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Jordi - just nu!

Februari 2019

Nu har SAM Internet öppnat för dig som ska söka jordbrukarstöd 2019.
Sista ansökningsdag i år är 11 april. Här kan du läsa om nyheter och få
tips inför din ansökan.

Nu kan du göra din SAM-ansökan 2019
Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet som i år
öppnade den 7 februari. Sista ansökningsdag är den
11 april. Kommer din ansökan in efter den 11 april
minskar dina stöd med 1 procent för varje arbetsdag
som ansökan är försenad, fram till den 6 maj. Kommer ansökan in efter 6 maj avvisas den och inga stöd
betalas ut. Du kan göra ändringar i din SAM-ansökan
fram till den 17 juni. Efter 17 juni får du bara minska
arealen på dina block och skiften eller ta bort block
och skiften från din ansökan. Om du ändrar grödkod
efter 17 juni kan det innebära att du inte kan få stöd
för skiftet eller att dina stöd påverkas på annat sätt.
Behöver du hjälp med SAM?
Du kan även i år komma och göra din SAMansökan hos oss och få svar på dina frågor. Ta då
med ditt mobila BankID och legitimation. Om du
saknar mobilt BankID måste du höra av dig till oss
innan du kommer.
För vår planering så behöver du boka tid innan, det
gör du via e-post till:
jordbrukarstod.gotland@lansstyrelsen.se eller
på telefon 010-223 92 65, 010-223 92 13 eller
010-223 92 44.
Tid och plats
Länsstyrelsen i Visby
18 mars till 11 april, måndag till fredag klockan
09.00-11.30 och 13.00-16.00.
Linde gamla skola
19 och 26 mars klockan 09.00-16.00.

Ingrid Jacobsson

Prenumerera på Jordi
Vi kommer successivt och så långt som
möjligt att övergå till att ge ut Jordi i digital
form. Det sparar både kostnader och miljöbelastning. Vill du prenumerera/avprenumerera?
Det gör du på länsstyrelsens hemsida under
Lantbruk och landsbygd, se under rubriken
Vad vill du göra där du hittar Prenumerera
på Jordi.
Har du frågor om eller synpunkter på Jordi är
du välkommen att kontakta oss via
jordi.gotland@lansstyrelsen.se.
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Frågor om SAM
När du har frågor om SAM och dina jordbrukarstöd
kan du ringa länsstyrelsernas och Jordbruksverkets
gemensamma kundsupport, 0771-67 00 00. Normalt är kundsupporten öppen klockan 09.00-12.00
och 13.00-15.00. Under perioden 25 mars - 11 april
är supporten öppen kl. 08.00-16.00 samt kvällar
och några helger. Du kan även ringa direkt till en
handläggare eller länsstyrelsens växel, telefon:
010-223 90 00.

Du behöver
e-legitimation för att göra SAM-ansökan
Om du har aktiebolag eller gör SAM-ansökan för
en förening, behöver du ge dig själv fullmakt via
en blankett innan du kan göra ansökan. Blanketten
”Fullmakt-e-tjänster” hittar du på www.jordbruksverket.se/fullmakt. Det är viktigt att söka fullmakt
i god tid innan sista ansökningsdagen, då det tar
cirka en vecka innan fullmakten är klar. Om du vill
att någon annan, till exempel en släkting, granne
eller konsult skall hjälpa dig att göra SAM-ansökan
så behöver du ge den personen en fullmakt. Enklast
och snabbast går det då att dela ut fullmakten via
Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida. I annat
fall kan man även här tilldela en fullmakt med hjälp
av blankett.

Viktigt när du söker vallstöd

Stöd till unga lantbrukare

Krav på vallgrödan
Det ställs höga krav på kvaliteten på vallgrödan,
grödkod 50, för att den ska berättiga till vallstöd. Det
ska vara en ”produktionsvall”, inte en långliggande
vall med inslag av gräs och örter som inte ingått i
vallfröblandningen (grödkod 49). Vallen ska även
vara huvudgröda på det enskilda skiftet minst tre odlingssäsonger. Om du bryter vallen för tidigt på hela
eller delar av skiftet kan du behöva betala tillbaka
ersättning som du har fått för skiftet tidigare år.

Kom ihåg att du behöver ansöka om stödet alla år
du har rätt till det. Om ett aktiebolag eller annan
juridisk person söker måste du fylla i personnummer
för den unga i företaget och skicka in underlag som
styrker ägarförhållandet i företaget, till exempel
en uppdaterad aktiebok eller avtal. Äger den unga
som söker 50 procent eller mindre av företaget, ska
dokumentation skickas in som styrker att den som
söker är driftsledare, t.ex. avtal och eller fakturor
som signerats av den som söker stödet. Underlag
måste skickas in senast sista ansökningsdag varje år
som du söker utbetalning, i år 11 april. Först när vi
har fått intygen räknas det som att din ansökan har
kommit in. Om intygen kommer in efter den 11 april
minskar vi ditt stöd med 1 procent för varje arbetsdag som de är försenade.

Om du har vallar som du av någon anledning måste
bryta i förtid, så är det viktigt att du under Övriga
upplysningar tydligt anger anledningen till detta
och vilka block/skiften som det gäller. Vi kommer
då att kunna ta hänsyn till detta i vår handläggning
av vallstödet.
Sök utbetalning för 80 – 120 procent av
åtagandearealen
Arealen du sökte utbetalning för det första året i
åtagandet avgör hur stor din åtagandeareal är. De
följande fyra åren måste du odla och redovisa en
areal på minst 80 procent och maximalt 120 procent
av åtagandearealen. Om du ett år söker utbetalt för
mindre än 80 procent får du inget vallstöd det året.
Om detta upprepas två år i följd så hävs hela åtagandet och en återkravsutredning kommer att göras.
Vill du ändra åtagandearealen?
Vill du ändra din åtagandeareal till mindre än 80
procent eller mer än 120 procent, så måste du
förklara varför under Övriga upplysningar i SAM
Internet. Under vissa förutsättningar kan du minska
eller avsluta ditt åtagande utan att det blir återkrav
för tidigare utbetalda år i åtagandet. Om
du utökar åtagandet blir det fem nya år i åtagandet
från och med utökningsåret.
Ingrid Jacobsson

Överlåtelse/övertagande – gör så här
När du ska överlåta eller ta över en hel SAM-ansökan ska du som tar över ansökan göra den på ditt
kundnummer i SAM Internet. Om du som tar över
ansökan inte har något kundnummer, kontakta då oss
på länsstyrelsen så hjälper vi till med detta. Du kan
också ansöka om kundnummer i ett formulär som
du hittar på vår hemsida, sök efter jordbrukarstöd.
Det är bra om du gör det så snart som möjligt och i
god tid innan sista ansökningsdag den 11 april. I de
fall det finns åtaganden som också ska överlåtas/tas
över görs det i första hand genom att övertagaren
söker nytt åtagande i SAM Internet. Det kan också
göras med hjälp av en Övertagandeblankett som
finns på Jordbruksverkets hemsida, men då finns
risk att utbetalningarna försenas. Kom också ihåg att
flytta över stödrätterna från överlåtaren till övertagaren, det görs enklast med hjälp av Jordbruksverkets
e-tjänst på Mina sidor.

Kom ihåg aktivitetskravet
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Vid fältkontrollerna har det visat sig att det är många
som inte uppfyller aktivitetskravet. Sedan 2015
är det krav på att varje år utföra en aktivitet på all
jordbruksmark som är med i ansökan. Senast den 31
oktober ska det tydligt synas att du har odlat, låtit
beta, putsat, slagit av eller jordbearbetat all mark. Du
måste också se till att åkermarken inte försumpas.
Den mark som inte uppfyller aktivitetskravet kan ge
avdrag på dina utbetalningar.

Nyheter i förgröningsstödet
Förlängd period
Trädesperioden för träda som du anmält som
ekologisk fokusareal i förgröningsstödet förlängs.
Du ska hålla marken i träda till och med den 15 augusti med undantag för skiften som ska höstsås. På
skiften som ska höstsås är det tillåtet med förberedande åtgärder och sådd av gröda för nästa år, från
och med den 16 juli. Som förberedande åtgärder
räknas inte bete och skörd.

Bifogade bilagor syns nu i rapporterna
För de som bifogar bilagor går det nu att se dessa
under fliken Översikt samt rapporterna Uppgifter
som jag redovisat i årets ansökan samt Ansökan
Extra djuromsorg för suggor
I år behöver du även ange produktionsplatsnummer
(PPN) där du är registrerad djurhållare om du söker
stöd för extra djuromsorg för suggor.
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Inte tillåtet att gödsla
Från och med 2019 är det inte längre tillåtet att
gödsla träda som du har anmält som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet under den period som
marken ska ligga i träda. Du får inte heller använda
växtskyddsmedel på trädan från och med den 1
januari till och med den 15 augusti, med undantag
för trädor som du ska höstså. På trädor som höstsås
får du använda växtskyddsmedel och gödsla från
och med den 16 juli.

Internet. I år är det ändrat. Du väljer antingen
alternativet insådd av vall eller alternativet mellangröda på skiftet i Ange gröda och stöd när du anger
ekologisk fokusareal.

Nyheter i SAM Internet
Beslutade åtaganden i SAM Internet
I år visas beslutade uppgifter om åtaganden i den
mån det finns för följande ersättningar och miljöersättningar: ekologisk produktion, betesmarker
och slåtterängar, minskat kväveläckage, skyddszoner, vallodling, våtmarker och för restaurering av
betesmarker. Det beslutade åtagandet visas om det
finns. Finns det ännu inget beslutat åtagande visas
de uppgifter om åtagandet som du redovisade i din
ansökan om åtagande.
Vi håller nu på att handlägga alla betesmarksåtaganden där ändringar gjorts, gäller både ändringar som du själv ansökt om och ändringar som
beror på att blockarealerna ändrats. Vi har även
handlagt ändringsärenden för vallstöd och minskat
kväveläckage. Allt eftersom ändringsärendena blir
klara kommer uppgifterna in i SAM Internet.
Nationella reserven ny betesmark
Tidigare har det gått att söka stödrätter ur nationella reserven i urvalsgruppen för ny betesmark
under fliken Övriga uppgifter. Det är ändrat i år
och du ansöker nu på blocknivå. Du kan söka
stödrätter på helt nya block eller block som du
begär ändring på som är betesmark. Det gör du i
Ange gröda och stöd, under fliken karta skiften.
Skillnad på vall och mellangröda
Tidigare var insådd av vall och mellangröda samma alternativ för ekologiska fokusarealer i SAM

Fler djurmärkningskontroller under
vår och sommar 2019
Sverige har fått kritik från EU-kommissionen som
gäller tidpunkten för när djurkontroller görs på
plats. Därför så kommer länsstyrelsen behöva göra
fler får-, get- och griskontroller under perioden februari till september. Som djurhållare behöver du
som vanligt kunna bistå med nödvändig hjälp för
att vi ska kunna genomföra djurkontrollen.
Magnus Lindgren

Antalet förorenade djur till slakt ökar
Djurskyddet på länsstyrelsen i Gotlands län tar
regelbundet emot informationer från Livsmedelsverkets officiella veterinärer på slakteriet om avvikelser
på inskickade djur. Sedan hösten 2018 har ett ökat
antal informationer som gäller förorenade djur kommit in och Gotland ligger just nu bland de högsta i
landet vad gäller antalet förorenade djur som skickas till slakt. Förorenade djur är både ett djurskyddsproblem och ett problem för livsmedelssäkerheten
då det försvårar en hygienisk uppslaktning.
Med anledning av detta kallade länsstyrelsen i
januari 2019 till ett möte med Nötköttsföretagarna,

slakteriet och Livsmedelsverkets veterinärer för
att få en gemensam bild av problemet samt hitta
tänkbara orsaker och lösningar.
Länsstyrelsen gör även djurskyddskontroller som i
vissa fall baseras på informationen som kommer in
från veterinärerna. Vid några kontroller har bristerna med förorenade djur varit relaterade till halmbrist, i andra fall har det funnits andra orsaker, till
exempel bristande skötselrutiner. Om länsstyrelsen
noterar brister vid en djurskyddskontroll är det
djurhållarens ansvar att se till att bristerna åtgärdas
och stallmiljön förbättras så att djuren inte blir
förorenade på nytt.
Lotta Hallenfur

Viktigt att avanmäla djurhållning
Om du har SE-nummer och har upphört med din
djurhållning är det viktigt att du anmäler detta till
Jordbruksverket. Det kan du göra via Mina Sidor
på Jordbruksverkets hemsida. Meddela även länsstyrelsen så att vi kan ändra i djurskyddskontrollregistret. Så länge ditt SE-nummer är aktivt kan
du bli uttagen till olika kontroller både kopplat till
EU-stöd och djurskydd.

Ny lagstiftning för sanktionsavgifter
för primärproducenter
Om du har en verksamhet med primärproduktion,
tex. odlar grönsaker eller föder upp djur som ska
bli livsmedel, ska du vara registrerad i länsstyrelsens primärproduktionsregister. Det är gratis och
görs genom att du registrerar dig via vår e-tjänst på
Länsstyrelsen i Gotlands läns hemsida under Lantbruk och Landsbygd/Jordbruks och djurhållning/Livsmedel/Livsmedelsproduktion.
Från 2019 träder en ny lagstiftning i kraft som gäller
att överträdelser av registreringsplikten kan ge en
sanktionsavgift. Den nya lagstiftningen berör endast
nystartade företag och gäller från och med 2019.
Om du har ändrat eller upphört med verksamheten
kontakta länsstyrelsen. Ring växeln telefon 010223 90 00 och fråga efter en handläggare som har
hand om primärproduktion.
Vid upphörd verksamhet med foderproduktion är
det Jordbruksverket som ska meddelas, men det
går även att göra via Länsstyrelsens hemsida under
Lantbruk och Landsbygd/Jordbruk och djurhållning/Livsmedel/Livsmedelsproduktion.
Lotta Hallenfur
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Jordi - just nu!
Jordi just nu är ett nyhetsblad som tar upp aktuella frågor som har med lantbruk och landsbygdsutveckling på Gotland att göra. Vår
målgrupp omfattar alla som bedriver verksamhet eller av andra skäl är intresserade av utvecklingen inom de gröna näringarna och
landsbygdsfrågor.
Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län, Landsbygdsenheten, 621 85 Visby. Tfn: 010-223 90 00
Tryckår: 2019. Tryckeri: Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby. Upplaga: 1 500 ex.
Nyhetsbrevet Jordi - just nu kan även hämtas i digital form på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/gotland
Om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter, hittar du information här: www.lansstyrelsen.se/gotland/dataskydd

