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Från och med 2007 är vitsenap och 
oljerättika godkända som fång-
gröda i Skåne, Blekinge och Hal-
lands län.

Fånggröda 
ger stödpengar

 Summa nederbörd Temperatur
 2007 normalt 2007 normalt
  antal  antal medel- medel-
 mm  dygn mm dygn tal tal
Hasslarp 2� 11 �5 1� 1,0 1,0
Örtofta 2� 1� �1 1� 1,� 0,7
Staffanstorp �2 1� �� 12 1,� 0,�
Jordberga �2 1� �7 1� 1,� 0,�
Karpalund 25 1� �2 1� 0,� 0,�
Köpingebro �� 15 �� 1� 1,� 1,2
Samtliga 2� 1� �� 1� 1,2 0,�

Februari

Mars Hasslarp �5 15 �7 1� 5,� 2,2
Örtofta �� 15 �� 1� �,1 2,2
Staffanstorp �� 1� �5 12 �,1 2,2
Jordberga �� 1� �� 15 5,� 2,1
Karpalund �� 15 �1 1� 5,5 2,2
Köpingebro 5� 1� �� 1� 5,� 2,5
Samtliga �2 15 �� 1� 5,� 2,2

Kä
lla

: D
an

isc
o 

Su
ga

r, A
gr

ice
nt

er
 S

E.

April Hasslarp 2� � �1 1� �,� �,7
Örtofta 20 � �2 12 �,0 �,7
Staffanstorp 1� � �5 10 �,� �,�
Jordberga 15 5 �0 1� �,� �,�
Karpalund 17 7 �5 11 �,� �,5
Köpingebro 1� � �� 11 �,2 �,�
Samtliga 1� 7 �� 12 �,5 �,5

(OBS! ingen bearbetning på hösten om 
stöd för vårbearbetning söks).

 Fånggrödan skall sås med en för arten 
och syftet normal utsädesmängd.

 Fånggrödan får brytas tidigast den 20 
oktober.

 Fånggrödan får ej övergå till huvud-
grödan nästföljande år.

 Efter skörd av huvudgrödan får inga 
gödselmedel eller kemiska växtskydds-
medel spridas på fånggrödan. Kalkning 
är tillåten, likaså putsning.

 För vårbearbetningsstöd får ingen jord-
bearbetning ske före den 1 januari. 

Detta är en överblick av vad som gäller, 
givetvis måste tvärvillkoren följas liksom 
det femåriga åtagandet. Mer information 
om miljöersättningar finns att läsa på Jord-
bruksverkets hemsida www.sjv.se

Villkor för stöd:

 Fånggröda skall vara etablerad på 20% 
av vårsädesarealen (vårkorn, havre, 
vårvete och blandsäd av dessa).

 Vitsenap och oljerättika skall vara sådd 
senast den 20 augusti.

 Sådden kan ske i växande stråsädes-
gröda eller efter skörd av huvudgrödan 

Fånggröda 800 kr/ha

Vårbearbetning 300 kr/ha

Fånggröda och vårbearbetning på samma mark 1 300 kr/ha

Ersättningsbelopp för fånggröda




