Bidragsvillkor 2022

Jordägarnämnden föreslår att följande villkor ska gälla för 2022 års utgifts- och
inkomststat avseende bidrag:
För samtliga bidrag gäller att:
Gällande lagar skall följas.
Åtgärder skall utföras yrkesmässigt.
Bidrag betalas inte ut till den som belastas av näringsförbud, djurförbud eller liknande
restriktioner.
Ersättning för faktiska kostnader beräknas exklusive moms.
Vid tveksamhet huruvida ansökan uppfyller Jordägarnämndens avsikt med bidraget, kan och ska,
utbetalning skjutas upp, tills de faktiska omständigheterna utretts ytterligare, och nämnden, eller
den som nämnden utsett, tagit ställning till om bidraget ska betalas ut.
Vid upprepade felaktiga eller uppenbart vilseledande ansökningar kan sökanden stängas av från
framtida stöd. Framkommer missförhållanden efter att bidrag betalats ut kan återbetalningskrav
komma att ställas.
Jordägarnämnden har alltid tolkningsföreträde avseende om och hur bidrag ska betalas ut.
Om ej annat anges är den 31 januari sista inlämningsdag för fakturor och bidragsansökningar
avseende föregående år.
Kontaktpersoner:
Ungskogsröjning, hyggesrensning, förröjning gallring och rågångsupptagning
Jan Norell, 0251-59 74 73, jan.norell@besparingsskogen.se
Markberedning, frösådd och plantering
Jonas Svensson, 0251-59 74 77, jonas.svensson@besparingsskogen.se
Vägar och dikesrensning
Daniel Herrdin, 0251-59 74 71, daniel.herrdin@besparingsskogen.se
Skogsbruksplaner och ajourhållning
Anna Beronius, 0251-59 74 80, anna.beronius@besparingsskogen.se
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1. Näringsbidrag skogen
•
•

•
•
•

•

Näringsbidrag för skogen gäller endast för skogsmark.
Skogsvårdsbidrag lämnas inte för mark som tillkommit delägarfastighet utanför skifteslagens
gränser såsom dessa blivit fastställda vid storskiftet för det fall delägarfastigheten inte
samtidigt avstått motsvarande markareal till fastighet som inte är delägare och belägen
utanför sagda gränser.
Samtliga gemensamhetsskogar, som bildats vid skjutfältets tillkomst, är berättigade till
skogsvårdsbidrag.
När entreprenör utför skogsvårdsåtgärder skickas fakturan direkt till Älvdalens
Besparingsskog.
Bidragen utbetalas till skogsägaren då denne utför arbetet i egen regi. Ägs fastigheten av
oskiftat dödsbo eller är samägd ska anges vem som är ansvarig för dödsboet eller den
samägda fastigheten och ska stå som mottagare av bidraget.
Utförda åtgärder avsynas av Besparingsskogen.

a. Motorsågskörkort och Röjsågskörkort
• Bidrag lämnas med upp till 1500 kr per nivå, (exempelvis A, B, RA, RB etc)
• Utbetalas mot uppvisande av faktura och utbildningsbevis.
• Delägare samt dess make/maka, sambo, barn, barnbarn och föräldrar kan söka bidraget.
b. Ungskogsröjning
• Bidrag lämnas till ungskogsröjning enligt kostnadsbedömning som ombesörjs av
Älvdalens Besparingsskog.
• Ungskogsröjning som ombesörjs av Älvdalens Besparingsskog utförs kostnadsfritt för
delägaren.
c. Markberedning
• Delägare som önskar att markberedning samordnas genom Älvdalens Besparingsskog, ska
anmäla detta senast 28/2 till Besparingsskogens kontor det år man önskar få
markberedningen utförd.
• Markberedning som ombesörjs av Älvdalens Besparingsskog utförs kostnadsfritt för
delägaren.
• För maskinell markberedning lämnas bidrag med 1 700 kr/ha.
• För manuell markberedning lämnas bidrag med 1 kr/planteringspunkt, dock högst 2 300
punkter/ha.
d. Frösådd
• Bidrag lämnas till frösådd mot uppvisande av betald faktura, dock högst 6 500 kr/ha
exklusive moms, inklusive markberedning.
e. Plantering
• Delägare som önskar att planteringen samordnas av Älvdalens Besparingsskog ska anmäla
detta i samband med anmälan om markberedning.
• Plantering som ombesörjs av Älvdalens Besparingsskog utförs kostnadsfritt för delägaren.
• Bidrag lämnas till självverksamma för plantering med 1,20 kr/planta dock max 2 300
plantor/ha på markberedd nettoareal.
• Tall- och granplantor tillhandahålls för självverksamma kostnadsfritt efter beställning hos
plantombud utsett av Älvdalens Besparingsskog.
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•
f.

För plantor som ej tillhandahålls av Älvdalens Besparingsskog utgår bidrag med högst 1,30
kr/planta exklusive moms mot uppvisande av betald faktura.

Hjälpplantering
• Bidrag lämnas till hjälpplantering inklusive manuell markberedning med 2,20 kr/planta
efter prövning av Skogsstyrelsen. Delägare som önskar bidrag för hjälpplantering ska
ansöka om detta till Älvdalens Besparingsskog senast 4 veckor innan åtgärden påbörjas.
• Bidrag till hjälpplantering förutsätter att delägaren har en gällande skogsförsäkring och
använder den i första hand.

g. Hyggesrensning och förröjning gallring
• Bidrag lämnas till hyggesrensning före eller efter slutavverkning, samt till röjning före
gallring med 800 kr/ha där behov föreligger.
• Anmälan om utförd åtgärd lämnas till Älvdalens Besparingsskog och ska innehålla
planeringsunderlag samt karta på utförd åtgärd.
h. Skogsgödsling
• Egenavgift 1 000 kr/ha.
• Beståndet skall vara genomgallrat minst 1 gång. Gäller även skärmställningar, ej
fröträdställning.
• Skogen får varken gallras eller slutavverkas minst 10 år efter gödslingen.
• Minst 80% barr.
• Generellt sett minst 2 ha stort område. Anpassas efter de praktiska förutsättningarna.
• Generellt sett max 500 m från väg. Anpassas efter de praktiska förutsättningarna.
• Stickvägar efter gallring skall finnas, så att traktorgödslaren tar sig igenom hela beståndet.
• Vägen in till beståndet skall vara framkomlig för en fullastad skotare sommartid.
• Det skall vara tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.
• ÄB förbehåller sig rätten att avgöra vilka områden som är lämpliga att gödsla.
• Gödsling sker byvis efter utskick till berörda.
i.

Skyddsdikning
• Bidrag lämnas till skyddsdikning mot uppvisande av betald faktura.
• Innan skyddsdikning får påbörjas ska tillstånd erhållas av Skogsstyrelsen.

j.

Rågångsupptagning
• Rågångsupptagning utförd av entreprenör anvisad av Älvdalens Besparingsskog utförs
kostnadsfritt för delägare.
• Arbetet ska inkludera röjning/rensning, målning, framtagning av rösen, rågångspålar samt
uppsättning av dessa i alla hörn och bilvägspassager.
• Markägaren ansvarar för kontakter med rågrannar innan arbetet får påbörjas.
• Ersättningen är 2 000 kr/km om skogsägaren själv utför arbetet.

k. Skogsbruksplan
• Delägare kan beställa en PEFC-anpassad skogsbruksplan från Älvdalens Besparingsskog.
Grundavgift 1 000 kr per brukningsenhet/plan. Planen levereras via pcSKOGs Webb och
App. Fil i Forestand- eller pcSKOG-format kan skickas enligt överenskommelse.
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•

l.

Ajourhållning utförs av Älvdalens Besparingsskog, kostnadsfritt upp till 2 timmar per år
och därefter till självkostnadspris. I samband med ajourhållning kan planen även FSCanpassas.

Lantmäterikostnader
• Bidrag lämnas till förrättningskostnader hos Lantmäteriet för delägarfastigheter när en
fastighetsreglering genomförs som medför att gräns försvinner mellan skogsskiften eller
åkerskiften som används för jord- och skogsbruk.
• Bidrag lämnas till 50% för den del av fastighetsregleringen där gräns försvinner.

Exempel: Om fyra skiften fastighetsregleras till annan fastighet varav det försvinner gräns vid ett
av skiftena utgår ersättning för 50% av 1/4 av kostnaden för fastighetsregleringen.
•
•
•
•
•
•

För nybildning av gränser, flyttning av gränser samt fältarbete utgår inte någon
ersättning.
Bidrag lämnas endast för fastighetsregleringar inom samma skifteslag.
För att erhålla bidrag ska en färdig ansökan visas för ansvarig tjänsteman på
Besparingsskogen innan ansökan lämnas in till Lantmäteriet.
Besked om huruvida ersättning kommer att lämnas för sökt lantmäteriförrättning lämnas
vid uppvisande av ansökan.
I samband med att förrättningen påbörjas begärs fast pris som uppvisas för
Besparingsskogen.
Utbetalning av bidrag sker till delägaren mot uppvisande av Lantmäteriets faktura
efter avslutad förrättning.

2. Näringsbidrag jordbruk
a. Gödningsbidrag
• Bidrag till gödningsämnen, utsäde till vallfrö, grönfoder och certifierat korn och havre
utgår med 100 % av redovisad kostnad exkl moms.
• För ekologisk gödning på vall utbetalas dock max 1 600 kr/ha per år av godkända
gödningssorter. För ekologisk gödning till insådd av vall max 1 200 kr/ha och år av
godkända gödningssorter.
• Bidrag till spridning av flytgödsel med 50 % av redovisad kostnad exkl moms.
• För att gödningsbidrag ska erhållas ska blanketten ”Redovisning för utbetalning av
gödningsbidrag till jordbruk” lämnas till Besparingsskogens kontor tillsammans med
fakturan. Kan sökas året om.
b. Jordbrukskalk
• Bidrag till jordbrukskalk med 100 % av redovisad kostnad exkl moms. Kan sökas året om.
• Lämna in kvitto till Besparingsskogens kontor.
c. Veterinärbidrag
Bidrag lämnas till veterinärkostnader, insemination och medicin enligt nedan:
Nöt, svin, får och getter
Nöt och svin
•
•

100% exkl moms för veterinär och medicin
100% exkl moms för insemination

Djurhållaren ska vara folkbokförd i Älvdalens socken.
Djuret ska vara stationerat i Älvdalens socken.
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•
•
•
•

Lokal veterinär ska användas.
Bidrag utbetalas endast mot uppvisande av kvitto eller betald faktura.
För bidrag till receptbelagd medicin ska veterinärs recept visas.
För bidrag till receptfria mediciner ska skriftlig ordination från veterinär visas.

d. Djurbidrag
Bidrag utbetalas för djur stationerade i Älvdalens socken enligt nedan:
Mjölkko
Nöt över 2 år
Nöt från 6 mån till 2 år
Tacka/Get minst 1 år
Häst
Sugga/Gylta över 1 år
•
•
•
•
•

3 500 kr/st/år
2 300 kr/st/år
400 kr/st/år
400 kr/st/år
2 000 kr/st/år
1 000 kr/st/år

Djurhållaren ska vara folkbokförd i Älvdalens socken.
Mjölkko=ko som mjölkas minst 8 mån/år.
Djurhållaren ska ha innehaft djuret minst 6 månader.
Djuret ska vara stationerat i Älvdalen hela året.
Lämnade uppgifter beträffande djurantal kommer att kontrolleras.

Djuren ska räknas 1 april. Ansökan sker på blanketten ”Djurbidrag” som lämnas in till
Besparingsskogen. Ansökan tas endast emot under april månad.
e. Fäbodbidrag
Till fäbodbidrag lämnas ersättning för
Mjölkko
Mjölkande tacka/get över 1 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 000 kr/st/år
1 000 kr/st/år

Byggnader på fäboden som ägs eller förvaltas av sökanden ska underhållas på sakkunnigt
sätt med gamla metoder och byggnadsmaterial.
Fäbodvallens mark ska hållas öppen på sätt som är typiskt för en fäbodvall.
Djur ska hållas i fäboden sammanhängande minst 2 månader/fäbodsäsong (15/5 – 15/8).
Djuren, för vilka man söker bidrag för ska mjölkas minst 2 månader under
fäbodsäsongen.
Mjölken ska förädlas på fäboden enligt gamla metoder.
Fäboden ska finnas i Älvdalens gamla socken.
Djurhållaren ska vara folkbokförd i Älvdalens socken.
Djurhållaren ska ha innehaft djuret minst 6 månader.
Djuret ska vara stationerat i Älvdalen hela året.
Lämnade uppgifter beträffande djurantal kommer att kontrolleras.
Djurhållare kan söka både Djurbidrag och Fäbodbidrag för samma djur.
Ansökan sker på blanketten ”Fäbodbidrag” som lämnas in till Besparingsskogen senast
30 september.

f. Betesmark
Bidrag för betesmark, baseras på Länsstyrelsens bidrag för markareal som uppfyller villkoren för
”grödkod 52 eller grödkod 61”. All betesmark räknas här som allmänna värden och gårdsstödet
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som grundstöd. Handling som visar Länsstyrelsens utbetalning ska uppvisas innan bidrag
utbetalas. Kan sökas året om.
g. Markkartering
Bidrag till markkartering av jordbruksmark med 100 % av redovisad kostnad exkl moms.
Karteringen ska innefatta kontroll av surhetsgrad och näringsinnehåll och gälla enbart brukare av
åkermark. Samordning av brukarna krävs. Utbetalning mot uppvisande av faktura. Kan sökas året
om.
h. Mjölkmaskiner
Bidrag lämnas med 75 % av kostnaden exkl moms, för mjölkmaskiner och elverk avsett för drift
av mjölkmaskin. Gäller uppgradering, eller ny anläggning. Kan sökas året om.
i. Nyanläggning och modernisering
Bidrag lämnas med 15 % eller den procentsats jordägarnämnden beslutar, baserat på den
kostnad exkl moms som utgör underlag för bidrag från Länsstyrelsens lantbruksenhet, till
nyanläggning och modernisering av byggnad för djurhållning. Kan sökas året om.
j. Språkstipendium
Älvdalska är det språk som talas i många hem runt om i Älvdalens socken. Älvdalskan är ett
fornnordiskt språk. För att uppmuntra att språket bevaras och används finansierar Älvdalens
Besparingsskog, på initiativ av föreningen Ulum Dalska, ett språkstipendium. Stipendiet kan sökas
av de elever som går i årskurs nio på Älvdalsskolan. Även de som slutar årskurs tre och sex i
grundskolan i Älvdalens socken får en uppmuntran för att de dalskar. Stipendiet kan sökas hos
Ulum Dalska i början av vårterminen.
3. Driftsbidrag Samfälligheter och Bystugor
•
•
•
•
•

Bidrag lämnas framför allt till drift av samfälligheter och bystugor. Bidragsnivån ska ligga i
paritet med storlek och aktivitet i föreningen.
Föreningarna ska deklarera för bidraget.
Bidrag lämnas inte till föreningar där utdelning sker.
Beviljat bidrag som inte använts enligt ansökan kan komma att återkrävas delvis eller i sin
helhet, alternativt kan framtida bidrag komma att reduceras.
Bidrag får enbart användas för ändamål som sammanfaller med Besparingsskogens
reglemente §15 punkt 4

”För främjande av jord och skogsbruket med binäringar inom socknen, anläggning och
förbättring av vägar eller för annat ändamål som är till gagn för delägarna eller hela
befolkningen i socknen”.
•
•
•

Missbruk av detta medför återbetalningsskyldighet.
Jordägarnämnden beslutar om fördelningen. Fördelningen av bidragen redovisas i
årsredovisningen.
Ansökan lämnas senast 1/6 det år ansökan gäller till Älvdalens Besparingsskog. Ansökan
sker på blanketten ”bidrag till drift av samfälligheter och bystugor”. Ansökan ska
kompletteras med budget för innevarande år samt årsredovisning från föregående år
bestående av verksamhets- och revisionsberättelse, resultat- och balansrapport, protokoll
från årsstämma samt kopia av deklarationen.
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4. Föreningsbidrag
Reklamavtal skrivs med ideella lokala föreningar i första hand ungdomsverksamhet i Älvdalens
socken. Storleken på avtalet ska beräknas efter antalet aktiva, åldersgrupper, medlemmar, hur
många träningstillfällen osv. Motprestation krävs såsom reklamskylt, tryck på kläder,
programblad osv. Till ansökan ska bifogas redogörelse för verksamhetens omfattning samt
komplett årsredovisning med kostnadsspecifikation, resultaträkning, balansräkning,
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse. Ansökan sker på blanketten ”ansökan om idrottsoch föreningsbidrag” senast 1 september.
5. Vägbidrag
Besparingsskogen lämnar bidrag till nybrytning av vägar. Om bidrag sökes för en drivningsväg så
ska det finnas båtnad för mer än en delägare, om bidraget sökes för en annan typ av väg så ska
syftet med vägen framgå. Ansökan lämnas till Väg- och dikningskommittén på
Besparingsskogens kontor. Kan sökas året om.
6. Dikesrensning
Besparingsskogen lämnar bidrag till upptagning av igenväxta, befintliga skogsdiken. Ansökan sker
på blanketten ”bidrag för dikesrensning”. Ansökan lämnas till Väg- och dikningskommittén på
Besparingsskogens kontor. Kan sökas året om.
7. Väghållning
Underhåll av jordägarvägar inkluderar borttagning av sly, buskar och träd inom vägområdet.
Älvdalens Besparingsskog kommer i god tid att uppmana skogsägarna att ta bort träd inom
vägområdet. Om träd finns kvar vid underhållstillfället kommer Älvdalens Besparingsskog att
avverka och forsla bort träden för egen räkning.
8. Veterinärmottagning
Jordägarnämnden bekostar hyran för veterinärslokalen på Trädgårdsvägen 7.
Distriktsveterinärerna i Mora bemannar lokalen. Utnyttja möjligheten att boka veterinär i
Älvdalen.
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