AREAL - OCH DJURBIDRAG
Syfte:

Stimulera och stödja ett aktivt jordbruk för att hålla landskapet öppet.

Förutsättning för
bidrag:

– Bidrag utgår till markägare, brukare, djurhållare, som brukar mark i Orsa
kommun. Sökande fastighet ska ingå i brukningsenhet med jordtal i Orsa
Besparingsskog. Driften ska ske enligt gällande lagar och förordningar
samt med god djur- och miljöhäsnyn.
– Arealen ska ligga i Orsa kommun eller i byarna inom besparingsskogens gränser och ska framgå av brukarkarta (t.ex. blockkarta för
EU-stöd eller ekonomisk karta), som bifogas vid första ansökningstillfälle.
– På betesmarker ska träd och buskar, som kommit upp på grund av att
hävden varit för svag, tas bort.
– Förändring av areal ska markeras på karta, som bifogas.
– Minsta bidragsberättigad areal är 1,0 ha.
– Fullt bidragsberättigad är spannmåls-, potatis- och grönsaksodling, träda
samt vallodling, där grödan tillvaratas eller betas.
– Halvt bidrag utbetalas för avslagen men ej tillvaratagen areal.
– Bidragsdjurens produktionsplats och vistelse ska vara Orsa kommun.
– Djuren ska ha innehafts i sex (6) månader vid inventeringstidpunkten den
15 september.
– Nötkreatur, får, getter och hästar ska ha uppnått 1 års ålder.
– Djurinnehav ska styrkas med t.ex. utdrag ur stalljournal.

Bidragets storlek:

Fullt arealbidrag utgår med 500 kr/ha och halvt arealbidrag med
250 kr/ha. Djurbidrag per individ: Mjölkkor 1 000 kr fr. o m 2016 t o m 2020,
dikor 500 kr, ungnöt 185 kr, slaktsvin 40 kr, avelssvin 170 kr, häst 110 kr
får/get 110 kr.

Förskott:

Förskott med 50 % beviljas bara för den areal, som kommer att ligga till grund
för den slutliga bidragsansökan aktuellt ansökningsår och på belopp överstigande
10 000 kr. Fullföljs inte ansökan 15/10, är det förskotterade beloppet
återbetalningspliktigt. Ansökan om förskott görs på särskild blankett och ska
vara nämnden tillhanda senast den 10 maj.

Begränsning av
bidraget:

Ansökningstid:

̶ Otillbörligt utnyttjande av bidraget innebär återbetalningsplikt.
̶ Inhyrda, uppstallade och lånade djur berättigar inte till djurbidrag.
– Ansökningar, som inte inkommit i rätt tid, går miste om bidrag.
Ansökan ska lämnas in mellan den 15 september och 15 oktober. Ansökan
görs på särskild blankett, som skickas till jordägarnämnden.
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