
Anvisning till blanketten

Åtagande – skötsel av våtmarker 
anlagda 2007 eller senare
Ingår i landsbygdsprogrammet

Sök miljöersättningar

1. På Jordbruksverkets 
webbplats  
www.jordbruksverket.se 
kan du läsa mer om miljö
ersättningen. Du kan bland 
annat läsa om villkoren för 
miljöersättningen och vad 
ett 5årigt åtagande 
innebär.

2. I den här anvisningen kan 
du läsa hur du ska fylla i 
blanketten för att söka ett 
nytt åtagande. 

3. Du kan också söka ett nytt 
åtagande för skötsel av 
våtmarker genom SAM 
Internet. Då behöver du 
inte använda den här 
blanketten.

Vem ska använda blanketten?
Den här blanketten använder du som ansvarar för skötseln och underhållet av en våtmark 
och som tänker gå in i ett 5-årigt åtagande. Detta gäller oavsett vem som äger marken.

Du som hade ett åtagande som gick ut förra året ska inte använda den här blanketten 
för att förnya ditt åtagande. Du kommer att få en särskild blankett med posten som du 
ska använda.

Sista ansökningsdag 
Du ska lämna din ansökan så att den finns hos länsstyrelsen senast det datum då SAM-
ansökan ska vara inne. En ansökan som lämnas in efter denna tidpunkt räknas som en 
ansökan om åtagande med start året därpå.

Lämna din ansökan till länsstyrelsen 
Du ska skicka in din ansökan om ett 5-årigt åtagande, tillsammans med din SAM-ansökan 
och kartor till länsstyrelsen i det län där du har huvuddelen av ditt jordbruksföretag. 

Hur gör du som redan har ett åtagande?
Åtagande som du har gått in i under programperioderna 
1996–1999 eller 2000–2006
Du som har ett pågående åtagande inom någon av ersättningsformerna

•	 skötsel av våtmarker och småvatten (åtagande ingånget 2000–2006)
•	 anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten  

(åtagande ingånget 1996–1999) 

ska fortsätta sköta våtmarken enligt de villkor som gällde då du gick in i åtagandet.  
Du kan inte avsluta ditt pågående åtagande för att söka ett nytt för samma mark. Du 
kan inte heller utöka något av ovanstående åtaganden med mer mark. Om du vill lägga 
till ytterligare våtmark ska du söka ett nytt åtagande inom landsbygdsprogrammet 
2007–2013 för den nya marken.

Åtagande som du har gått in i 2007 eller senare
Du som har ett åtagande från 2007 eller senare kan lägga till mark till ditt åtagande. 
Den mark som du lägger till får en ny åtagandeperiod på 5 år.

Den mark som du redan har i ditt åtagande behåller sin beslutade åtagandeperiod.

Sök utbetalning varje år
För att få dina pengar måste du söka utbetalning varje år under åtagandeperioden. 
Detta gäller även första året, det vill säga det år du lämnar in din ansökan om åtagande. 
Du söker utbetalning i din SAM-ansökan. 
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Du kan överlåta ditt åtagande
Du kan överlåta ditt åtagande och din ansökan om utbetalning till en annan lantbrukare. 
Läs mer om överlåtelser och vilka regler som gäller i anvisningen till blanketten för 
övertagande. På www.jordbruksverket.se kan du också läsa mer.

Reglerna för nya åtaganden för 
miljöersättningar kan ändras
En nyhet för 2012 är att reglerna för miljöersättningarna kan ändras under det femåriga 
åtagandets gång. Det gäller bara nya åtaganden som startar år 2012 och om du utökar så 
mycket att du får fem nya år. Reglerna kan ändras 2014 i samband med att vi får ett nytt 
landsbygdsprogram. Du kan då välja att avbryta åtagandet om du vill.

Så här fyller du i blanketten
A. Sökande
Du ska alltid ange namn, person- eller organisationsnummer. Ange också kundnummer. 

Observera, att endast juridiska personer till exempel aktiebolag och handelsbolag 
ska ange sin adress här. Om den som söker ersättningen är en juridisk person, anger du 
företagets namn, adress och organisationsnummer. För fysiska personer till exempel 
privatpersoner och enskilda firmor hämtar Jordbruksverket däremot adresserna från 
Skatteverkets folkbokföring. Om du vill ändra din adress ska du därför göra det hos 
Skatteverkets folkbokföring eller via www.adressandring.se. Då ändras även adressen i 
Jordbruksverkets register.

B. Nytt åtagande för skötsel av våtmarker
Här anger du blockens ordningsnummer. Om du har block som inte har något 
ordningsnummer lämnar du rutan tom.

Du ska ange blockidentitet med 11 siffror på de block som du vill ska ingå i ditt åtagande. 
Om din ansökan omfattar mer än en våtmark på samma block ska du använda en rad för 
varje våtmark. Om din ansökan gäller en våtmark som omfattar mer än ett block ska du 
använda en rad för varje block. Du ska också ange våtmarkens areal med 2 decimalers 
noggrannhet. Om du har en våtmark som länsstyrelsen inte har besiktigat ska du ange 
ungefärlig areal. 

När våtmarken har anlagts gör länsstyrelsen en slutbesiktning och fastställer den areal som 
ska ingå i ditt 5-åriga åtagande.

Markera med ett kryss i kolumnen ”Våtmarken har finansierats med miljöinvestering” om 
du har fått ersättning för miljöinvestering när du anlade eller restaurerade din våtmark.

Markera med ett kryss i kolumnen ”Extra markersättning” om du vill ha extra ersättning vid 
höga markvärden. För att få extra markersättning ska du genom en oberoende värdering 
kunna visa att markpriset är väsentligt högre än genomsnittet i Götalands södra slättbygder. 
Du kan bara få extra markersättning om du anlägger din våtmark på åker inom stödområde 
9 i Skåne, Blekinge och Hallands län.
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C. Bilagor
Här ska du ange bilagor och kartor som du skickar in tillsammans med ansökan. Det är 
viktigt att du anger ditt namn och kundnummer på alla bilagor som du skickar in till 
länsstyrelsen.

Du ska alltid skicka in en blockkarta tillsammans med din ansökan. På kartan ska du 
markera de block och skiften som omfattas av våtmarken. Kartan ska vara tydlig och lättläst. 
Hur kartan ska vara utformad kan du läsa under avsnittet ”karta”.

D. Försäkran och underskrift
Innan du skriver under din ansökan ska du noga läsa igenom:

•	villkoren	för	miljöersättningarna

•	försäkran

Du måste vara behörig firmatecknare för att underteckna ansökan.

Om du söker för en stiftelse eller förening ska du skicka med ett protokoll där det står att du 
är behörig firmatecknare.

Om du söker som juridisk person ska du skicka med ett intyg som visar att du har rätt att 
skriva under ansökan.

Karta
Du ska alltid lämna en karta som en del av din ansökan.

När du söker ett åtagande för skötsel av våtmarker ska du markera vilket eller vilka 
block din ansökan omfattar genom att bifoga en blockkarta. Kartan ska vara en kopia av 
blockkartan det år som du söker och du får själv välja skala. Men den ska vara minst i 
samma skala som blockkartan. Den skala du väljer ska dock vara sådan att du tydligt kan 
visa vilket område din ansökan gäller. 

Om blockgränserna på blockkartan inte stämmer överens med verkligheten ska du rita 
in de riktiga gränserna på kartan som du lämnar till länsstyrelsen. Kom ihåg att om du 
redan har sökt andra jordbrukarstöd ska du även justera den blockkarta som du skickar in 
tillsammans med din SAM-ansökan. Du kan beställa blockkartor från länsstyrelsen. 

Om du har ytterligare frågor om din ansökan ska du kontakta din länsstyrelse.  
Du kan också läsa mer på länsstyrelsens webbplats.



Län Postadress Telefon Fax
Blekinge     Landsbygdsavdelningen 044-25 20 00 044-25 25 00

291 86 Kristianstad

Dalarna    Lantbruksenheten 023-810 00 023-818 18
791 84 Falun

Gotland      EU-stöd Lantbruk 0498-29 21 00 0498-21 72 89
621 85 Visby

Gävleborg     Jordbrukarstödsenheten 026-17 10 00 026-17 13 08
801 70 Gävle

Halland      Landsbygdsenheten 035-13 20 00 035-13 21 47
301 86 Halmstad

Jämtland      Lantbruksenheten 063-14 60 00 063-14 60 05
831 86 Östersund

Jönköping     Landsbygdsavdelningen 036-39 50 00 036-16 29 14
551 86 Jönköping

Kalmar      Landsbygdsavdelningen 0480-820 00 0480-294 92
391 86 Kalmar

Kronoberg       Landsbygdsenheten 0470-860 00 0470-862 20
351 86 Växjö

Norrbotten      Landsbygdsenheten 0920-960 00 0920-22 84 11
971 86 Luleå

Skåne      Landsbygdsavdelningen 044-25 20 00 044-25 25 00
291 86 Kristianstad

Stockholm     Enheten för lantbruksfrågor 08-785 40 00 08-785 40 01
Box 22067, 104 22 Stockholm

Södermanland       Landsbygdsenheten 0155-26 40 00 0155-21 19 10
611 86 Nyköping

Uppsala      Landsbygdsenheten 018-19 50 00 018-69 64 27
751 86 Uppsala

Värmland      Lantbruk 054-19 70 00 054-19 73 00
651 86 Karlstad

Västmanland Landsbygdsenheten 021-19 50 00 021-19 50 50
721 86 Västerås

Västerbotten Landsbygdsenheten 090-10 70 00 090-12 89 64
901 86 Umeå

Västernorrland      Avdelningen för näringsliv och 0611-34 90 00 0611-34 93 86
samhällsbyggnad
871 86 Härnösand

Västra Götaland 
Uddevallakontoret Landsbygdsenheten, Box 767, 451 26 Uddevalla 031-60 50 00 031-60 56 89
Boråskontoret Landsbygdsenheten, Box 496, 503 13 Borås 031-60 50 00 031-60 59 68
Skarakontoret Landsbygdsenheten, Box 224, 532 23 Skara 031-60 50 00 031-60 58 20

Örebro      Jordbruksstöd 019-19 38 02 019-19 30 24
701 86 Örebro

Östergötland Lantbruksenheten 013-19 60 00 013-12 19 10
581 86 Linköping

Adresser och telefonnummer till länsstyrelserna

Besök länsstyrelsernas gemensamma webbplats www.lansstyrelsen.se

Jordbruksverket • 551 82 Jönköping
Kundtjänst 0771-223 223 • Växel 036-15 50 00 • Fax 036-19 05 46

E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se • www.jordbruksverket.se
Reviderad januari 2012 • JSA64


