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Transtrands
Besparingsskog

REGLER FÖR JORDÄGARBIDRAG 2017

Grunden för samtliga bidrag som räknas upp här nedan är att fastigheten som brukas
skall ha andel i Besparingsskogen. Vid jordbruksrörelse räcker det att brukaren genom
fastighetsinnehav är delägare i Besparingsskogen. Bidrag kan sökas t.o.m. februari
månad året efter det att den bidragsberättigade åtgärden är utförd. D.v.s. bidrag som
avser 2017 kan sökas t.o.m. februari 2018.

SKOGSVÅRD

För nedanstående skogsvårdsåtgärder utgår bidrag. Bidrag utgår
med maximalt 75.000 kronor per brukningsenhet och år.
Möjlighet finns att få två års bidrag utbetalt samma år. I detta fall
kan inget bidrag utgå påföljande år.
Åtgärderna skall godkännas av skogsförvaltaren på Transtrands
Besparingsskog.
Jordägaren skall kunna erhålla bidraget innan fakturan är betald.
Underväxtröjning
Röjning av undervegetation före en gallring eller slutavverkning
2.000 kronor/ha
Hyggesrensning efter en slutavverkning 1.000 kronor/ha.
Bidrag kan ej utgå till högre belopp än det som fakturerats
markägaren.
Markberedning (maskinell)
75% av kostnaden exkl. moms.
Plantering - arbete
1,10 krona/planta.
Plantering med manuell markberedning 2,20 kr/planta.
Inköp - plantor
1 krona/ planta för inköp av plantor exkl. moms.
Hjälpplantering
Vid dålig självföryngring, älgskador eller i övrigt dålig återväxt.
Bidrag utgår för inköp av plantor och plantering enligt rubrikerna
om plantering ovan. Samråd med Besparingsskogen skall ske
före igångsättandet.
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Ungskogsröjning
Bidrag utgår för utförd röjning av ungskog med en höjd av
1,3 meter till en höjd av ca 4,0 meter. Röjningen skall vara
godkänd av skogssakkunnig från Besparingsskogen och
bidrag utgår med 2.000 kronor/ha, dock max 75.000 kronor
per brukningsenhet och år. Bidraget ingår inte i maxbeloppet.
Bidrag till ungskogsröjning utgår endast en gång per bestånd.
Skogsbruksplaner
100 kronor/ha produktiv skogsmark när planen är upprättad.
Skogsgödsling
Bidrag utgår med 75 % av kostnaden för gödningsämne och
spridning. Bidraget ingår i maxbeloppet 75.000 kronor.

SKOGSBILVÄGAR
DRIVN. VÄGAR

Vid nybyggnation av skogsbilvägar eller drivningsvägar av minst
klass IV C enligt skogsstyrelsens klassificering som är till gagn
för skogsbruket, utgår bidrag efter bedömning från fall till fall.
För projekt som godkänts av Allmänningsstyrelsen utgår bidrag
med högst 40 % av den totala produktionskostnaden reducerat
med eventuellt statsbidrag eller liknande. Samråd med Besparingsskogen skall ske före igångsättandet av projekt/enhet.
Bidraget ingår inte i maxbeloppet.

JORDBRUK

För jordbruksbidrag utgår max 75.000 kronor per bidragstagare
och år. Möjlighet finns att få två års bidrag utbetalt samma år men
då kan inget bidrag utgå påföljande år. Driften skall ske enligt
gällande lagar och förordningar samt med god miljöhänsyn. .
Jordägaren skall kunna erhålla bidraget innan fakturan är betald.
Gödningsmedel, utsäde och kalk
Bidrag betalas ut med 75 % av kostnaden för inköp av gödningsmedel, utsäde och kalk. För kalk utgår även bidrag med 75 % för
transport och spridning. För transport av naturgödsel utgår bidrag
med 75 %. Dessa bidrag ingår i max.beloppet.
Veterinärbidrag
Bidrag betalas ut med 75 % av kostnaden. Bidraget ingår
ej i max.beloppet.
Öppna landskap
För åker och äng som hålles öppen utgår bidrag till markägaren
med 500 kronor/ha och år och till brukaren/djurägaren med 700
kronor/ha och år. Bidraget betalas bara ut till åker och
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äng som är belägen i dalgången. För att bidrag skall kunna
betalas ut krävs att arealen redovisas på karta. Markägaren kan
skriftligen överlåta bidraget till brukaren/djurhållaren. För marker
som ej har andelstal i Besparingsskogen kan brukaren/djurhållaren erhålla bidrag utan skriftlig överlåtelse.
Bidraget ingår i maxbeloppet.
Bidragsansökan skall vara inkommen senast 31 oktober.
Slåtterbidrag
700 kronor/ ha och år till brukaren/djurhållaren för brukad åker
och slåttervall. (mark där slåtter har skett och det slagna har
tagits tillvara) Arealen redovisas på karta.
Bidraget ingår i maxbeloppet.
Markbearbetningsbidrag
3.000 kronor/ha och år för plöjning/harvning (omodling) Arealen
redovisas på karta.
Bidraget ingår i maxbeloppet.
Djurbidrag
Nöt över 2 år
1.000 kronor/år
Nöt från 6 mån till 2 år
600 kronor/år
Tacka/Bagge över 6 månader
250 kronor/år
Sugga/Slaktsvin
250 kronor/år
Get/Bock över 6 månader
250 kronor/år
Djurbidragen ingår ej i maxbeloppet.
Utbetalning av djurbidrag sker under perioden augusti-december
Stängselbidrag
För hållande av nötkreatur, får, getter och hästar på inägorna
utgår bidrag med 75% på inköpt el- och stängselnät samt stolpar.
Köp av stängselstolpar kan ske hos Besparingsskogen till pris
som är rabatterat med 75 %.
Bidraget ingår i maxbeloppet.
Bidrag till strö
Bidrag till inköp av strö inklusive transportkostnad utgår med 75 %.
Bidraget ingår inte i maxbeloppet.
Nyodling
Under 2016 avsätts ett belopp som maximalt får uppgå till 72.000
kronor för nyodling av mark. För nyodling utgår maximalt
12.000 kronor/ha. Bidraget ingår ej i maxbeloppet.
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Minimibelopp för att erhålla bidrag skall vara 500 kronor.
Ansökan om bidrag skall ske när åtgärden är utförd. Karta
som utvisar de behandlade områdena skall medfölja ansökan.

SKOTTPENGAR

Skottpengar utgår för nedanstående djur som fällts inom
Transtrands socken.
Mink/Mård
300 kr/djur
Bäver och Rödräv
300 kr/djur
För mink och mård gäller att djuret lämnas in eller skinnet visas
upp och märks av Besparingsskogen. För bäver gäller att den ej
skjutits i Fuluälven, Görälven eller Västerdalälven. För erhållande
av skottpengar skall bäversvansen lämnas in.
Ersättning betalas ut för ovanstående senast den 30 maj.

JÄGAREXAMEN

Kurslitteratur utlånas kostnadsfritt till delägare och boende i
Transtrands socken som läser jägarexamen. Intyg om avlagd
jägarexamen skall uppvisas.
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