
   Bilaga ansökan om kalkfilterdike    version: 220912 

- Gäller för företagsstödssansökningar för täckdikningar med kalkfilterdike 

 

 

Landsbygdsavdelningen    
Enheten landsbygd/samverkan     Länsstyrelsen Skåne  
       Enheten landsbygd/samverkan 
       291 86 Kristianstad 
 

 

 

A. Uppgifter om sökande 

Namn   
 

Adress  
 

Postnr och postort  
 

Personnummer   
 

 

  

Detta är en obligatorisk bilaga med kompletterande frågor för 
ansökan om täckdikning med kalkfilterdike. Denna skall laddas 
upp som en pdf tillsammans med ansökan. 



Checklista till din ansökan om täckdikning med kalkfilterdike 

• Har du upprättat en täckdikningsplan över den areal som du skall söka?  
o Framgår antal meter rör samt dess dimensioner? 
o Är den skalenlig? 

• Har du kontroll över marken du avser att dika? Med kontroll menas att du antingen äger eller arrenderar marken. 

• Sökte du SAM- stöd för marken 2021 och är det du som står för SAM ansökan på fältet som ska dikas?  
o Om inte skicka med underlag som redogör för omständigheterna och på vilket sätt du kontrollerar marken. 

• Är den digitala ansökan komplett? 

• För den som vill veta mer om täckdikning och teknik finns en hel del information på Jordbruksverkets hemsida bland annat ”Täckdikning – för 
bättre skörd och miljö” Jordbruksinformation 2018-2. 

• Kom ihåg att vissa saker ej kommer att få stöd: 
o Stamledningar utanför skiftet som system dikas. 
o Reparation och underhåll av befintlig dränering 
o Pumpanordningar för dikningens drift. Bedöms ej vara systemtäckdikning. 
o Reparation av befintliga stamledningar. 
o Till all dikning som inte är systemtäckdikning som tex dikning av fläckar/hålor/små delar av fält  
o Ger ej stöd till rör och nedläggning av rör på över 300 mm 
o Om det enbart är stamledningar eller stamledningar som inte behövs för beviljade sugdiken 

  
  



Bilagor som skall skickas med en ansökan om företagsstöd för täckdikning 
 

 Täckdikningsplan Har du bifogat en skalenlig täckdikningsplan där storlek, placering och antal meter stam- och sugledningar tydligt 
framgår 

 Arrendekontrakt skall medskickas om du inte äger marken. Viktigast är att det framgår tillträde samt arrendetid, arrendator, markägare 
samt omfattning areal och fastighetsbeteckning.  

 Dubbla prisuppgifter eller offerter är grundkravet. Om du inte har möjlighet att lämna dubbla prisuppgifter/offerter skall minst en 
prisuppgift/offert bifogas och du får lämna en förklaring i denna bilaga. 

 Underlag som behövs för att styrka det du anger i bedömningsgrunden såsom underlag som visar att du har ett 
produktionsuppföljningsprogram 

 Eventuella tillstånd om det behövas för dikningsåtgärden.  
  



B. Ange blocknummer som du avser att göra dikning på. Ange antal ha samt vilket blocknummer som gäller för fälten som berörs. Glöm inte att skicka 
med kopior på arrendekontrakt. 
 

1. Specificering av vilken mark som skall dikas   
Block nr på 
fältet som ska 
dikas 
(ex 6001-136-
4569) 

Äger eller 
arrenderar 
du marken 

Antal ha 
som skall 
dikas (ha) 
Ange ner 
till 2 
decimaler 

Jordart 
Mulljord 
Sand 
Mo 
Mjäla 
Lättlera 
Mellanlera 
Styvlera 
Mycket Styv lera 

Har 
diknings-
åtgärder 
utförts 
tidigare? 
(Ja/Nej) 

Fyllnadsmaterial 
Grus 
Sågspån 
 

Typ av grävning 
Grävmaskin 
Kedjegrävare 
Täckdikningsplog 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



Övriga tillägg gällande dikningen tex om det finns omständigheter som fördyrar den såsom kraftledningar Ange även vilket block som avses 

   



 

2. Ange dina prisjämförelser och eventuella offerter här nedan 

Utgiftsnummer 
(se ansökan) 

Prisjämförelse A 
(Namn på företag) 

KR Prisjämförelse B 
(Namn på företag) 

Kr 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

Övriga tillägg gällande underlag prisjämförelse. Här ska även förklaring till en utebliven prisjämförelse eller offert anges. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



3. Kompletterande frågor gällande investeringen och företaget

- Kommer den som söker att odla marken

- Behöver du något särskilt tillstånd för att utföra den angivna systemtäckdikningsåtgärden?
-Om Ja bifoga underlag till ansökan.

Övriga upplysningar viktiga för handläggningen av din ansökan 

Ja

Nej

Nej

Ja
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