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JORDBRUKARSTÖDEN
2019
Snart är det dags att söka EU-stöd 2019. Sista ansökningsdag är den 11 april 2019. Vänta inte till de sista
dagarna med att fylla i SAM. Om du har några frågor
har Länsstyrelsen bättre möjlighet att hinna svara om
du hör av dig i god tid.

Regeländringar
I år har det bara skett mindre förändringar i regelverket som rör jordbrukarstöden.
Trädesperioden för träda som ekologisk fokusareal förlängs och det är
inte tillåtet att gödsla träda som du
anmält som ekologisk fokusareal. Lin
har lagts till som godkänd mellangröda. Reglerna för stödet för unga
jordbrukare har förändrats så att vissa
lantbrukare har möjlighet att ta del av
det fler år.
Nytt för i år
Du kan numera se beslutade uppgifter i åtaganden i flera av ersättningarna. Jordbruksverket har gjort förändringar av hur du söker om stödrätter
ur den nationella reserven. I ansökan
ska du göra skillnad mellan vall och
mellangröda som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet.
Om du bifogar en bilaga till din
SAM-ansökan syns den nu i rapporterna i SAM internet.

Om du söker stöd för extra djuromsorg för suggor behöver du ange produktionsplatsnummer (PPN) där du
är registrerad djurhållare.
Kompensationsområde 14 försvinner och det går inte längre att söka
övergångsstödet. De block som legat
i kompensationsområde 14 ligger nu
utanför kompensationsområde, och
där kan du söka miljöersättning för
vallodling.
Hitta mer information
Detaljerad information om ändringarna finns på Jordbruksverkets
webbplats. All mark som du anmäler
i SAM ska uppfylla aktivitetskravet.
Om delar av marken inte används
eller brukas som jordbruksmark ska
du begära en blockändring och rita
bort ytor som inte ska vara med.
På Länsstyrelsens webbplats kan du
också läsa om vanliga fel som vi träffar på vid våra fältkontroller. Titta
igenom tipsen så minskar du risken
för fel.

ÄNGS- OCH BETESMARKSINVENTERING
I sommar inventerar Länsstyrelsen slåtterängar och
betesmarker i Skåne.
Inventeringen är en del av en riksomfattande inventering där det kommer samlas information om vilka
natur- och kulturvärden som finns
på marken, som exempelvis flora,
fauna, träd, buskar och kulturlämningar. Resultaten kommer samlas i
en databas kallad TUVA som du kan
nå via Jordbruksverkets webbplats.
Databasen visar var markerna finns
och vilka speciella naturvärden och
kulturlämningar som finns där.

Inventeringen utförs av Jordbruksverket och länsstyrelserna. Vi kommer bara att kunna inventera ett
mindre urval av alla marker. Om din
mark ingår i inventeringen kommer
vi att kontakta dig innan besöket.
Har du frågor är du välkommen att
höra av dig till Anna Stenberg,
anna.stenberg@lansstyrelsen.se, 010224 16 43.

BETESPARASITKURS
Ett välfungerande bete och en god plan är en av
förutsättningarna för att lyckas med parasit-bekämpningen.
Välkomna på kurs den 25 mars!
Vi delar med oss om hur du kan
förebygga och påverka förekomsten
av betesparasiter. Veterinär Maria
Torsein föreläser om aktuell forskning samt ger praktiska råd och
information om olika betesparasiter
och betessjukdomar. Aktiviteten är
en del av det EU-finansierade projektet ”Skötsel av ängs- och betes-

marker – nätverk, samverkan och
nya metoder”.
Tid och plats: 25 mars kl 18.00 21.00 i Husaren, Södra Rörum,
Höör. Anmäl dig senast 18 mars
till Anna Stenberg, 010-224 16 43,
anna.stenberg@lansstyrelsen.se.
Välkommen!

PENGAR ATT SÖKA

INOM LANDSBYGDSPROGRAMMET
Vi vill lyfta fram fyra stöd där vi gärna ser att det
kommer in fler ansökningar som kan göra nytta på
den skånska landsbygden. Har du någon investering
på gång är du välkommen att söka stöd hos oss.
Investeringsstöd för energi
och klimat
Vi har en rad olika stöd för dig som
vill investera för en mer hållbar energiförbrukning och energiproduktion samt för att minska utsläpp av
växthusgaser. Exempel på investeringar är värmeåtervinning i stall,
energiväv i växthus, plantering av
energigrödor, tak över gödselbrunn,
biogasanläggningar, flis- och halmpannor, satellitbrunn samt gödselbrunnar utöver lagkrav.
Investeringsstöd för ökad
konkurrenskraft
Stödet kan ges för investeringar i
jordbruks- och trädgårdsföretag.
Exempel på investering kan vara
djurstall, torksilo, fruktodling eller
växthus.

SB

Startstöd
Stödet på 250 000 kronor vänder
sig till dig som är nyföretagare inom
primärproduktion och är under 40
år.
Stöd till utveckling av naturoch kulturmiljö
Stödet ges till att utveckla hembygdsgårdar, restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader, återskapa
park- och trädgårdsmiljöer, murar
och gärdesgårdar samt anlägga och
restaurera småbiotoper och andra
naturmiljöer. Du kan söka stödet
som företag, förening, kommun eller annan organisation.
För mer information gå in på Länsstyrelsens webbplats, sök ”Landsbygdsprogrammet”.

SMART
BUSINESS

Smart Business är en unik mötesplats för att boosta
kreativa affärsmöjligheter på den skånska landsbygden. Tillsammans skapar vi ett community där
vi kan utforska nya möjligheter och skapa smarta
affärslösningar.
Vi vänder oss till dig som är ung
företagare på landsbygden som vill
utveckla din verksamhet och utforska nya affärsidéer. Tillsammans med
våra kreativa idécoacher Anja och
Jens får du hjälp att vidareutveckla
resurser eller idéer till framgångsrika affärer. Smart Business ger dig
också tillgång till ett nätverk av likasinnade där du kan utbyta idéer och
erfarenheter.

Priset för hela konceptet är 5 000
kr exkl. moms per deltagare. I detta
ingår enskilda träffar med idécoach,
verktyg och metodstöd, nätverksträffar och gästföreläsningar.
Du kan läsa mer och göra intresseanmälan på vår webbplats.
Följ oss gärna på facebook och
instagram: @smartbusinesskane

www.lansstyrelsen.se/skane/smartbusiness

EXTRA DJUROMSORG
FÖR FÅR
Kontroll av ersättningen ”Extra djuromsorg för
får” år 2018 har visat en anmärkningsvärt stor
andel fel. Endast 30 procent uppfyllde stödvillkoren.
Så låg andel har aldrig tidigare konstaterats bland
djurstöd.
Färre fel ger färre kontroller
Det vanligaste felet var att grovfoderanalys inte gjorts vid ackrediterat laboratorium. Många hade
varken produktionsplan, dokumenterad hullbedömning eller beräknade foderstater. Några hade glömt att
meddela Jordbruksverket att djur
dött under hållandeperioden. Dessa
stora avvikelser gör att vi räknar
med att Jordbruksverket kommer
att kräva ett utökat antal kontroller
av välfärdsstöden under 2019.
Mottagningsrutiner i
produktionsplanen
I produktionsplanen skall ingå rutiner vid mottagning av nya djur.
Dessa rutiner skall vara nedtecknade även om man just detta år inte
planerar att ta in något nytt djur.
Införsel av nya djur är den vanligaste
orsaken till att man får in nya parasiter och sjukdomar i besättningen.
Relevanta rutiner att notera i produktionsplanen kan vara att;
• du tar träckprov vid djurens ankomst
• avmaskar och avlusar
• fotbadar mot fotröta
Att tänka på:
• Produktionsplanen skall finnas
11 april 2019.
• Vid hullbedömning skall varje
enskilt individnummer noteras.
• Den 1 november skall man ha
resultat och faktura för grovfoderanalysen. Då skall även
foderinventeringen och tre foderstater finnas.
• Kontrollera att företaget ni lämnar grovfoderprovet till för analys verkligen är ackrediterat.
• Klipp två gånger per år. Hygienklippning är endast tänkt för

•

enstaka djur, med en skriftlig
motivering till varför just detta
djur inte kunde klippas helt.
Meddela Jordbruksverket om
antalet djur minskar under hållandeperioden.

RESISTENTA
PARASITER
HOS FÅR
Även i Sverige förekommer numera
parasiter som är resistenta mot alla
de avmaskningsmedel vi normalt
använder. Utöver karantän, avmaskning etc kan det vara bra att göra
en behandlingskontroll (nytt träckprov) efter avmaskning för att se att
medlet haft effekt. Annars finns risk
att man sprider sådana resistenta parasiter till hela besättningen.
Det lägsta kravet på en karantän är
en box inomhus utan noskontakt
med andra djurgrupper, helst i en
annan byggnad än där fåren normalt hålls. Ha aldrig karantän utomhus p g a att när djur avmaskas dör
visserligen flertalet parasiter, men
nylagda parasitägg påverkas inte.
I karantän utomhus sprids sedan
äggen under cirka tre dygn efter
avmaskningen och återsmittar djuren. Rådgör gärna med din veterinär innan du släpper nyinköpta djur
på bete.

ÖRONMÄRKNING
AV FÅR OCH GET

Djur med bricka endast i ena örat kan komma att ges
avdrag. Det som förr bara gällde nötkreatur gäller
nu även hos får och getter.
Se därför till att alla får och getter är
korrekt märkta. Djur över 12 månader skall ha brickor i båda öronen,
med både förtryckt individnummer
och produktionsplatsnummer.
Vuxna djur med enbart handskrivna
individnummer kommer att räknas

som helt omärkta.
Det är inte tillåtet att märka om ett
äldre djur som tappat brickorna
med annat nummer än det som
ursprungligen satt i örat. Beställ
ersättningsbrickor med djurets ursprungliga identitet.

LIVSMEDELSFÖRETAGRE

NYA SANKTIONSAVGIFTER VID BRISTER
Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot
livsmedelslagen genom att man införde sanktionsavgifter för vissa överträdelser.
Den nya skärpningen i regelverket
syftar till att ge säkrare livsmedel för
konsumenten och dessutom bidra
till en rättvisare konkurrens mellan
livsmedelsföretagen.
Sanktionsavgifter tas ut vid mindre
allvarliga överträdelser som bristande efterlevnad som rör registrering
av nya livsmedelsanläggningar eller
ändringar på befintliga anläggningar,

bristande journalföring av användning av växtskyddsmedel och biocider samt brister när det gäller krav
på dokumentation vid leverans av
små mängder honung, ägg, råmjölk
eller opastöriserad mjölk direkt till
konsument.
Sanktionsavgiftens storlek ska vara
1% av årsomsättningen, med följande begränsningar;

Överträdelse

Lägsta
belopp

Högsta
belopp

Byte av ansvarig på befintlig anläggning utan att anmäla

2 500 kr

40 000 kr

Påbörjat verksamhet utan att anmäla den
Brister i journalföring

5 000 kr
2 000 kr

75 000 kr

25 000 kr

PRODUKTIONSPLATS
Produktionsplatser, även förkortat PPN, är något som
ska anges när du söker stöd kopplat till nötkreatur.
Lantbrukare som söker stöd kopplat
till nötkreatur uppmanas att vara noggranna med vilka produktionsplatsnummer (PPN) som tas med i ansökan. Om du hämtar in föregående års
uppgifter till SAM, kontrollera om du
behöver ta bort några PPN.
Ta endast med PPN där du har dina
djur inrapporterade. Det är där de
tillgodoräknas. PPN dit du endast rap-

porterar djuren ”tillfälligt ute” skall
inte vara med i SAM. Produktionsplatser som du inte längre har, skall inte
heller vara med.
Onödiga PPN i SAM skapar extra arbete vid handläggningen och detta kan
leda till försenade utbetalningar.
Kolla gärna en extra gång så att antalet
är rätt så hjälps vi åt att få igenom ansökan så snabbt som möjligt.

NY FÖRESKRIFT HÄST
Jordbruksverkets nya föreskrift
om hästhållning träder ikraft
den 1 mars 2019. Några exempel på
nyheter i föreskriften är att passager,
dörrar, gångar och vägar ska vara fria
från skadliga föremål och hästar ska
kunna passera utan fysisk kontakt med
andra hästar. Takhöjden ska vara minst
1,5 x mankhöjd. Hästars foderstat ska
vara grovfoderbaserad.
Det är även förbjudet att klippa av

hästars känselhår samt utsätta dem
för hobbling (dvs binda ihop hovarna).
Hästar ska hållas så att de kan se, höra,
känna lukten av och ha daglig fysisk
kontakt med andra hästar i hage och/
eller under den tid de står uppstallade
i box eller spilta. Du hittar föreskriften i sin helhet på Jordbruksverkets
webbplats, sök ”Författningssamling
2018”.

KURS ÄGGPRODUKTION
Är småskalig äggproduktion något att satsa på?
Denna kursdag riktar sig
till dig som funderar på att
starta småskalig äggproduktion och
vill lära dig mer om förutsättningar och regler för detta. Kursen är 15
maj, 9.30 - 15.30 på Stora Juleboda
Gård i Degeberga. Medverkar gör
Åsa Odelros, rådgivare ekologisk fjä-

derfäproduktion, Malin Nyrèn, trädgårdskonsulent Länsstyrelsen Skåne
och Anna och Marcus Callenbring,
lantbrukare och äggproducenter.
Kursen är kostnadsfri, mat till självkostnadspris. Anmäl er senast 8 maj till
mia.davidsson@lansstyrelsen.se,
010-224 15 17 eller kamilla.persson@lansstyrelsen.se, 010-224 15 75
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne.

BEHÖRIGHETSUTBILDNING
Till dig som förnyar din sprutbehörighet! På grund av införandet av nytt
administrativt system kommer det att
dröja en tid efter genomgången behörighetsutbildning innan vi kan utfärda
och skicka ditt nya kunskapsbevis och

tillstånd för användning av växtskyddsmedel. Även fakturering för genomgången utbildning kan komma att dröja något. Vi arbetar för att lösa detta så
fort som möjligt.

www.lansstyrelsen.se/skane/behorighetsutbildning

GREPPA VÅREN
SKÅNE
Under våren hälsar vi alla intresserade välkomna till
en rad aktiviteter som ska komplettera de enskilda
rådgivningsmodulerna. Kom med på kurser och
fältvandringar som både inspirerar och intresserar!
Kurser
• Solcellsanläggning, HIR Skåne,
14 mars, Borgeby Slottsväg 11.
cecilia.hagberg@hushallningssallskapet.se, 070-894 53 37
•

•

•

Betesdrift kombinerat med
robotmjölkning, Skånesemin, 9
april, Skånesemin i Hörby och
hos Lars Andersson, Södervidinge.
cissi.bjerstrom@skanesemin.
se, 0415-195 14
Ventilation och klimatisering i
djurstallar, HIR Skåne, 2 maj,
Önnestadsgymnasiet.
cecilia.hagberg@hushallningssallskapet.se, 070-894 53 37

Fältvandringar
• Anläggning och skötsel av
våtmarker, Naturvårdsingenjörerna, tuve.lundstrom@
naturvard.nu,
0451-74 88 02
• Från regn till dike, hela klabbet,
Naturvårdsingenjörerna, tuve.
lundstrom@naturvard.nu,
0451-74 88 02
• Gårdsvandring miljö, HIR
Skåne, michaela.baumgardt@
hushallningssallskapet.se, 010476 22 50
Anmäl genom att e-posta eller ring
till respektive kontaktperson.

Lönsam logistik och planering
på gårdsnivå, HIR Skåne.
cecilia.hagberg@hushallningssallskapet.se, 070-894 53 37

EN DAG FÖR ALLA

INTERGRERAT VÄXTSKYDD 23 MAJ
Den 23 maj anordnas en dag i fält med
inriktning Integrerat växtskydd på
Helgegården i Skepparslöv. Oavsett
om du odlar ekologiskt eller konventionellt ska där finnas något för
dig. Under dagen kommer vi bland
annat ta upp och visa rotgallnematoder, mekanisk ogräsbekämpning i

olika grödor, robotar, demonstration
av sprutor och radrensare med mera.
Vi som önskar er varmt välkomna till
denna dag är: HIR Skåne, Lyckeby,
Betodlarna, Absolut, Länsstyrelsen
Skåne och Jordbruksverket. Anmäl
er på www.lansstyrelsen.se/skane/
kalender

Läs mer här!

www.lansstyrelsen.se/skane/landsbygdsnytt Gå gärna in och anmäl dig
som e-prenumerant!

Länsstyrelsen Skåne
Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad
Södergatan 5, 205 15 Malmö
010-224 10 00, skane@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/skane
www.facebook.com/landsbygdskane

Ansvarig utgivare: Matz Hammarström
Redaktör: Kristina Larsson
Tryckeri: Lenanders Grafiska AB
Foto: MostPhotos - om inget annat uppges
Upplaga: 16 200 ex

BETESDJUR I
BLEKINGES SKÄRGÅRD
Länsstyrelsen i Blekinge driver ett regionalt
utvecklingsprojekt som fokuserar på uppbyggnad
av tillgänglighetsanläggningar och fortsatt betesdrift på öarna.

Länsstyrelsen i Blekinge har som ett
av sina prioriterade utvecklingsområden för 2019 ”En hållbar och tillgänglig skärgård”. För att bibehålla
och förstärka en tillgänglig skärgård
är vi helt beroende av betesdjur. I
mer än 2000 år har betesdjur format
våra skärgårdsöar och fortfarande
har vi betesdrift på mer än 110 öar
utan fast landförbindelse.
Projekt med samordningsvinster
Länsstyrelsen i Blekinge driver ett
regionalt utvecklingsprojekt som
fokuserar på uppbyggnad av tillgänglighetsanläggningar och fortsatt betesdrift på öarna. Fokus ligger på att
få till en positiv samverkan mellan
alla aktörer i förhoppning att hitta
samordningsvinster som kan underlätta arbetet med anläggningar och
betesdrift i skärgården. Projektet
samverkar med landsbygdsprogrammets arbete med skötsel av ängs- och
betesmarker där fokus detta år handlar om bete i skärgården.
Blekinge Arkipelag
I början på juni 2019 kommer
ARK56 att invigas. ARK56 utgörs av
länkade kustleder inom biosfärsområdet Blekinge Arkipelag där du kan
Länsstyrelsen Blekinge Län
Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona
010-224 00 00
blekinge@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/blekinge

ta dig fram till fots, paddla, med båt
eller cykla. Vi kan förvänta oss ett
ökat antal besökare i Blekinges skärgård framöver och här behövs information och upplysning kring samverkan mellan det rörliga friluftslivet
och våra betande kreatur.
Din medverkan behövs!
Har du betesdjur i skärgården? Kontakta oss gärna och ange vilka öar
och vilket djurslag det gäller. Vi har
i dagarna skickat ut en enkät med ett
antal frågor till dig som är djurägare och som vi vet hävdar öar i skärgården. Vi är tacksamma om du tar
dig tid att svara på den. Målet med
projektet är att hitta de möjligheter,
utmaningar, lösningar samt tänkbara
nätverk som krävs för att få en levande skärgård i Blekinge län.
Kontakta gärna oss på Länsstyrelsen
i Blekinge för mer information. Lotta Bergström, 010- 224 01 18, lotta.
bergstrom@lansstyrelsen.se, eller
Sofia Persson, 010-224 02 11, sofia.k.persson@lansstyrelsen.se.

