
Sarna Jordagare bar faststallt foljande bidragsnormer for ar 
2023: 

Bidrag till skogsvardsatgarder utgar endast till agare av skogsfastigheter, 
som vid storskiftet asatts reducerat jordtal ( grader ) inom respektive 
skifteslag. Arligt bidrag maximeras till 40.000 kronor per skogsagare och 
ar. Dessa bidrag utbetalas efter av Besparingsskogen prissatta, 
forbesiktigade, avsynade och godkanda skogsvardsatgarder. 

Till ungskogsrojning (huggklasserna Rl och R2 enligt aktuell 
skogsbruksplan eller enligt Skogsstyrelsens rekommendation) med 100% 
av kostnaden. Rojningen skall dock omfatta minst 500 rojda stammar per 
ha. Delagare som onskar erhalla rojningsbidrag ar 2024, skall till 
jordagarnamnden anmala den planerade rojningsarealen senast den 30 
september 2023. 

Till markberedning med 75% av kostnaden. For erhallande av bidrag till 
markberedning skall samordning ske genom Besparingsskogens personal. 
Anmalan av markberedning och forbestallning av plantor skall goras 
senast 28 februari 2023. 
Max kostnad for markberedning: under 5 ha 2 100 kr/ha 
Max kostnad for markberedning: over 5 ha 1 900 kr/ha 

Till plantor, plantering, fro och sadd med 75% av kostnaden. 
Planteringen och sadden skall utforas enligt skogsvardslagen §§ 5 och 6. 
Bidrag utbetalas med 75 % av 2,55 kr per planterad planta. Max 2300 
plan tor/ha. 

Till hyggesrensning, forrensning med 75% av kostnaden for omraden dar 
behov foreligger och redovisats i avverkningsanmalan. 

Ragangsupptagning med 75 % av kostnaden for skiften markerade i 
skogsbruksplanen. Max kostnad for ragangsupptagning ar 2 000 kr/km. 
Arbetet skall inkludera rojning/rensning, malning, framtagning av rosen, 
ragangspalar, samt uppsattning av desamma i alla horn, rosen och 
bilvagspassager. Andra kostnader som kan harroras till 
ragangsupptagningen ersatts ej. Markagaren ansvarar for kontakter med 
ragrannar. 



Av anslag till jordbruk skall foljande bidragsnorruer galla: 

Av anslaget till jordbruk "godning och utsade" bidrag utgar rued 50% av 
redovisad kostnad exkl ruervardeskatt. 

Bidrag till jordbrukskalk utgar rued 100% av redovisad kostnad exkl 
ruervardeskatt. 

Bidrag till veterinar utgar rued 75% av redovisad kostnad exkl 
ruervardeskatt, galler ej hast och hund. 
Bidrag utbetalas endast for djur soru berattigar till kreatursbidrag. 

Kreatursbidrag utgar for 
kor 
Kalvar, far och getter 

1 500 kr/djur och ar 
700 kr/djur och ar 

Otillborligt utnyttjande av bidragen ruedfor aterbetalningsplikt. 




