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ODLAREN INFÖR VAL

När det nya miljöstödssystemet kör igång gäller det för odlarna att välja. Produktion av 
skörd är fortfarande åkerns viktigaste användningsområde. De skiftesspecifica frivilliga 
åtgärderna inom miljöförbindelsen ger gott om alternativ för övrig användning av åkrar-
na. För odlarna lönar det sig att välja det bästa åkeranvändningsalternativet, både med 
tanke på miljö och med tanke på produktionens ekonomi. 

Åtgärderna är odlarens viktigaste kapital och värd att vårda. Miljöstödssystemet upp-
muntrar till att utöka åkrarnas växttäcke vintertid, göra växturvalet mer mångsidigt och 
förbättra jordens växtskick. 

Idag har många gårdar skiften där det inte är ekonomiskt lönsamt att producera skörd. 
För åkrar med dålig skördeproduktionspotential, för avlägset belägna skiften eller för 
skiften där arronderingen är dålig, kan en skyddszon eller en diversitetsåker vara till och 
med det ekonomiskt mest lönsamma alternativet. Samtidigt minskar odlaren på risken 
för belastning av vattendrag, motverkar klimatförändringen och upprätthåller naturens 
mångfald. 

Miljöförbindelserna är ämnade för åkerområden. Miljöavtal brukar man tillämpa på 
områden som egentligen inte är åkerområden utan naturbeten. I guiden beskrivs hur det 
lönar sig att utnyttja miljöersättningsalternativen och hur det lönar sig att vårda och 
upprätthålla skiften.

I guiden behandlas i huvudsak miljöersättningsalternativen, stödvillkoren och –nivåerna 
men också de förpliktelser som det nya förgröningsstödet för med sig. Förgröningsstö-
dets och miljöersättningsstödets överlappning måste beaktas när man beräknar gårds- 
specifika stödsummor. När man gör val måste man också beakta hur valen kan inverka 
på naturskadeersättningens storlek. 

På grund av att förordningen ännu inte var stadsfäst när guiden gick i tryck, är det  
möjligt att detaljer har ändrats.  Kontrollera vid behov saken i ansökningsguiden. 

Växtäcke vintertid, skyddszoner och vallar på naturvårdsåkrar  
är frivilliga skiftesvisa åtgärder för hantering av avrinningsvatten.  
För de här åtgärderna betalas på tillämpningsområdena en högre 
ersättning än på andra håll i Finland.

Källan: MAVI 2014
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INNEHÅLL:
Miljöersättningen gäller hela landet. 
Speciellt på de områden till vilka
miljöersättningen riktas (tillämpnings-
områdena) strävar man till att
effektivera flödesvattenhanteringen.

MILJÖERSÄTTNINGENS  
TILLÄMPNINGSOMRÅDEN -KARTA

ODLAREN STÅR INFÖR VAL

VÄXTTÄCKE VÅRDAR 
OCH SKYDDAR ÅKERJORDEN

FÖRGRÖNINGSSTÖDET
Diversifiering av grödor
Permanent vall
Krav för det ekologiska området

MILJÖFÖRBINDELSEN

VINTERTIDA VÄXTTÄCKE PÅ ÅKRARNA

MILJÖVÅRDSVALL
Flerårig miljövall     

Naturvårdsåkersvall 
 
Skyddszon

ÅKERNATURENS DIVERSITET 
Diversitetsåkrar

Ängs- och fågelåkrar

Viltåkrar

Landskapsåkrar

Fånggrödor

Saneringsgrödor

Gröngödslingsvall

MILJÖAVTAL
TRAN-, GÅS- OCH SVANÅKRAR

EXEMPELGÅRDENS SKIFTESKARTA

OLIKA ÅKERANVÄNDNINGS-
ALTERNATIV OCH JÄMFÖRELSE 
AV DEM

Sura sulfatjordar

Skyddszoner och naturvårdsåkervall

Vintertida växttäcke

AH



De val du gör inverkar på dina åkrars växtskick, naturens mångfald,  
skyddet av vattendrag och på klimatförändringen. 

VÄXTTÄCKE VÅRDAR OCH SKYDDAR ÅKERJORDEN

Skyddszonen skyddar 
vattendraget

Skyddszonsvallen binder 
jorden. Ju brantare ett 

skifte vetter mot ett vat-
tendrag, desto viktigare 
är det att skiftet har ett 

valltäcke eller annat äkta 
växttäcke.

Kvävet utnyttjas
Rinnande vatten för lätt bort  
kväve från åkrarna. I slutet av  
växtsäsongen använder fleråriga 
odlingsväxter eller fånggrödor det 
kväve som blivit kvar i åkerjorden. 
Det här minskar på kvävebelastningen. 

Maskarna ökar
Orgaismfloran och -faunan i jorden 
ökar nät jorden har växttäcke. Det 
här gäller i synnerhet för maskarna 
som är viktiga med tanke på jordens 
växtskick och vattenhushållning.

Kväve till åkern
Kvävebindande växter 
binder kväve från luften till 
åkern. Samtidigt luckrar 
de jorden med sina djupt 
växande rötter. 

Landskapet blir mer 
mångsidigt

Landskapsvårdsåkrar  
och mångfaldsremsor ger 
lantbrukslandskapet mer 

mångfald och färg. 

Viltet ökar
Växttäcket erbjuder 

föda
 och skydd för fåglar och 
vilt. I synnerhet viltåkrar 
erbjuder näring året runt 

samt platser för förökning 
och skydd.
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Erosionen minskar
Växttäcke året runt  

minskar på åkererosionen. 
Ytjorden skyddas mot 

regn- och smältvattnets 
eroderande inverkan.

Fosforn binds
Fosforn binds till  

jordmånen. Ju mindre jord-
mån som transporteras från 

åker till vattendrag, desto 
mer kan man minska  

på fosforbelastningen. 

Rötterna vårdar jorden
Ju krafttigare rötter en växt har, 
desto mer organiskt material samlas 
i jorden och desto bättre blir nät-
verket av jordporer. Jordens mullhalt 
och grynstruktur upprätthålls av det 
organiska materialet.

Pollinerarna njuter
Blommande växtlighet 

lockar till sig pollinerare 
och andra insekter. En 

riklig insektfauna rymmer 
också naturliga fiender till 

skadeinsekter.

Utsläppen av koldioxid minskar
Koldioxid är en växthusgas som frigörs 
från marken. Växttäcket binder kol till 
jorden och då minskar frigörningen av 
koldioxid från åkerjorden.

Metanutsläppen minskar
Metan är en kraftigare växthusgas än 
koldioxid. Metangasutsläppen från 
mark med god jordstruktur är lägre än 
från mark som är packad eller alltför 
våt.

Vattendrag      Skyddszon   spannmålsåker 
och underväxt

stubbåker   gröngödslings-
vall

mångsidighets-
remsa

landskapsåkerviltåker
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FÖRGRÖNINGSSTÖDET

Kravet gäller inte gårdar som är mindre än 10 ha. 
Kravet gäller inte heller gårdar vilkas åkerareal till mer 
än 75 % används för produktion av hö, vallfoder, per-
manent vall eller träda och vilkas övriga åkerareal är 
max 30 ha.

Som odlingsväxter betraktas samma släktes växter. 
Vår- och höstsådda grödor räknas som skilda grödor 
fastän grödan i sig är samma. I fråga om korsblom-
miga växter, potatisväxter och gurkväxter räknas de 
ändå enskilt. Träda samt hö och vallgrödeväxter räk-
nas som skilda växter. Tidpunkten för räknande av 
odlingsväxternas andelar är 30. 6 – 31.8., det här in-
nebär att åkern inte får bearbetas innan september 
om man inte sår höstsådda växter. Kontrollera den 
exakta växtlistan och specialvillkoren i stödguiden!

 AB stödområde:  Gårdar med 10 – 30 
åkerhektar måste odla minst två olika odlings- 
växter och den huvudsakliga odlingsväxten 
får inte uppta mer än 75 % av åkerarealen.

 AB stödområde: gårdar med över 30 
åkerhektar måste odla minst tre olika odlings- 
växter. Den huvudsakliga odlingsväxten får 
inte uppta mer än 75 % och de två viktigaste 
grödorna inte mer än 95 % av odlingsarealen.

 C stödområde: gårdar med över 10 
åkerhektar måste odla minst två odlingsväx-
ter, ingen odlingsväxt får uppta mer än 75 % 
av odlingsarealen förutom om huvudodlings-
växten är gräs eller annan vallfoderväxt eller 
om arealen är i träda.

På bredvidstående sida: En varierande 
lantbruksmiljö och ett mångsidigt urval 
av odlingsväxter är målsättningen med 
förgröningsstödet.

    Som ekologisk areal kan man räkna:
 
       Trädor, bör bevaras mellan 1.1- 15.8.  
      Vid tiden får man inte nyttja skörden.  
     Vägningskoefficient 1/ha

   Kvävefixerande växter. På det område får 
inte växa spanmål, och andra växter. Måste 
bevaras 30.6. – 31.9., men får brytas redan 
från och med 15.7 om man sår in skiftet med 
en höstgröda. Kontrollera den exakta växtlis-
tan i ansökningsguiden! Vägningskoefficient 
0,7/ha

   Odling av energiväxt med kort omlopps-
tid, (asp oh vide). Vägningskoefficient 0,3/ha

   Landskapsdrag för kompletterande villkor.  
Landskapsdrag är träd, trädgrupper, flytt-
block eller liknande naturformationer som till 
sin areal är under 0,2 ha och som är fredade 
som naturminnesmärken. Landskapsdrag är 
också skyddade enskilda träd eller trädgrup-
per som dominerar landskapet.  
Vägningskoefficient 1/ha.

För gårdar av olika storlek och typ gäller 
olika förpliktelser. Odlingens diversifierings- 
krav måste uppfyllas enligt följande;

Diversifieringen av grödor förpliktar jordbrukarna 
att odla det antal grödor som krävs.
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Målsättningen med förgröning är att öka åkernaturens månsidighet, minska erosionen och binda kol till 
jordmånen. Ekologiska gårdar är befriade från förgröningsstödets förpliktelser i fråga om de åkrar som 
är i ekoproduktion eller på väg att övergå till ekoproduktion. 

Förgröningsstödet består av tre åtgärder

1) göra odlingen mer mångsidig

2) bevarande av permanent vall

3) kravet för det ekologiska området  

Dessa uppgifter grundar sig informationsläget vid förberedelsehandlingar. Kontrollera saken i ansök- 
ningsguiden.

Permanent vall
Med permanent vall avser man vall som inte 
ingått i gårdens växtföljd på minst fem år.

På permanent vall kan det växa träd eller bus-
kar. I det här fallet måste vallväxternas andel 
vara över 50 procent av skiftets areal. Spridda 
träd får finnas max. 50 träd/hektar. Lövbuskar 
som lämpar sig som djurfoder får växa, men en-
bart på under 50 procent av skiftets areal.

Förnyande av vallen är tillåtet förutom i fråga 
om permanenta vallar på Natura 2000 –områ-
den.

Mängden permanent gräsmark följs med på 
landsnivå.

Krav för ekologisk areal

Ovan: Permanenta vallar 
fungerar som kolfällor och 
upprätthåller naturens 
mångfald.

Målsättningen med den ekologiska arealen är att ut-
öka och bibehålla naturens diversitet i lantbruksmiljön. 

Diversifiering av grödor

Kraven gäller enbart gårdar på Åland, i Egentliga 
Finland och Nyland. Gårdens läge bestäms enligt på 
vilket område gårdens huvudbyggnad är belägen. 
Från och med 2015 måste areal som räknas som eko-
logisk areal uppgå till minst fem procent av gårdens 
åkerareal. Mängden kan komma att öka år 2017 

På de här områdena är gårdar med mindre än 15 
hektar åker befriade från förpliktelserna. Förplik-
telserna gäller inte gårdar där över 75 % av arealen 
används till odling av vallväxter, baljväxter och eller 
träda och vilkas åkerareal inte överskrider 30 hektar.  

Dessutom gäller kravet inte gårdar vilkas stöddug-
liga jordbruksareal till över 75 procent är permanent 
vall eller som annars används för produktion av gräs-
växter eller andra vallväxter och vilkas övriga odlade 
åkerareal uppgår till max 30 hektar.

FÖRGRÖNINGSSÖDET
ERSÄTTING 2015: (BERÄKNING)

   AB  74 €/ha
   C  66 €/ha

Ersättning betalas för all grundstödberättigad 
lantbruksmark, också för permanent vall. Ersätt-
ning betalas också till gårdar som är befriade från 
förgröningsstödets förpliktelser. Stödsummorna kan 
variera från år till år. 

VV/HT

VV/MP
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VÄXTTÄCKE VINTERTID PÅ ÅKRAR

MILJÖFÖRBINDELSEN
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ERSÄTTNING

VÄXTTÄCKE:

   20 % - 4 €/ha
   40 % - tillämpningsområde 18 €/ha,   

                                annat håll   9 €/ha 
   60 % - tillämpningsområde 36 €/ha, 

                          på annat håll  11 €/ha
   80 % - enbart tillämpningsområde 54 €/ha

Se karta på sidan 2

Överst: Ett äkta vintertida växttäcke 
som en flerårig vall är det mest effekti-
va sättet att förhindra erosion.

Stubben minskar erosion 
och erbjuder skydd för 
bland annat åkerfåglar.

Reducerad bearbetning ökar mullhalten i 
åkern ytskikt och förbättrar grynstruktu-
ren hos ytjorden i synnerhet på lerjordar. 

I de andra än tillämpningsområdena (se 
karta på sidan 2), kan reducerad höststub-
bearbetning uppfylla villkoret för växttäcke 
vintertid. Minimikravet på 20 procent växt-
täcke kan på ett område dit ersättningen rik-
tas uppfyllas också med reducerad höststub-
bearbetning. Bearbetningen för reducerad 
subbearbetning förverkligas med en över-
körning.

Vid beräkning av procentandelen med växt-
täcke kan man också beakta de arealer som 
är anmälda som träda, arealer på vilka man 
sått höstspannmål eller höstsådda oljeväxter 
eller arealer som täcks av vall eller stubb. 

Vid beräkning av mängden kan man ock-
så beakta skyddszoner, flerårig naturvall, 
naturvårdsåkervall, mångsidighetsvall, skif-
ten med fleråriga trädgårdsväxter samt 
skyddszoner (på åkrar) från tidigare pro-
gramperioder, torvåker och avtalsareal för 
minskande av närsaltsbelastning.

För de här betalas inte ersättning för vin-
tertida växttäcke. Ersättning betalas inte 
heller åt lantbruk som är befriade från för-
gröningsförpliktelserna när motiveringen till 
befriandet är att gården odlar vall på 75 % 
av åkerarealen och övrig åkerareal uppgår till 
under 30 %. Kontrollera de exakta villkoren i 
ansökningsguiden!

Användning av organiskt täckmaterial miskar yt-
jordens erosion och utsköljningen av näringsämnen.  
Det minskar också behovet av bevattning och beho-
vet av bekämpning. Jorden mellan raderna vid od-
ling av trädgårdsväxter kan täckas med halm, flis, 
gräshack, bionedbrytbar film eller täckpapper eller 
annat organiskt material.

Förutom ovan nämnda täckmaterial kan rad- och 
växtmellanrummen för mångåriga växter täckas 
med grästäck som klipps. I fråga om certifierad  
sättpotatis måste raderna och radmellanrummen 
täckas med halm. 

ERSÄTTNING
Odlaren väljer miljöförbindelsens skiftesvisa 
åtgärd vid uppgörande av den femåriga miljöför-
bindelsen. Odlaren anmäler årligen de skiften där
åtgärden förverkligas och om rader och/eller rad-
mellanrum täcks. Minst ett skifte måste väljas. 
Ersättning betalas enbart för valda skiften. 

   300 €/ha/år med ettåriga trädgårdsväxter
                          och utsädespotatis 

   500 €/ha/år med fleråriga trädgårdsväxter

Växttäcke vintertid på åkrar är skiftesvis åtgärd i miljöförbindelsen. Odlaren måste 
varje år hålla minst 20 procent av gårdens sammanräknade stödberättigade basskiften 
växttäckta vintertid. Mängden kan variera från år till år. På hösten varje år anmäls den 
åkerareal på vilken åtgärden är tillämpad.

Växttäcke på åkrarna året runt skyddar åkerns ytskikt mot erosion som orsaks 
av smält- och flödesvatten. Erosion och minskning av jordens organiska material är 
ett problem som inte enbart ökar närsaltsbelastningen. Samtidigt försämras åkerns 
växtskick och försvagas åkerskiftets skördepotential.

Koldioxidutsläppen är mindre eftersom organiskt material i en obearbetad åkerjord 
bryts ner långsammare och därför ökar mängden organiskt material.  Också naturen 
drar nytta av åkrar med växttäcke. Jordmånsorganismerna ökar under växtligheten 
och stubben. Det äkta växttäcket erbjuder vintertid skydd för många viltarter. 

   Alternativ som fyller kravet  
   på äkta växttäcke:

 flerårig odlad vall

 Ettårig gräsväxtlighet och rörflen som  
      bevaras över vintern

 fleråriga trädgårdsväxter och kummin

 stubb av spannmål, oljeväxter, bovete,  
      frökryddor, fiberlin, bondböna, ärt,  
      och lupin samt direktsådd i stubben

 Odling av fånggrödor, om växtligheten  
      bevaras till nästa vår godkänns höstsådd  
      spannmål och oljeväxter samt övriga  
      höstsådda växter samt lin och hampa  
      som skördas på våren.

Miljöförbindelsen utgörs av en för den förbundna gården obligatorisk gårdsvis åtgärd 
och av frivilliga skiftesvisa åtgärdes som väljs vid ingående av förbindelse.

ANVÄNDANDE AV ORGANISKT TÄCKMATERIAL VID  
ODLING AV TRÄDGÅRDSVÄXTER OCH UTSÄDESPOTATIS

HP

HP

AH
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En ny naturvårdsåkervall måste sås in med fleråriga gräs- och vallväxter se-
nast den 30. 6. Vallen kan grundas som underväxt under spannmål redan före- 
gående år. Fröblandningen får innehålla maximalt 20 procent frö från kväve-
bindande växter. Gödsling får göras vid grundande av en naturvårdsåkervall. 
Kolla upp mängderna i ansökningsguidens tabeller. I tabellerna anges maxima-
la mängder kväve och fosforgödsel för vall. 

Skörd får tas från skiftet och skiftet får betas. Betandet får inte äventyra skif-
tets växttäcke året runt. Vid slåtterarbetet måste man beakta områdets natur-
ligt förekommande djur. Av den här anledningen får man inte göra slåttern från 
kanterna och inåt om man inte längs skiftets kanter lämnar en oslagen remsa.

Åtgärder som strävar till att iståndsätta jordstrukturen och vattenhushåll- 
nigen är tillåtna på naturvårdsåkervallar, men direkt efter att åtgärden är gjord 
måste en ny vallväxtlighet grundas. Växtskyddsmedel får användas endast in-
nan grundandet av växtligheten och i samband med avslutande av växtligheten.

En naturvårdsåkervall får avslutas under det andra förbindelseåret tidigast 
15.7., om skiftet sås in med en höstsådd odlingsväxt. I andra fall får växtlighe-
ten avslutas tidigast 1.9. Avslutande av växtligheten borde helst göras så sent 
som möjligt eller helst först på våren. 

MILJÖVÅRDSVALL
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Miljövårdsvallar är året runt växtäckta arealer,  av dem  kan man välja den mest lämpade, som 
skiftesvis åtgärd.  Odlaren väljer skiftesvisa åtgärder vid ingång av den femåriga miljöförbin-
delsen. Miljövårdsvall är:

- fleråriga miljövallar

- naturvårsåkervall

- skyddszoner

Miljövårdsvallar minskar effektivt åkermarkens erosion 
och transporten av näringsämnen till vattendrag. Dessu-
tom utökar de naturens mångfald och begränsar klimat-
förändringen. Fastän ett skifte skulle vara täckt av en vall 
endast två år förbättras ändå åkerjordens struktur. Jord 
med en god struktur står bättre emot erosion orsakad av 
regn- och flödesvatten.

Svårodlade och lågproduktiva skiften längs vattendrag 
lönar det sig att ta ur aktiv produktion. Många odlare har 
också grundat naturvårdsvallar på skuggiga och eller av 
väta lidande skiftens randområden. Genom det här blir det 
också lättare att tajma in fältarbetena. 

På skiften som används som permanenta beten kan man 
inte grunda miljövårdsvallar. NaturvårdsåkersvallSom skötsel av en 

naturvårsåker-
vall räcker slåtter 
vartannat år. Om 
åkerogräs har 
kommit åt att ta 
över skiftet måste 
slåttern göras  
varje år.

Naturvårdsåkervallar skall bibehållas i minst två år. Gamla vallar som 
hunnit bli artrika och ängsåkrar som grundats under den föregående 
programperioden passar utmärkt som naturvårdsåkervallar. För det  
här ändamålet kan vallväxtlighet grundas på hela basskiftet eller på 
växtskiftet.

Växtskiften kan grundas också som över tre meter breda remsor längs 
åkerskiftets kanter och på mitten av stora skiften.

På tillämpningsområdet (karta s. 2) kan man betala naturvårds- 
åkerstöd för maximalt 20 procent av gårdens totala åkerareal. 
På övrigt håll i Finland är mängden maximalt 5 % av gårdens 
totala åkerareal. Om det på gården förutom naturvårdsåker-
vallen f inns diversitesåkrar kan den sammanlagda arealen på 
tillämpningsområdet vara maximalt 20 procent och på andra 

håll i Finland maximalt 15 % 

NATURVÅRDSÅKERVALL: 

på tillämpningsområdet  
är ersättningen 

   120 €/ha/år 
och på övriga områden 

   100 €/ha/år. 

SKYDDSZON:
på tillämpningsområdet  
är ersättningen   

   500 €/ha/år 
och på övriga områden  

   450 €/ha/år.

FLERÅRIG MILJÖVALL
   50 €/ha/år

Ersättningen betalas inte för eko- 
logiska områden för förgörnings- 
stödet, om gården har fått befrielse 
från förgröningskraven på grund av 
att 75 procent av åkerarealen är 
vall eller träda.

Flerårig miljövall

Som flerårig miljövall kan man anmäla ett vallskifte som är beläget på sur sulfatjord inom 
tillämpningsområdet eller inom hela landet på en åker som ligger på grundvattenområde 
eller vars marktyp är torv eller mulljord.

En flerårig miljövall måste grundas senast under det tredje förbindelseåret 
och den måste bevaras till slutet av förbindelseperioden. Växtligheten får för-
nyas enbart med direktsåddsmetoden. I de skiftesvisa anteckningarna måste 
man anteckna motiveringen till grundande av en flerårig miljövall. Jordart eller 
konstaterande av sur sulfatjord måste verifieras med ett bonitetsprov, vars 
resultat sänds till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet innan den 30. 9.

Från en flerårig miljövall måste man bärga skörd årligen. I samband med 
slåtter får man inte riskera fåglars häckning, därför får slåtter inte göras 
genom att köra längs skiftets kanter inåt. Bete och växtskydd är tillåtna vid 
skiftets skötsel. På skiftet får man utföra kortvariga iståndsättningsåtgärder 
som dränering, kalkning och grävning och rensning av huvuddiken. Direkt ef-
ter åtgärden måste man så in en ny vall istället för den som söndrats.

ERSÄTTNING

AH
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ÅKERNATURENS MÅNGFALD

Åkernaturens mångfald är en skiftesvis åtgärd i miljöförbindelsen. Den huvudsakliga 
målsättningen är att öka mångfalden hos åkerområdenas flora och fauna. Dessutom stö-
der åtgärden vattenskyddet. Åtgärder som anknyter till mångfald hämtar också med sig 
omväxling och färg till landskapet.
 Alternativen är: Mångfaldsåkrar, Biodiversitetsåker

Odling av fånggrödor
Saneringsväxter 
Gröngödslingsvall

Skyddszoner lönar det sig 
att placera på områden 
som med tanke på närings- 
belastning är riskområden. 
Speciellt väl lämpar sig 
skyddszoner för sluttade, 
erosionsbenägna skiften  
eller skiften längs vatten- 
drag och huvuddiken som 
är översvämningsbenägna.

Ju brantare skiftet vetter 
mot vattendraget, desto 
viktigare är det att hålla 
det täckt med växtlighet 
året runt. 

Diversitetsåkrar
Alternativen för diversitetsåkrar är minst tvååriga ängs- och fågelåkrar samt vilt- 
och landskapsåkrar som sås varje år.

Alla de här alternativen stöder naturens mång-
fald på odlingsområdet, men målsättningarna 
skiljer sig från varandra. På tillämpningsområdet 
kan diversitetsåkrar och naturvårdsåkervallar 
sammanlagt uppgå till maximalt 20 procent av 
gårdens stöddugliga åkerareal. På annat håll kan 
de sammanlagt uppgå till maximalt 15 procent. 

På diversitetsåkrarna bör man preferera in-
hemska växtarter och inom landet producerade 
frön. För att öka på organismernas diversitet re-
kommenderas att det på odlingsområdet finns 
växtbestånd av olika ålder som såtts med olika 
blandningar. 

Växtbeståndet kan grundas genom att så på 
våren eller altenativt kan växterna sås redan 
föregående höst. Direktsådd i stubb är tillåtet, 
men inte i vall från föregående år. Diversitets- 
åkrar får gödslas i samband med grundandet av 
beståndet i enlighet med stödvillkoren.

Det är inte obligatoriskt att slå växtbestån-
det, men tillväxt av träd och buskar måste för-
hindras. Vid svåra ogrässituationer måste skif-
tet slås. 

En diversitetsåker kan 
grundas också som över tre 
meter breda remsor längs 
skiftenas kanter eller på 
mitten av stora skiften. 
Blommande växtbestånd 
lockar till sig pollinerare 
och andra insekter.

Om man vill grunda en 
såkallad rovbank som 
rovinsekter drar nytta 
av lönar det sig att mitt 
på och längs kanterna av 
stora skiften så in över 
tre meter breda stråk i 
enlighet med stödvillkoren. 
Under tre meter breda 
diversitetsstråk räknas som 
tillhörande odlingsväxtens 
areal.

ERSÄTTNING
DIVERSITETSÅKRAR
 

   300 €/ha/år. 

- ängs- och fågelåkrar
- viltåkrar
- lanskapsåkrar

Skyddszon

Skyddszonen kan grundas på ett bas- eller växtskifte som gränsar mot 
en sjö, en å, havet, ett huvuddike eller en våtmark. Skyddszoner kan 
också anläggas bas- eller växtskiften som ligger på et Naturaområde  
eller grundvattenområdet. På skärgårdsområden inom tillämpnings- 
området kan man grunda en skyddszon. En skyddszon måste vara ett 
över tre meter brett område som täcks av flerårig växtlighet.

Under den nya programperioden är det lätt att anmäla skyddsområden. Nu-
mera är det inte längre nödvändigt att göra upp minst femåriga specialstöds- 
avtal, en förbindelse räcker till. Efter att man har gjort miljöförbindelsen, kan 
odlaren välja miljövårdsvall som skiftesvis åtgärd och tillkännage att skiftet 
används som skyddszon.

En skyddszons växtlighet måste grundas senast under det tredje förbindelse- 
året och den måste hållas kvar på skiftet till slutet av förbindelseperioden. 
Grundandet lönar det sig att göra under föregående växtperiod i skyddssäd. 
Färdiga fröblandningar för vallväxter lämpar sig väl för grundandet av en 
skyddszon. En gammal vall kan också anmälas som skyddszon. Bete är tillåtet 
bara det inte förorsakar erosion.

Skyddszoner måste skötas regelbundet. De skall slås årligen och slåtter-  
avfallet skall bortföras. Vid val av tidpunkt för slåttern måste man beakta de 
naturligt förekommande djuren. Bete är också tillåtet. Efter grundandet får 
skiftet inte gödslas eller bearbetas.

Användning av växtskyddsmedel är i regel förbjudet, men kemisk bekämpning 
av till exempel flyghavreförekomster är tillåtet. Om man blir tvungen att rensa 
huvuddiken eller om valltäcket på skyddszonen av annat skäl söndras måste en 
ny ersättande växtlighet omedelbart grundas istället för den förstörda.  

12

Vid kompensations- 
ersättningen ersätt-
ningen räknas diver-
sitetsåkrarna och 
gröngödslingsvallarna 
utan begränsningar 
som odlad areal.
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Ersättning: 300 €/ha/år

Ängs- och fågelåkrar

På ängs och fågelåkrar växer en mer varierad växtflora än på 
vallåkrar. Lämplig näring finns för en vid insektfauna, fågel-
fauna och också för däggdjur.

Ängsväxternas fröblandning måste innehålla rödven, får- 
svingel eller hårdsvingel och frö av minst en flerårig ängs-
växt. Klöver får man inte så. 

Ängsväxtligheten lönar det sig att grunda på ett sådant 
skifte att växtligheten sannolikt kan bevaras flera år. Mest 
lämpade för ängsväxter är naturligt näringsfattiga och rätt 
torra skiften där bredbladiga åkerogräs och högvuxna gräs 
inte trivs. Också solrika skogskantåkrar lämpar sig utmärkt 
som ängsväxtåkrar.

Det är inte obligatoriskt att slå ängen varje år, men inväxt 
av träd och buskar måste förhindras. 

Ängsväxtligheten måste bevaras på samma skifte minst 
två växtsäsonger. Ängsväxtligheten får avslutas efter det 
andra året från och med 1.9 eller från och med 15.7 om 
skiftet sås in med en höstsådd gröda. Om en höstsådd grö-
da inte sås in på skiftet måste bearbetning göras så sent 
som möjligt på hösten eller följande vår. 

Om området slås gäller det att vid slåtterarbetet beakta 
fåglarnas häckning och däggdjurens ungar.  Av den här an-
ledningen får slåtter inte göras innan 1.8. För att ängsblom-
morna skall trivas och med tanke på att artrikedomen skall 
utökas rekommenderas att man förutom att ängarna slås 
också avlägsnar slåtteravfallet.

Prästkragen lämpar sig väl för ängså-
krar och den kan effektivt tävla med 
åkerogräsen.

Viltåkrar

Viltåkrar erbjuder näring året runt åt naturligt förekommande djur samt 
platser för förökning och skydd. Med hjälp av viltåkrar kan man på ett 
betydande sätt förbättra viltets levnadsmöjligheter. 

En viltåkers storlek och placering bör övervägas noggrant. Vilt bör inte lockas 
till närheten av sådana specialväxtodlingar som viltet tycker om. I närheten av 
en livligt trafikerad väg får man inte grunda viltåkrar som är avsedda för hjort-
djur. Viltåkrarna lockar också bort djur från sådana områden dit man inte vill 
att djuren skall gå. Utdelning av tilläggsnäring minskar också på skogsbruks- 
skadorna. 

På viltväxtåkrar måste det växa minst två växter (se tabellen nedan). Växterna 
kan sås som stråk. Växtbeståndet kan grundas också under hösten innan den 
första växtperioden. Gräsväxter och klöver äts gärna av viltet, men förutom de 
här skall en viltväxtåker sås in med en sådan ettårig växts frön som inte är ett 
gräs eller klöver.

På ett växtbestånd som grundas för fåglar lönar det sig att så in en låg och 
blommande växtlighet. Till exempel klöver lockar till sig insekter som fågelun-
garna behöver som föda. Höga gräs och solros erbjuder skydd. Spannmål är det 
enklaste och billigaste alternativet att producera frönäring åt vuxna fåglar.  

Bäst är viltåkrar med en storlek som varierar mellan några ar till maximalt ett 
par hektar. På stora viltåkrar kan en stor del av skörden bli kvar och ruttna. En 
viltåker måste sås senast den 30. 6.

Det finns få skötselalternativ för viltåkrar. Skiftet får slås 
efter 1.8, men skörden måste användas för utfodring av 
vilt. Viltåkrar får inte bearbetas annat än i samband med 
grundande och avslutande av växtligheten. 

Växter som lämpar sig för 
viltåkrar: 

   Spannmål, bovete, solros, 
oljelin, ärt, raps, rybs, senap, 
foderkål, foderraps, oljerättika, 
foderbetor (fodersockerbeta, 
foderrova eller turnip, gräsväx-
ter och klöver.

Järparna får skydd 
och mat från viltå-
krarna

I ett växtbestånd som är avsett 
för åkerfåglar kan man så in föl-
jande växter: 

  luddvicker, honungsfacelia, ring- 
blomma, lin, durra, rödhirs, bovete, 
hampa, majs, solros, quinoa, rybs, 
raps, kummin, spannmål (max 50 
kilo per hektar)

En flerårig ängsväxt som sås kan 
vara exempelvis:

  Ängsklocka, rödblära, rödklint, 
färgkulla, ängsvädd, prästkrage, 
vitblära, åkervädd, fyrkantig johan-
nesört, backnejlika, tjärblomster, 
smällglim.

Viltväxter kan 
odlas på samma 
skifte ett eller 
f lera år. Växtlig-
heten skall hållas 
kvar på skiftet till 
följande vår.

Ersättning: 300 €/ha/år

VV/V-PK
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Undergrödan lämnas efter skör-
den kvar för att skydda åkerns 
yta. Ofta börjar underväxtlighe-
ten växa på allvar först efter att 
odlingsväxten skördats. 

Fång- och undergrödan bear-
betas så sent som möjligt på 
hösten tidigast den 1. oktober 
eller helst först på våren om 
jordmånen medger det här. 
Som underväxt används här en 
vitklöver-vallblandning.

Honungsfacelia lämpar sig både som landskapsåkerväxt och som 
fånggröda eftersom den har en präktig växt och jordförbättrande 
inverkan.

AH

Fånggrödor 

Ersättning: 100 €/ha/år

Ersättning: 300 €/ha/år
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Fånggrödor är växtbestånd som sås efter  
odlingsväxter och som utnyttjar och effektivt 
binder kväve som blivit kvar i jorden efter  
skördeväxten. En fånggröda kan man så redan 
på våren i samband med sådd av odlingsväxten, 
eller senast i bråddstadiet, i så fall är det fråga 
om en underväxt.   Vid skiftesvisa åtgärder räk-
nas också underväxtligheten som en fånggröda.

Effekter av under- eller/och fånggrödor:   
   minskar kvävebelastningen
   ger jorden ett tillskott av organiskt material
   skyddar ytjorden mot dybildning
   förbättrar jordens grynstruktur
   förbättrar jordens bearbetbarhet
   håller ogräsväxter i schack
   ökar åkernaturens diversitet
   begränsar åkerns torkande under torrperioder
   förbättrar åkerns bärighet under hösten

Vid spannmålsodling är de viktigaste orsakerna 
till att använda underväxtlighet en förbättring 
av jordens växtskick och skydd av ytjorden. I 
det här fallet lämpar sig italienskt rajgräs, andra 
gräs- eller vallväxter, kväve eller en blandning av 
de här. På gårdar som odlar konventionellt kan 
klövern begränsa bekämpningsbesprutningarna 
för ogräs. 

Vid grönsaks- och nypotatisskiften behövs en 

Landskapsåkrar

Landskapsåkrarna ger mer 
mångformighet och färg 
åt lantbrukslandskapet. 
Speciellt i närheten av tät- 
orter och vägar noteras  
de bäst. Blommande 
växtbestånd erbjuder  
en utmärkt livsmiljö för 
pollinerande insekter.

Landskapsväxter kan odlas på ett och sam-
ma skifte ett eller flera år. Växtbeståndet skall 
sås årligen och bör bevaras till nästa vår. Slåt-
ter får inte påbörjas innan den 1. 8. 

I praktiken lönar det sig i allmänhet inte 
att slå landskapsåkrar. Blommande växt- 
bestånd erbjuder ögonfröjd långt in på hösten 
och samtidigt erbjuder de näring och skydd åt 
områdets djur.

I fröblandningen måste det finnas frön av åtminstone två av följande  
växter. Alternativa växter för landskapsåkrar: 

honungsfacelia, solros, blålusern, doftklöver, gullupin, vicker, blåklint,  
malvor, ringblommor, eller sötväpplingar.

Blandningen kan också innehålla vall- och gräsväxter, men deras andel får 
vara maximalt 30 procent.

snabbvuxen och effektiv kvävesamlare.

På de här skiftena är kvävegödslingsnivåerna 
höga och i synnerhet växtrester från kålodling in-
nehåller mycket kväve. Med grönsaker måste man 
beakta växternas släktförhållanden, så att växt-
sjukdomsriskerna inte ökar i växtföljden. Dessu-
tom lönar det sig att reda ut vilka eftereffekter 
jordverkande bekämpningsmedel som använts på 
skördeväxten har för den fånggröda som sås. 

AH

AH KK
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Rekommenderade arter och  
såddmängder
Undergrödor:
Vitklöver 2 – 6 kg/ha

Doftklöver 4 – 10 kg/ha

Timotej 5 – 10 kg/ha

Ängssvingel 10 kg/ha

Italienskt rajgräs + vitklöver  7 + 2  kg/ha

Italienskt rajgräs  7 – 10 kg/ha

Fånggrödor:
Italienskt rajgräs  20 kg/ha

Vit- och gulsenap  15 kg/ha

Oljerättika 15 kg/ha

Vårsådd spannmål 150 – 200 kg/ha

Honungsfacelia 5 – 10 kg/ha

19

Gröngödslingsvall

ERSÄTTNING
Skiftet kan anmälas som grön-  
gödslingsvall max under tre på 
varandra följande år. Åt eko-  
gårdar betalas inte ersättning  
för gröngödslingsvallar.

54 €/ha/år

Diversitetsåkrar och gröngödslings- 
vall räknas utan begränsningar som 
odlad areal vid fastställandet av 
kompensationsersättning.

De vid ekoproduktion populära rödklövervallarna 
är tack vare sin effektiva kvävegödslings- och jord-
förbättringsverkan att rekommendera. Rödklövern 
bildar förutom en frodig ovanjordisk växt också ett 
omfattande rotsystem som tränger djupt ner i jorden 

Gröngödslingsvallens kvävefixerande växter 
binder kväve till åkerjorden där kvävet fungerar 
som gödsel. Blandningens gräsväxter samlar 
upp och binder kväve från jorden. På växtod-
lingsgårdar gör gröngödslingsvallen växtföljden 
mer mångsidig och vårdar jordens växtskick. 
När gröngödslingsvallen plöjs in tillförs åkern 
rikligt med organisk växtmassa. 

Kvävebindande växter som  
lämpar sig för gröngödslings-
vallblandningar:

  rödklöver

  alsikeklöver 

  vitklöver 

  blålusern

  humlelusern

  luddvicker

  sötväpplingar

  söta lupiner 

Gröngödslingsvallen grundas antingen i början av 
växtperioden eller under föregående år i skyddssäd. 
Växtbeståndet grundas som ett blandbestånd där 
minst 20 % av fröblandningens vikt skall vara kväve-
fixerande växter. 

Näringsspillet får man att bli så litet som möjligt när 
gröngödslingsvallens växtlighet avslutas vid rätt tid-
punkt. Gröngödslingsvallen får avslutas på hösten in-
nan höstsäd sås. Höstsäd eller höstoljeväxter är effek-
tiva upptagare av kväve efter att gröngödslingsvallen 
avslutats.

Om man inte sår in höstsådda odlingsväxter efter att 
vallen avslutats bör plöjningen göras så sent på hösten 
som möjligt för att höstregnen inte skall skölja bort 
näringsämnen från åkern. Om nästa odlingsväxt sås på 
våren får man avsluta växtligheten tidigast i början av 
september och bearbeta tidigast i början av oktober.

Saneringsgrödor

Oljerättikasorterna 
Contra och Farmer är 
effektiva mot sockerbe-
tans rotgallnematod

Saneringsgrödor har en rengörande effekt på jorden. Med hjälp av dem kan man 
minska på förekomsten av skadedjur och sjukdomar som sprids via jordmånen.

Stödet för saneringsgrödor är avsett för gårdar som 
har potatis, sockerbeta och/eller frilandsgrönsaker i sin 
växtföljd. 

Som saneringsväxter kan oljerättika, vitsenap, sam-
metsblomster eller en blandning av de här användas. 
Ett och samma skifte kan vara insått med sanerings-
grödor eller gröngödslingsvall i max tre år. Sanerings-
grödor sås på våren och bearbetas ned i jorden två må-
nader efter sådden.

För sockerbeta fungerar enbart vissa oljerättika- och 
senapsorter som sanerginsgrödor. De här sorterna fun-
gerar inte som värdväxter för rotnematoder. De lockar 
ändå till sig rotnematodernas larver ut ur kystorna i 
jorden men skadedjuret kan inte föröka sig i sanerings- 
grödan.

Ersättning: 300 €/ha/år

Fånggrödorna måste sås senast den 15.8. Med fång-
grödor får man inte grunda nästa års vall. Växtbestån- 
det skall sås på hela växtskiftet. Vid spannmålsodling 
är det enklast att så fånggrödan i samband med såd-
den med hjälp av en småfröbehållare. På det här sättet 
är det möjligt att använda det minsta rekommenderade 
frömängden, i fråga om fukthalten är groningsförhål-
landena goda. 

Om sådden görs efter att odlingsväxten såtts som 
spridd sådd kan grodden bli svag. I så fall lönar det sig 
att utöka frömängden till rekommendationernas övre 
gräns. För att försäkra sig om att grodden lyckas är det 
viktigt att fröet myllas lätt. På ekogårdar kan man så i 
samband med ogräsluckring.

Fång- och undergröda kräver inte speciell skötsel. 
Rättika och senap kan bli ogräs om de hinner bilda gro-
bara frön. 

Det rekommenderas att fång- och undergrödor hålls 
kvar till följande vår, på det här sättet uppnås den bäs-
ta nyttan med tanke på vattenskydd. Växtbeståndet får 
bearbetas eller plöjas tidigast den 1. 10.

JH
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MILJÖAVTAL: TRAN-, GÅS- OCH SVANÅKRAR                                                       EXEMPELGÅRDENS SKIFTESKARTA
Med hjälp av stödsystemet har en växtodlingsgård flera möjligheter 
att utnyttja åkrar på olika sätt.
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Diversitetsåker
Viltåker närmast för fåglar.
Solros, rybs och havre sådd som 
stråk.

Torrhö

Naturvårdsåkervall 
vid skogskanten

Vårvete som har italienskt 
rajgräs som undergröda

Diversitesåker
Invid vägen finns en land-
skapsåker. Skiftet gränsar 
också mot den väg som 
leder till gårdscentrum

Diversitetsåker
Ängsåker i närheten av 
gårdscentrum. Skiftet 
lider av torka och är 
svagproducerande. 

Skyddszon på de  
skiften som lutar mot ån. 
Området kan användas 
som betesmark för  
gårdens två hästar.

Miljöförbindelse för tran-, gås- och svanåkrar är ett nytt mångfaldsstödande alternativ.  
Med hjälp av förbindelsen underlättar man fåglarnas födotillgång under flyttningstiden och 
minskar skördeskador som förorsakas av massförekomst av fåglar. Avtalsarealen måste vara 
minst 5 ha. 

Stödet är ämnat för skiften som är kända för att 
fungera som mat- vilo- och flyttplatser för tranor, 
gäss eller svanar. Genom att grunda växtlighet som 
lockar till sig fåglar och erbjuda föda styr man bort 
fåglarnas förekomst från odlingar. Dessutom pri-
oriteras områden i vilkas närhet det finns ett vat-
tendrag eller en våtmark. Om avtalsområdet grän-
sar till åkrar som besitts av andra än den som får 
ersättningen bör man av grannskiftenas besittare få 
ett skriftligt medgivande. 

På mitten av avtalsarealen sår man det första året 
vall som slås. Längs kanterna av arealen sår man 
årligen havre och runt vallområdet korn som gär-
na äts av fåglar. Fåglarna bör utfodras också innan 
skörden mognar. 

Växtbestånden skall grundas med en vanlig och 
tillräcklig mängd frö och skiftet skall gödslas så 
att produktion av skörd är möjlig. Om växtligheten 
gränsar mot ett vattendrag måste en tre meter bred 

skyddsremsa finnas mellan växtligheten och vat-
tendraget.  

Avtalsområdet borde dimensioneras enligt den 
fågelpopulation som typiskt besöker området så 
att fågelåkern är till nytta. Dessutom rekommen-
deras att det finns vatten i närheten. Till och med 
ett vattenrikt åkerdike räcker till som drickplats 
för tranor. När vatten finns tillgängligt är inte fåg-
larna tvungna att avlägsna sig från området för 
dricksvattnets skull. 

ERSÄTTNING

 600 €/ha/år

Den som ansöker om avtal måste inte 
ha en i kraft varande miljöförbindelse, 
men det skifte som avtalet gäller mås-
te vara miljöförbindelsedugligt.

Som bilaga för en miljöavtalsansökan krävs en plan som måste innehålla en  
utredning över följande saker: 

   Avvikande naturvärden på området och förekomst av fåglar

   Hurudan massförekomst av fåglar som finns och när den infaller

   Vilka växtbestånd som grundas och deras grundnings- och skötselåtgärder

   Hur växtbeståndet lämpar sig för de den fågelart eller de fågelarter som det  
     förekommer massförekomster av 

   Fåglarnas matningsbehov, matningens art och hur matningen infaller tidsmässigt

   Vid behov intyg över skördeskador

skog

älv

Rybsen
lämnas som stubb

Rybsen
lämnas som 
stubb

AH
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TILLÄGGSUPPGIFTER

Produktion av skörd är fortfarande åkerns 

viktigaste användningsform. I det nya 

miljöersättingssystemet erbjuds odlarna 

också f lera andra alternativ. Med deras hjälp 

kan du påverka åkrarnas växtskick, naturens 

mångfald och vattenskyddet. 

I guiden berättar man hur det lönar sig att 

dra nytta av miljöersättningsalternativen. 

Dessutom behandlar guiden aspekter på det 

nya förgröningsstödet. Vi hoppas att guiden 

hjälper odlaren att välja det bästa alternativet 

för åkrarnas användning med tanke på både 

miljön och ekonomin. 

KK
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Neuvo 2020 
-Rådgivningssystem för lantbruk

Odlaren kan beställa en av lantbruksverket 
MAVI certifierad rådgivare för gårdsspecifik 
miljörådgivning.
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