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Urvalsmoduler för investeringsstöd för kalkfilterdiken (191) 
Avser år 2023. 
 
 
Stödet har dessa urvalsmoduler. 

 
Urvalsmodul Generell eller valbar 

Hög lerhalt Generell 

Åtgärdsbehov fosfor Generell 

Prioriterat område Valbar 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Hög lerhalt 
 

Urvalskriterium 

 
Investeringen genomförs på åkermark där lerhalten är minst 25 procent på minst 60 
procent av arealen. 
 

Bedömningsgrund 

 
Poäng ges om ansökan möter poängkravet att lerhalten är minst 25 procent på minst 60 
procent av den sökta arealen. 
 
En förutsättning för att få poäng är att ansökan också möter det grundläggande 
stödvillkoret att lerhalten är minst 15 procent på minst 90 procent av den sökta arealen. 
 
Lerhalten bedöms för de block som ansökan avser. Blocken kontrolleras mot antingen 
den sökandes egen markkarta eller den digitala karta som anger lerhalten på blocknivå. 
Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för kalkfilterdiken 
 
Block-ID för den åkermark som ansökan avser är en obligatorisk uppgift och lämnas enligt 
instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 

 
Poäng ges om lerhalten är minst 25 procent på minst 60 procent av den sökta 
åkerarealen.  
 

Underlag 1 

 
Det är obligatoriskt att ange block-ID för den åkermark ansökan avser. 
 
Block-ID är en obligatorisk uppgift som du lämnar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Generell 
urvalsmodul 

 

Åtgärdsbehov fosfor 
 

Urvalskriterium 

 
Investeringen genomförs i ett område där det finns ett utpekat behov för jordbruket att 
minska fosforbelastningen på vatten. 
 

Bedömningsgrund 

 
Åtgärdsbehovet för att minska fosforbelastningen från jordbruket framgår av den digitala 
karta som visar behovet på blocknivå. Mer information finns på Jordbruksverkets 
webbplats: 
 
Investeringsstöd för kalkfilterdiken 
 
Block-ID för den åkermark som ansökan avser är en obligatorisk uppgift och lämnas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om den sökta arealen finns i ett område med ett åtgärdsbehov. 
 

Underlag 1 

 
Det är obligatoriskt att ange block-ID för den åkermark ansökan avser. 
 
Block-ID är en obligatorisk uppgift som du lämnar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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Valbar  
urvalsmodul 

 

Prioriterat område 
 

Urvalskriterium 
 
Investeringen genomförs i ett geografiskt prioriterat område. 
 

Bedömningsgrund 

 
Ett prioriterat område är ett område där det finns ett behov av att förbättra 
vattenkvaliteten med avseende på övergödning och som handläggande myndighet vill 
prioritera. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: 
 
Investeringsstöd för kalkfilterdiken 
 
Block-ID för den åkermark som ansökan avser är en obligatorisk uppgift och lämnas enligt 
instruktioner i annat avsnitt i ansökan. 
 

Poängkrav 
 
Poäng ges om sökta block finns inom ett prioriterat område. 
 

Underlag 1 

 
 Det är obligatoriskt att ange block-ID för den åkermark ansökan avser. 
 
Block-ID är en obligatorisk uppgift som du lämnar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i 
ansökan. 
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