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I detta nummer
3 dagar kvar-sista ansökningsdag på torsdag!
Ansök om krisstöd 2019 från 15 april-20 maj
Vi ses på Ösbydagarn och Brunnby
Lantbrukardagar.
Rapport-Lantbruk och lantbrukare i
Västmanland
Du kan ändra i din SAM-ansökan fram till 15
juni

3 dagar kvar - sista
ansökningsdag på torsdag!
Har du inte sökt jordbrukarstöden i SAM Internet än?
Då är det hög tid!
Sista ansökningsdag utan förseningsavdrag är på
torsdag (11 april) denna vecka.
Du söker dina stöd som vanligt via SAM Internet på
jordbruksverkets webbplats.

Ansök om krisstöd 2019
från 15 april - 20 maj
Regeringen har beslutat om 730 miljoner kronor i ett
nationellt krisstöd med anledning av torkan 2018. Du
kan ansöka om stödet mellan 15 april - 20 maj i
Jordbruksverkets e-tjänst.
Observera att stödets utformning ännu inte är beslutat
av regeringen, därför kan vissa justeringar tillkomma.
Mer och uppdaterad information finns på
Jordbruksverkets webbplats.
Typ av produktion som kan få stöd
Spannmål, frövall, oljeväxter och
proteingrödor
Preliminärt stödbelopp är cirka 160 kronor per
hektar för spannmål och frövall och cirka 475
kronor per hektar oljeväxter och proteingrödor.
Nötkreatur
Du kan få krisstöd om du har sökt
nötkreatursstöd i SAM Internet 2018. Stödet
baseras då på antal stödberättigande
djurenheter. Preliminärt stödbelopp för
nötkreatur är ca 300 kronor per djurenhet.
Får- och getproduktion
Du kan få krisstöd för din får- eller
getproduktion om du har rapporterat in till
Jordbruksverkets platsregister för får och get
vilket innehav av djur du hade under december
2018. Stödet baseras på antal registrerade
djur. Preliminärt stödbelopp för får och get är
ca 40 kronor per djur.

Grisproduktion
Du kan få krisstöd för din produktion av grisar
inom grupperna suggor, betäckta gyltor, galtar
och övriga grisar som väger över 20 kilo. För
suggor, betäckta gyltor och galtar baseras
stödet på genomsnittsbesättningen under 2018.
För övriga grisar som väger över 20 kg baseras
stödet på antalet djur i en normal
uppfödningsomgång under 2018.
Preliminärt stödbelopp för grisar är cirka 225
kronor per djur för suggor, betäckta gyltor och
galtar för avel. Cirka 65 kronor per djur för
övriga grisar över 20 kilo
Fjäderfäproduktion
Du kan få krisstöd för din produktion av
tamhöns och kalkon inom grupperna värpande
djur, avelsdjur, slaktdjur och rekryteringsdjur.
För tamhöns som är äldre än 20 veckor,
kycklingar avsedda för äggproduktion, kalkoner
som är 24 veckor eller äldre och
kalkonkycklingar avsedda för äggproduktion
baseras stödet på genomsnittsbesättningen
under 2018. För slaktkycklingar och
slaktkalkoner baseras stödet på antalet djur i
en normal uppfödningsomgång under 2018.
Preliminärt stödbelopp för fjäderfä är ca 3,50
kronor per djur.
Utbetalning av stödet
Under förutsättning att ansökansperioden inte
förändras är planen att påbörja utbetalningen av
krisstödet den 5 juli 2019.

Vi ses på Ösbydagen och
Brunnby lantbrukardagar.
Kom och träffa oss på Länsstyrelsen som arbetar med
dina jordbrukarstöd!
Vi kommer att finnas med på Ösbydagen den 11 maj
kl 9 -14.
Länk till Ösbyskolans webbplats

Vi kommer även att finnas med på Brunnbydagarna
3-4 Juli kl 9-17. Ni hittar oss i stortältet!
Länk till brunnbydagarnas webbplats.

Rapport - Lantbruk och
lantbrukare i Västmanland
Nu finns en rykande färsk rapport om hur det
västmanländska lantbruket ser ut. Visste du t.ex att:
Västmanland är det län med den största
medelareal per gård eller att genomsnittsåldern
för den västmanländske lantbrukaren är 58 år?
2018 var vall den vanligaste grödan och 55%
av åkerarealen odlas med spannmål.
4 350 personer är helt eller delvis sysselsatta
inom jordbruksproduktion och ungefär 41% är
kvinnor.
Ungefär hälften av alla jordbruksföretag uppger
att de i sitt företagande har olika
kombinationsverksamheter, såsom till exempel
turism, uthyrning och entreprenadarbete.
Den ekologiskt odlade jordbruksarealen har i
stort sett årligen ökat sen 1995 och utgör
18,5% av jordbruksarealen.

Rapporten är på 97 sidor och fokuserar på
utvecklingen i lantbruket sedan 1960-talet samt på
utvecklingen efter EU-medlemskapet 1995 fram till
2018.
Du hittar rapporten på Länsstyrelsen webbplats.

Du kan ändra i din
SAM-ansökan fram till 15
juni
Fram till 15 juni kan du ändra alla uppgifter i din
SAM-ansökan. Om du vet att du behöver ändra din
ansökan ska du dock göra det så snart som möjligt!
Om länsstyrelsen meddelat dig att din gård ska
kontrolleras, får du inte ändra eventuella fel som hittas
i kontrollen. Det betyder att sista dag att ändra
ansökan kan vara tidigare än den 15 juni.
Efter 15 juni kan du inte ändra grödkod eller utöka din
ansökan, men du kan fortfarande minska arealer samt
dra tillbaka ansökan om utbetalning.
Läs mer på Jordbruksverkets webbplats
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