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Stöd till åtgärder mot fosforförluster
från jordbruksmark
Den här sammanställningen ger dig en överblick över vilka stöd som går att söka till olika
åtgärder mot fosforförluster.
Företagsstöd kan du söka till investeringar som syftar till att utveckla företaget, exempelvis
strukturkalkning och täckdikning. Stödnivån är 40 procent och du måste ha minst 100 000 kronor i
stödberättigande utgifter (eget arbete räknas inte). Länsstyrelsen prioriterar mellan ansökningar och
beslutar vilka som ska få stöd utifrån kriterier som finns i de regionala handlingsplanerna.
Stöd till miljöinvesteringar går att söka om du till exempel vill anlägga en våtmark, ett tvåstegsdike
eller kalkfilterdiken. Stödnivån kan vara 50, 90 eller 100 procent. Du måste ha minst 30 000 kronor i
stödberättigande kostnader. Du kan få stöd för köp av material och köp av tjänst för anläggning samt
köp av tjänst för förstudie eller planering. Liksom för företagsstöden är det länsstyrelserna som
prioriterar och avgör vilka som ska få stöd.
Miljöersättningar för till exempel skyddszoner och skötsel av våtmarker är årliga ersättningar där du
har ett femårigt åtagande. Du söker miljöersättning i SAM-ansökan. Även om du har ett flerårigt
åtagande måste du ansöka om utbetalning varje år.
Projektstöd kan beviljas till pilotprojekt och projekt som främjar samarbete och innovation. Ett
exempel på projektstöd är EIP (Europeiska InnovationsPartnerskapet). Inom EIP kan du både söka
stöd för att bilda en innovationsgrupp och för att genomföra projektet och göra verklighet av din idé.

Strukturkalkning
Har du lerjord som du funderar på att strukturkalka? Då kan du antingen söka investeringsstöd
(företagsstöd) inom landsbygdsprogrammet eller LOVA-stöd (stöd till LOkala VAttenvårdsåtgärder).
Investeringsstödet kan du söka som enskild företagare, men för att få LOVA-stöd måste ni vara fler
som går ihop och söker tillsammans, exempelvis runt ett vattendrag. LOVA-stöd kan beviljas med
max 50 procent av stödberättigande kostnader. För mer information, kontakta länsstyrelsen.

Täckdikning
Innan du strukturkalkar är det viktigt att se till att dräneringen på fältet fungerar som den ska. Om
täckdikningen behöver göras om kan du söka investeringsstöd för detta också.

Våtmarker och fosfordammar
En våtmark eller fosfordamm kan vara ett sätt att fånga upp fosfor och jordpartiklar som redan hunnit
lämna fältet. Vill du anlägga en våtmark eller fosfordamm kan du söka stöd för miljöinvestering.
Stödbeloppet är högst 200 000 eller 400 000 kronor per hektar beroende på om du befinner dig utanför
eller i känsligt område enligt nitratdirektivet. Kontakta länsstyrelsen för mer information och
förhandsbesked. Utnyttja gärna Greppa Näringens rådgivning där du kan få hjälp med att bedöma
förutsättningarna på din gård.
Du kan också söka miljöersättning för skötsel av våtmarker och fosfordammar. Denna är uppdelad i
en del för skötsel och en markersättningsdel och kan kombineras med gårdsstöd och miljöersättning
för skötsel av betesmarker eller slåtterängar. För våtmarker anlagda på åkermark är ersättningsnivån
4 000 kr/ha och på övrig mark 1 500 kr/ha. På åkermark i stödområde 9 i Skåne, Halland och Blekinge
kan du få extra ersättning för höga markvärden med 1 000 kr/ha.

Tvåstegsdike
Funderat på att anlägga ett tvåstegsdike för att minska risken för erosion i dikesslänterna och sänka
vattennivån vid höga flöden? Då kan du också söka stöd till miljöinvestering. Stödbeloppet är max
1 000 kr per löpmeter och du kan få stöd till 90 eller 100 procent av kostnaden inklusive projektering.

Kalkfilterdike
Ett sätt att öka infiltrationskapaciteten och minska fosforförlusterna på lerjordar är att blanda
strukturkalk i återfyllnadsjorden vid täckdikning. Till merkostnaden för detta kan du också få stöd till
miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet.

Reglerbar dränering
Det går också att söka miljöinvesteringsstöd till reglerbar dränering. Stödet är en fast ersättning på
8 000 kr per brunn. Ta alltid kontakt med länsstyrelsen innan du påbörjar arbetet.

Skyddszoner
Gräsbevuxna skyddszoner kan anläggas både längs vattendrag och inne i fält där det förekommer
erosion, så kallade anpassade skyddszoner. Skyddszonerna fångar upp jordpartiklar och hindrar
därmed fosforn från att lämna fältet. Miljöersättning går att söka inom känsliga områden.
Skyddszonerna längs vattendrag ska vara 6-20 meter breda medan de anpassade skyddszonerna får ha
valfri form. Den sammanlagda arealen ska vara minst 0,10 hektar, men varje enskild skyddszon får
vara ner till 100 kvadratmeter. Den årliga ersättningen är 3 000 kr/ha. Stödbelopp under 1 000 kr
betalas inte ut.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen är ett samarbete mellan Lantbrukarnas
Riksförbund, Jordbruksverket och länsstyrelserna.
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