarker och slåtterängar  

– åtaganden 2014-2020

Olika för de olika stöden Påbörjas december 2017


