
Tips SAM-Internet
För dig som söker miljöersättning för skyddszoner: Från
och med 2023 är maxbredden på skyddszon mot
vattenområde 10 meter. Det innebär att du kan behöva rita
om dina skyddszoner från förra året. Du gör det lättast
genom att använda funktionen ”Skapa skifte vid
skifteskant”. 
 

Från och med 2022 ska du själv lägga till nya kartblad i SAM-internet. Detta gör du enkelt via
knappen ”Kartblad”. Du kan söka på kommun eller fastighet om du behöver.

I menyn ”miljöytor” kan du se om du uppfyller grundvillkoret för miljöytor eller om du är
undantagen kraven.

Om du vill ändra ett block i ansökan, till exempel utöka ett block, var noga med att skriva en
bra motivering till ändringen. Om informationen är bristfällig kan ändringen nekas.

För dig som söker stöd för unga jordbrukare: Kom ihåg att skicka in intyg på
gymnasieutbildning/arbetsintyg. Du kan bifoga det i din ansökan under fliken ”Övriga
uppgifter”.
Svara snabbt på kommunicering från Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Det hjälper
oss att hantera ditt ärende snabbare. 

Kom ihåg, titta noga igenom ”fel, varningar och observera” innan du skickar in din
ansökan så att ansökan har blivit som du tänkt dig.
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Workshop för att stärka den
ekologiska produktionen och
konsumtionen i Uppsala län
Länsstyrelsen bjuder in till uppstartsworkshop för
samarbetsprojektet EKO vilket syftar till att främja
produktionen och marknaden för ekologiska livsmedel. Det

blir en heldag som bjuder på föreläsningar, workshop, nätverkande och utbyte av erfarenheter.

Läs mer och anmäl dig här.

Betesförmedling
Uppsala läns betesförmedling sammanför
djurägare som söker betesmarker med
markägare som har naturbetesmarker och
fodermarker med vall men saknar betesdjur. Vi
har gjort om vår betesförmedling så att du som
djur- eller markägare kan registerna dig och
sedan se var det finns djur eller marker för att
själv ta kontakt. Du kan då hitta en eller flera
samarbetspartners som passar just dina
önskemål.

Läs mer om betesförmedlingen här.

Sök nytt åtagande för 2023
De flesta pågående åtaganden har avslutats
eller kommer att avslutas från och med 2023.
Detta på grund av att pengarna för dessa
ersättningar är slut inom
landsbygdsprogrammet.

Du som önskar att söka motsvarande
ersättningsform 2023 måste söka nytt
åtagande eller någon av de nya miljö- och
klimatersättningar i år.

Läs mer om vilka åtaganden som
avslutas här. 

Brukarskiften - överlåta eller ta över mark, djur eller
åtaganden
Om du ska överlåta mark, djur eller åtaganden innan sista ansökansdag gäller följande. 

Överlåta
Du ska ta bort de djur och den mark som du ska överlåta ur SAM‑ansökan. Om du redan
hunnit lämna in SAM‑ansökan måste du senast sista ansökningsdag ändra i SAM‑ansökan
och ta bort de djur och den mark du överlåtit.

Ta över
Du ska ha med alla djur och all mark du tar över i din SAM-ansökan.

Du ska anmäla till din Länsstyrelse om du också tar över åtagande. Du gör anmälan senast
den 15 juni på blankett.

Tar du över ett vallåtagande måste du redovisa i din SAM-ansökan vilka skiften du söker
utbetalning för under "övriga upplysningar".

Kom ihåg
Efter sista ändringsdag, 15 juni, kan du endast överlåta/ta över en hel SAM-ansökan. Du gör
detta genom att skicka in en blankett till Länsstyrelsen, som finns på Jordbruksverkets
hemsida.

Se till att rätt personer har skrivit under blanketten. Gäller överlåtelsen exempelvis ett
dödsbo, se till att skicka in fullmakt som styrker vem som får skriva under.

Läs mer om brukarskiften här.

Viktiga datum för SAM-ansökan 2023
13 april

Sista ansökningsdag för att få fullt stöd.
Sista dag att anmäla din produktion för certifiering om du söker ersättning för
ekologisk produktion.
Sista dag att ange minst ett registreringsnummer för anläggning (hette tidigare
produktionsplatsnummer) om du söker ersättning där det behövs.

8 maj
Sista ansökningsdag med avdrag.

Om du har mindre än 4 hektar jordbruksmark är 8 maj sista dag att ansöka om att ta över
mark så du har minst 4 hektar. Annars får du inget gårdsstöd.

15 juni
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Sista dag för att lägga till block och skiften i ansökan.

Sista dag att ändra eller ange fler registreringsnummer för anläggningar (hette tidigare
produktionsplatsnummer).

Den här dagen ska du ha rätt att använda den mark du söker gårdsstöd för och du ska
ansvara för driften.

Sista dag att ansöka om att ta över en annan lantbrukares SAM-ansökan eller åtagande om
du ska ta över delar av ett jordbruksföretag.

31 augusti
Sista dag att ändra gränserna på ett block eller skifte eller ändra grödkod i ansökan. Om du
har avvikelser kvar i din ansökan efter den 31 oktober kommer avdrag att beräknas på
dessa. 

31 oktober
Sista dag att dra tillbaka skiften i ansökan eller hela ansökan.

Sista dag att uppfylla aktivitetskravet.

Läs mer om viktiga datum för SAM-ansökan här. 

Vanliga frågor och svar
Nedan följer svar på de vanligaste frågorna vi fick under
informationsträffarna vi hade under vecka 7.  
 

Uppföljning av jordbruksmark
Från och med 2023 kommer vi att använda oss av
satellitbilder mer regelbundet för uppföljning av
jordbruksmark. Uppföljningen gäller ansökningar om jordbrukarstöd. Om vi upptäcker att det vi
ser i uppföljningen skiljer sig från de uppgifter som du har lämnat i din ansökan kommer du att få
möjlighet att genomföra de åtgärder som behövs för att inte få avdrag på stöden.

Vad analyserar satelliten?

Satelliten analyserar två villkor; skiftesanvändningen och aktivitetskravet. Med skiftesanvändning
menas att det är samma gröda på hela skiftet och att skiftet är jordbruksmark. Med
aktivitetskravet menas att du har utfört en jordbruksaktivitet på skiftet senast 31 oktober.

När behöver jag ändra min ansökan?

Satellitens pixlar är 10x10 meter och kan därför inte upptäcka fel som är mindre än det. Din
ansökan ska dock alltid stämma med hur det ser ut i verkligheten och blir du uttagen till kontroll
eller marken ajourhålls kommer fel som är 0,01 hektar att ge en avvikelse. Regelverket har alltså
inte ändrats, bara metoderna för att följa upp att regelverket följs.

Vad gäller när jag blivit kommunicerad en avvikelse?

Om du får ett brev med avvikelser i markuppföljningen kan du välja mellan att ändra din ansökan
i SAM-internet eller skicka in ett geotaggat foto via appen "Geofoto" för att visa att din ansökan
är korrekt.

Du kan ändra gröda samt skiftesgränser fram till den 31 augusti samt dra tillbaka
skiften/utbetalningar fram till den 31 oktober. Om du har avvikelser kvar i din ansökan efter den
31 oktober kommer avdrag att beräknas på dessa.

Läs mer om hur markuppföljningen kommer att gå till här.

 

Precisionsodling – planering
Är det någon särskild skötsel av zonerna runt brunnarna?

Zonen ska vara sådd eller redan bevuxen med gräs eller med en blandning av örter och gräs
med minst två meters bredd runt hela dräneringsbrunnen. Detta gäller senast i samband med
etablering av huvudgrödan. Under 2023 räcker det att du sår in zonen vid samma tidpunkt som
vårsådden även om det är höstsådd på skiftet.

Det finns inget förbud mot att skörda eller beta dessa zoner.

Om det med tiden har kommit upp andra gräsarter än de som såddes ut i zonen så är det ok, så
länge det är en tät växtlighet som kan uppfylla syftet att hindra att växtskyddsmedel följer med
avrinnande vatten.

Ska bevuxen zon finnas innan ansökansåret eller går den att så in samma år sen stödet
söks?

Under 2023 räcker det att du sår in zonen vid samma tidpunkt som vårsådden även om det är
höstsådd på skiftet. Sen är inte alla höstsådda grödor lämpliga att så in i om det ska bli en bra
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växtlighet på zonen.

När ska markkartering vara klar och vilka krav finns på denna?

Resultatet från markkarteringen ska finnas tillgängligt för kontroll senast sista ändringsdag för
SAM-ansökan, den 15 juni. Din markkartering får vara högst 10 år gammal sista
ansökningsdagen för SAM-ansökan 2023 (13 april). Den ska innehålla resultat för alla de skiften
som du söker denna ersättning för. Jordproverna ska vara jämnt fördelade över åkermarken och
den som har gjort markkarteringen ska ha tagit minst ett jordprov per hektar. För skiften som är
mindre än tre hektar räcker det med ett jordprov. Provplatserna ska vara utmärkta och gå lätt att
se på skiftesnivå antingen digitalt eller på en fysisk karta. Det ska finnas jordanalyser av pH, P-
AL (lättlösligt fosfor) och K-AL (lättlösligt kalium).

Läs mer om Precisionsodling - planering här.

 

Växtföljd
Vad gäller för vall och perenner i och med att samma gröda inte får odlas i mer än tre år i
rad?

Följande grödor är undantagna från kraven om grödbyte vart tredje år:

Fleråriga grödor såsom vall, buffertzoner, fältkanter, blommande fältkanter, fruktodlingar och
plantskolor. Träda, grönsaker, bär, medicinalväxter eller skyddszoner.

Det finns en specialregel som i vissa fall kan vara användbar för den som exempelvis har flerårig
vall eller träda som roterar i växtföljden:

Om du jämfört med föregående år har bytt gröda från icke-undantagna (ettåriga) grödor till
undantagna grödor får detta byte räknas med när du beräknar hur stor areal som du bytt gröda
på jämfört med föregående år. Men om du räknar in sådana byten när du beräknar hur stor areal
som du bytt gröda på, ska arealen med byte från icke undantagen till undantagen gröda även
räknas med i den areal för vilken grödbyte krävs. Med andra ord ska den aktuella arealen då
läggas till i både nämnaren och täljaren när du beräknar hur stor andel av arealen som du har
bytt gröda på.

Grundvillkoret om växtföljd gäller till exempel inte heller dig som har:

Mer än 75 procent av den stödberättigande jordbruksarealen som vall och/eller permanent
gräsmark.

Mer än 75 procent av åkermarken som vall, mark i träda, odling av baljväxter eller en
kombination av dessa.

Läs mer om växtföljd och andra undantag här.

 

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar
Kommer marken behålla samma klassning om man tidigare haft en fastställd markklass?
Eller måste åtagandet och markklassen sökas och bedömas på nytt?

Du måste söka nytt åtagande 2023 om du vill fortsätta med miljöersättningen för betesmarker
och slåtterängar eftersom tidigare åtaganden avslutats/kommer att avslutas vid årsskiftet
2022/2023. Vid ansökan om nytt åtagande behöver du även välja vilken åtagandenivå du vill ha
på marken. Har din betesmark en fastställd markklass sedan tidigare kommer denna markklass
att finnas kvar på blocket och du kommer kunna se den i SAM Internet när du gör din ansökan.
Om du inte ändrat något i skötseln av din betesmark är det troligaste att betesmarken kommer
behålla samma typ av markklass även i fortsättningen. Det kan dock finnas fall där länsstyrelsen
eller Jordbruksverket gör bedömningen att markklassen ska ändras. I sådana fall kommer du att
få ett meddelande om markens nya klassning.

Är det ändrade definitioner på allmänna värden och särskild skötsel?

I stort är definitionen för betesmarker och slåtterängar med allmänna/särskilda värden
oförändrad. Däremot finns det några mindre förändringar i definitionen av skogsbete och
gräsfattig mark. Definitionerna går att hitta i SJVFS 2022:28, Statens jordbruksverks föreskrifter
och allmänna råd om miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd. För
åtagandenivån allmän skötsel är det inga skillnader i skötselvillkoren. För marker med
åtagandenivån särskild skötsel är det nytt för i år att betesmarker och slåtterängar med särskilda
värden, mosaikbetesmarker samt skogsbeten får fasta skötselvillkor kopplade till respektive
markklass, så kallade särskilda villkor. Det innebär även att de tidigare specifika särskilda
skötselvillkor som fanns i åtagandeplanen för varje enskild betesmark har tagits bort.

Går det att söka särskild skötsel på hela marken? Vem gör bedömningen om det är allmän
eller särskild skötsel?

Det går att ansöka om särskild skötsel på hela marken, men för att kunna få åtagandenivån
särskild skötsel beviljad krävs att marken har en fastställd markklass som berättigar till särskild
skötsel. Det är stödmyndigheten (länsstyrelsen eller Jordbruksverket) som fastställer marklass.

Vad är efterbete?
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Efterbete är en typ av ytterligare skötsel, så kallat komplement, som man kan söka på
slåtterängar med särskild skötsel för att bevara och förstärka slåtterängens naturvärden.
Efterbete innebär att djuren betar av återväxten efter slåttern i juli. Djuren tramp bidrar även till
fröspridning genom att skapa jordblottor.

Får jag korrigera i allmänna värden-marksblocken, dvs korrigera areal och rita bort ett
block?

I SAM Internet ska du ta med all jordbruksmark som du har rätt att använda och som du
ansvarar för driften och förvaltningen av den 15 juni. Om du inte vill söka stöd för marken ska du
ange det under Övriga upplysningar. Vill du ändra gränser på ett block kan du föreslå att
blockets gränser ska ändras. Vill du tacka nej till åtagande för en enskild markklass på ett block
har du möjlighet att göra det i samband med att du får ditt förslag till åtagande. Tänk dock på att
du inte kan tacka nej till en del av en fastställd markklassyta. Vill du endast sköta en del av en
fastställd marklass behöver markklassen först delas upp i två markklassytor. Alla markklassytor
ska dock utgöra avgränsade områden och gränsen på markklassytan bör kunna ses i fält och
därför också vara synlig på ortofoto, till exempel diken, stenmurar eller en tydlig avgränsning
mellan öppen och trädbärande mark.

Gäller tillskotsutfodringen även på skogsbete?

För markklassen skogsbete finns inget särskilt skötselvillkor som reglerar tillskottsutfodring.

Läs mer om miljöersättning för betesmarker och slåtterängar här. 

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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