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I detta nummer
Informationsträffar om SAM-ansökan 2023.

SAM-ansökan öppnar 9 februari 2023

Kom ihåg att söka nytt åtagande för 2023

Informationsträffar 2023
Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder i samarbete med LRF in till informationsträffar för lantbrukare
inför SAM-ansökan 2023. Syftet är att informera om de nya jordbrukarstöden för
programperioden 2023-2027. Du behöver inte vara medlem i LRF för att delta - alla är välkomna.
Du bestämmer själv vilket datum du anmäler dig till. LRF kommer att bjuda alla på enklare fika.

14 februari kl 18:30 på Hökhuvud bygdegård, Östhammar.

15 februari kl 18:30 på Hjälsta bygdegård, Örsundsbro.

16 februari kl 18:30 på Hornbergsgården, Skärplinge.

Informationsträffarna kommer att ta ca två timmar. 

Anmäl dig via formuläret här.

SAM-ansökan öppnar 9 februari
SAM-Internet öppnar den 9 februari. Sista ansökningsdag för att få fullt stöd är den 13
april. Läs mer om viktiga datum för jordbrukarstöden 2023.

 

Ändra i din ansökan

I år kommer det i vissa fall ges större möjlighet till att ändra i ansökan för att undvika avdrag på
stöden. Det beror på att vi regelbundet använder satellitbilder för att göra  uppföljning av din
jordbruksmark. Läs mer om nyheter för jordbrukarstöden 2023.

Kom ihåg att söka nytt åtagande för 2023
De flesta pågående åtaganden har avslutats eller kommer att avslutas med 2022. Detta på
grund av att pengarna för dessa ersättningar är slut inom landsbygdsprogrammet. 

Du som har ett åtagande som avslutats och önskar söka motsvarande ersättningsform
måste söka ett nytt åtagande eller någon av de nya miljö- och klimatersättningar för
programperioden 2023.

Här kan du läsa mer om vilka åtaganden som avslutas. 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala
https://trk.idrelay.com/2948/web?q=b84-25f4-00000000000000000000000000000000&c=da0959130f
https://trk.idrelay.com/2948/web?q=b84-25f4-00000000000000000000000000000000&c=da0959130f&fmt=pdf
https://trk.idrelay.com/2948/act?q=b84-25f4-00000000000000000000000000000000&d=H4sIAAAAAAAEADMwTDRLTTQxNDNINDaxTE5JMklMtkwzSUqxMDBPNUsyqAEAoUayziEAAAA%253D&c=b855832ba9
https://www.idrelay.com/customersv6/lst/uppsala/forms/landsbygd.htm
https://bit.ly/infotraffuppsala
https://jordbruksverket.se/stod/jordbruk-tradgard-och-rennaring/sam-ansokan-och-allmant-om-jordbrukarstoden/viktiga-datum-for-jordbrukarstoden
https://jordbruksverket.se/stod/jordbruk-tradgard-och-rennaring/sam-ansokan-och-allmant-om-jordbrukarstoden/nyheter-i-jordbrukarstoden-2023
https://jordbruksverket.se/stod/jordbruk-tradgard-och-rennaring/sam-ansokan-och-allmant-om-jordbrukarstoden/ataganden-som-avslutats


Landsbygdsavdelningen 
Länsstyrelsen Uppsala län
Telefon: 010-223 30 00 (växel) 
E-post: uppsala@lansstyrelsen.se  
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/uppsala  
 
Kontakta oss gärna direkt på: jordbrukarstod.Uppsala@lansstyrelsen.se 
Så behandlar vi dina personuppgifter

Följ oss!
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