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Jordi - just nu!
Det här numret vänder sig i första hand till dig som är lantbruksföretagare. 
Här kan du läsa om aktuella frågor som hanteras på Länsstyrelsens lands-
bygdsenhet. 

Julhälsning december 2018
Året närmar sig slutet och julen står för dörren. 2018 
har präglats av svåra prövningar på många områ-
den inom lantbruket, de flesta relaterade till torkans 
konsekvenser. Nu när vi kan summera 2018 så visar 
det sig att många akuta problem gick att lösa genom 
samverkan mellan olika parter. LRF har gjort ett stort 
arbete för att skapa en bild av fodersituationen och 
har hjälpt till med förmedling av grovfoder. Banker-
na har medverkat till att lösa likviditetsproblem för 
många lantbrukare och på Länsstyrelsen kunde vi 
medverka till att beslut om nödvändiga dispenser för 
t.ex. skörd av trädor har fattats. Men det stora jobbet 
har ändå gjorts kollegor och grannar emellan. Vi vet 
alla att ett ekonomiskt tungt år som 2018 ger avtryck 
för lång tid framåt, men låt också minnesbilden av 
2018 bli ett år när vi hjälpte varandra. Förhoppnings-
vis är det också ett år då konsumenternas medveten-
het om det svenska jordbrukets betydelse har ökat.
Tack för ett gott samarbete under det gångna året och 
en tillönskan om en God Jul och ett Gott år 2019.   
Kjell Norman med medarbetare 
på landsbygdsenheten

Utbetalningar av årets jordbrukarstöd
Gårdsstöd, Förgröningsstöd, Stöd till unga jord-
brukare och Nötkreatursstöd
Årets utbetalning av Gårds- och Förgröningsstöd, 
Stöd till unga jordbrukare och Nötkreatursstöd, 
påbörjades den 7 december. De allra flesta fick 
utbetalningarna då men om du inte fått din utbetal-
ning så kan det bero på att du haft fältkontroll eller 
har en arealavvikelse, utbetalningen kommer då att 
dröja någon vecka. Summan av årets utbetalningar 
av dessa stöd är cirka 240 miljoner vilket är något 
mer än i fjol, det beror på växelkursen som i år är 
10,309 kr/euro jämfört med 9,649 kr ifjol.

Torkstödet 2018
Det krisstöd som regeringen beslutat om med 
anledning av årets svåra torka, betalades ut av 
Jordbruksverket den 30 november. För Gotlands del 
betalades det totalt ut 18,4 miljoner till 524 lant-

brukare med mjölk-, nöt- eller fårproduktion. Per 
djurenhet blir det 428,50 kr. 

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar
En delutbetalning på 85 procent gjordes den 19 
oktober. Slututbetalningen kommer för de allra 
flesta inte att påbörjas förrän under första kvartalet 
2019. Anledningen är att vi först måste handlägga 
klart och betala ut de slutliga ersättningarna för 
2016 och 2017. Det arbetet startar nu och kommer 
att pågå under 2019, förhoppningen är att de flesta 
ska bli klara innan sommaren.

Övriga miljöersättningar samt kompensationsstöd
En delutbetalning på 75 procent gjordes den 19 
oktober. Den 7 december påbörjades slututbetal-
ningarna. Har du gjort ändringar i ditt åtagande för 
någon av miljöersättningarna eller haft fältkontroll, 
så kan det dröja lite innan du får slututbetalningen. 
För åren 2015–2017 pågår handläggningen och 
många har fått sina slututbetalningar under hösten. 

Ersättningar för Ekologisk produktion
En delutbetalning på 75 procent gjordes den 19 
oktober och för de allra flesta betalades slututbetal-
ningen ut 7 december. Undantaget är även här om 
du haft fältkontroll eller haft en arealavvikelse då 
slututbetalningen kan komma lite senare. För åren 
2015–2017 har handläggningen av slututbetalningar-
na gjorts under hösten och det mesta är klart.

För alla stöd och ersättningar gäller att utbetalningar 
görs varje fredag allteftersom ärendena blir klara.

Uppgifter om hur mycket pengar du ska få
Du kan följa dina ärenden genom att logga in på 
Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida. Där kan 
du se när vi har fattat beslut om utbetalning och 
hur mycket pengar du ska få. Du hittar informa-
tionen under Mina utbetalningar på Mina sidor. 
Tänk på att utbetalningarna ofta klumpas ihop. När 
du tittar på ditt bankkonto så kan det se ut som en 
utbetalning fast det kanske är flera olika. Du får ett 
beslutsbrev för varje utbetalning. 
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Bemanning under mellandagarna
Under mellandagarna har vi begränsad bemanning 
på landsbygdsenheten och det kan därför vara svårt 
att nå oss. Vi hoppas att du har överseende med det.

Ingrid Jacobsson

Åtagandeplaner - nuläge
Nu är fältsäsongen slut för i år och vi jobbar på för 
fullt med att göra klart allt vi kan inne på kontoret. 
Nästan alla marker som sökts in åren 2015 - 2017 
är klara. Gällande ansökningar från i år återstår 
ännu flertalet fältbesök som vi kommer att göra 
under fältsäsong 2019. Förslaget till åtagandepla-
nen där dessa marker ingår kommer därför inte bli 
helt klart. Om du haft marker i åtagande tidigare 
programperiod så ska du fortsätta sköta marken 
enligt din gamla åtagandeplan tills du får ditt nya 
förslag för marken.

Ann-Charlotte Malm

Har du besöksverksamhet?
Under våren 2019 kommer samtliga länsstyrelser 
ha ett informationsprojekt om besöksverksamhet 
på gårdar. Under hösten 2019 kommer länssty-
relserna att göra planerade besök på gårdar med 
besöksverksamhet och kontrollera bland annat att 
hygienreglerna följs.

Du som har besöksverksamhet där människor 
erbjuds möjlighet till direkt kontakt med djur ska ha 
besöksregler och anmäla din verksamhet till läns-
styrelsen om du har tre eller fler besökstillfällen per 
år. Du kan hitta information om det på vår hemsida 

under Jordbruk och djurhållning/Smittskydd. Där 
hittar du även blankett för att anmäla besöksverksam-
het.
Länsstyrelserna kommer även ha fokus på hästpass 
nästa år för att kontrollera att veterinärer som arbetar 
med häst rapporterar in behandlingar korrekt.

Lotta Hallenfur

Grund- och vidareutbildningskurser 
för sprutförarbehörighet 2018
För dig som skall börja hantera bekämpningsmedel 
eller för dig som vill förnya din behörighet. God-
känd genomförd kurs ger dig 5-6 årig behörighet att 
använda kemiska bekämpningsmedel klass 1L och/
eller 2L utomhus.

Grundkurs - Fyra dagar
Gotland Grönt Centrum, Lövsta: 14, 15, 21 och 22 
februari. Kostnaden, som inkluderar kursavgift, kurs-
material och förtäring, är 4 350 kr exkl. moms.

Vidareutbildningskurs - En dag
Folkhögskolan i Hemse: 12 februari
Gotland Grönt Centrum, Lövsta: 18 och 19 februari
Kostnaden, som inkluderar kursavgift, kursmaterial 
och förtäring, är 2 250 kr exkl. moms.

Anmälan
Anmälan om deltagande senast onsdag den 30 januari 
till: Länsstyrelsens expedition, tfn 010-223 91 00.
Du kan även sända anmälan per e-post till: 
linda.larsson@lansstyrelsen.se eller 
ilse.hallgren@lansstyrelsen.se eller
genom att logga in på:
https://utbildning.jordbruksverket.se
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omfattar alla som bedriver verksamhet eller av andra skäl är intresserade av utvecklingen inom de gröna näringarna och landsbygdsfrågor.
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