
SAM-ansökans sista ändringsdag 15 juni!
Du är välkommen att ringa oss om du har frågor om din
ansökan eller behöver hjälp.

”En väg in” 0771- 67 00 00

 Öppet vardagar 9-12 och 13-15.

Allt om att ändra i din SAM-ansökan hittar du här
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Ledare
Välkommen till det första helt digitala numret av Aktiv Landsbygd!
Som du ser är det ett något annorlunda upplägg än i pappersformat,
men är fortfarande fullspäckat med relevant information.

Rysslands invasion av Ukraina har stor påverkan på marknaden för
insatsvaror i jordbruket. För att lindra de ekonomiska
konsekvenserna av detta har Jordbruksverket tillsammans med
länsstyrelserna fått i uppdrag av regeringen att utforma ett riktat
ekonomiskt stöd till djurproduktion och växthusföretag.
Myndigheterna arbetar gemensamt med förberedelser kring
administration och handläggning av stödet med målet att
utbetalningarna ska kunna ske så snart som möjligt.

Något som vi på Länsstyrelsen lägger mycket arbete på nu är förberedelse inför den nya jordbrukspolitiken som
startar efter årsskiftet. Landsbygdsprogrammet och Jordbrukarstöden kommer inte bestå av två olika pelare,
utan allt behandlas istället inom den strategiska planen. Genomförandet ska bidra till fler gröna jobb, ökad
livsmedelsproduktion och ökade ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Det kommer bli en del förändringar
jämfört med dagsläget och en ambition har varit att förenkla. Det innebär bland annat att antalet stödåtgärder
minskas då en del medel kommer hanteras på nationell nivå; exempelvis bredband, rovdjursavvisande stängsel
och kommersiell service.

Äntligen kom det efterlängtade regnet nu i maj efter en kall och torr vår. Förhoppningsvis underlättar det
planeringen för det kommande odlingsåret. Det är inte ovanligt att det kan bli förändringar i SAM-ansökan. Sista
dag för att skicka in de flesta typer av ändringar närmar sig med stormsteg, läs mer om vad som gäller för
ändringar i detta nummer.

Nyköping 30 maj 2022

Susanna Alanko

Chef Enheten för Jordbrukarstöd

Föranmälan av kontroller
Länsstyrelsens möjlighet att vara flexibel med tidpunkt för fältbesök
efter föranmälan av kontroll är begränsad, då bestämmelserna kring
detta är mycket strikta. Vi har förståelse för att det kan vara svårt att
ta emot besök av oss med kort varsel, men vi är styrda av
regelverket.

Sverige har fått kritik från Kommissionen för att vi utfört en del
kontroller utanför tillåten tidsram, för att tiden inte passat. Detta
kommer att resultera i att det blir sanktioner för Sverige. Pengarna tas från Landsbygdsprogrammet, vilket i
förlängningen drabbar er stödtagare.

När du skickar in din SAM-ansökan har du godkänt ett antal villkor, bland annat medgivande till kontroll. Skulle
du sedan neka kontroll eller göra dig onåbar, ska därför heller inga stöd betalas ut. Är du djurhållare gäller
provtagningslagen, vilket betyder att du aldrig kan neka en djurkontroll. Det går bra att ha en representant på
plats, om du inte själv kan närvara vid kontrollen, bara tillgång på efterfrågad dokumentation kan visas upp av
denne, så som stalljournal eller kanske förflyttningsdokument för får, get eller gris.
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Det kan hända att du får flera kontrollbesök samma år. Det beror bland annat på att kontrollanterna är experter
på olika områden och att vissa kontroller måste ske under en viss tid på året. Vi gör dock vad vi kan för att
samordna kontrollerna. Om kontroller inom olika områden ska ske samtidigt, är det den kontroll med kortast
föranmälningstid som styr när kontrollen senast måste påbörjas.

Olika kontroller och dess maxtid mellan föranmälan och kontroll:

Djurskydd, foder och livsmedel 24 timmar

Öronmärkeskontroller 48 timmar

Arealkontroller (utan djurstödskontroll) 14 dagar

Arealkontroller med djurstödskontroll 48 timmar

Tipsgårdar – ingen föranmälan alls

Sällskapsdjur från Ukraina - vad görs för att minska
risken för rabies i Sverige?
Jordbruksverket har av humanitära skäl beslutat om undantag från kraven på införsel av ukrainska
sällskapsdjur som flyr kriget tillsammans med sin ägare. Det innebär att ukrainska hundar och katter
tillåts komma in i Sverige fastän de t.ex. inte är rabiesvaccinerade. Eftersom det finns rabies i Ukraina är
det viktigt att se till att smittan inte kommer till Sverige.

Statens veterinärmedicinska anstalt bedömer att de sällskapsdjur som följer med sina ägare från
Ukraina utgör en förhöjd risk, men att sannolikheten att de har rabies är låg. Då rabies är en mycket
allvarlig sjukdom försöker ändå Jordbruksverket fånga upp så många sällskapsdjur som möjligt redan
vid gränsen för att göra en bedömning av djurens vaccinationsstatus vad gäller rabies. 

Jordbruksverket uppmanar även de flyktingar som inte kontrollerats vid gränsen att ta sina sällskapsdjur
till svensk veterinär för kostnadsfri bedömning av vaccinationsstatus. De djur som har oklar
vaccinationsstatus sätts i de flesta fall i hemisolering i fyra månader. Det betyder att de inte får träffa djur
eller människor utanför det egna hushållet under den tiden.

Läs mera om detta och om hur du som vill hjälpa till ska tänka på Jordbruksverkets webbplats.

 

Skylt vid bete
Sommaren är på intåg, gräset växer och betesdjuren börjar synas
i hagarna.

Länsstyrelsen vill tipsa djurhållare om att sätta upp en skylt eller
lapp vid hagen med kontaktuppgifter till djurhålllaren. Detta så att
personer som passerar hagen kan kontakta djurhålladen om det
behövs, exempelvis vid ett skadat djur, vattenbrist eller annan oro
gällande djuren.
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Stendörren 50 år
Stendörrens naturreservat bildades 1972 och fyller 50 år i år. Det vill vi fira
ordentligt med olika aktiviteter, utställning och kalas. Kom med och fira året
tillsammans med oss!
1 maj: Säsongsöppning och vernissage av jubileumsutställningen Stendörren 50 år. 
I utställningen får du uppleva platsens historia och ta del av besökarnas minnen 
och bilder från då och nu. Varmt välkommen!

2 juli: Exkursion/tur till Hartsö den 2 juli där arrendator Lars Martikainen och Pia tar emot och visar hur de
arbetar med sitt lantbruk och naturvård och för en levande skärgård.

10 juli: Skärgårdsmarknad då Bälinge Hembygdsförening organiserar en marknad med lokala producenter.

27-28 augusti: Vattendagarna då ett flertal aktörer kommer till naturum och pratar vatten. Bland annat är
Länsstyrelsen och LRF på plats för att informera om Greppa näringen.

Hela programmet till Stendörren kan du läsa här

 

Nytt Life-projekt ska öka takten på restaurering av värdefulla marker
Projektet ”Life RestoRED” är ett gemensamt projekt mellan nio Länsstyrelser och Naturvårdsverket. Tillsammans
ska parterna dela på cirka 14,5 miljoner euro i projektmedel från EU:s Life-fond. Syftet med projektet är att
restaurera drygt 1 100 hektar värdefull mark i 76 olika områden fördelat i Sverige. Samtliga områden ingår i
Natura 2000 som är EU:s nätverk av skyddad natur. För Södermanland läns del berörs 12 Natura 2000-
områden. Projektet kommer att pågå mellan mars 2021 och augusti 2027.

Målet med åtgärderna är att förbättra statusen för de naturtyper som ingår i Natura 2000-området och den flora
och fauna som finns i dessa miljöer. Det kan till exempel handla om restaureringshamling av tidigare hamlade
träd, att röja fram äldre, värdefulla ädellövträd i hagmarker som vuxit igen, röjning av igenväxande betesmarker,
fuktängar och rikkärr. I några av områdena kommer vi också att skapa nya fållindelningar och upprustning av
äldre stängsel. För Södermanlands län del ska vi bland annat bygga en kaj för att underlätta djurtransporter till
Tåkenön, restaurera värdefulla betesmarker i Skärgårdsreservaten Lacka, Hartsö och Sävö och plantera unga
ekar i burar för att överbrygga genarationsglappet på Gripsholms hjorthage. Läs gärna mer om projektet här.
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Anlägg din egen våtmark!
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund arrangerar fältvandring torsdag 16
juni
Våtmarker i jordbrukslandskapet blir allt viktigare i ett föränderligt klimat med torka samt snabba och
stora flöden. Under drygt 150 år har cirka 90 % av all ursprunglig våtmarksareal dränerats bort i det
svenska jordbrukslandskapet. Följ med på vår fältvandring och låt dig inspireras av hur markägare har
gjort och få höra mer om hur processen kring våtmarksanläggning kan gå till.

Läs mer om program, plats och anmälan i vår kalender eller kontakta Jenny Jochnick på
jenny.jochnick@nvvf.se eller ring 072-555 05 08. 

Anmäl senast tisdag 14 juni.

 

Minska ditt lantbruksföretags
miljöpåverkan
Har du funderat på hur du kan minska ditt lantbruksföretags
miljöpåverkan utan att äventyra gårdens produktion och
lönsamhet? Då är Greppa Näringen någonting för dig!

Inom Greppa Näringen erbjuder vi lantbrukare kostnadsfri individuell rådgivning om hushållning av växtnäring,
hantering av växtskyddsmedel, minskad klimatpåverkan med mera. I dagsläget är cirka 300 företag
rådgivningsmedlemmar i Södermanlands län och tar del av den gårdsbaserade rådgivningen. Rådgivningen
riktar sig i första hand till företag som har mer än 25 djurenheter eller över 50 hektar åkermark.

Inom kort finns två nya moduler inom Greppa Näringen. Dessa är "Startrådgivning miljövänlig hästhållning” och
"Biologisk mångfald i åkerlandskapet".

Kontaktperson:

Klas Fredriksson

Telefon: 010-22 34 384

klas.fredriksson@lansstyrelsen.se

Läs mer om Greppa Näringen

16 jun
 

Fältvandring - anlägg din egen våtmark
Våtmarker i jordbrukslandskapet blir allt viktigare i ett föränderligt klimat med torka
samt snabba och stora flöden. Följ med på fältvandring och låt dig inspireras av
andra markägares arbete med att investera i och förhöja odlingslandskapets värden.

Anmäl dig här

 

29 jun
Fältvandring - bevattning i trädgårdsodling
Tillgång till vatten och rätt bevattningsstrategi är en avgörande del i framgångsrik
fältmässig yrkesodling. Vilka förutsättningar, rutiner och utrustning krävs för ett lyckat
resultat. 
Anmäl dig här

18 aug Erfaträff dikalvsproduktion
Välkommen på ERFA-träff för dikalvsproducenter i Södermanlands län.
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Anmäl dig här

21 sep

Skogsbeteskurs
Vill du lära dig mer om hur du kan sköta eller restaurera fram ett skogsbete? Hur kan
skogsbetena bidra till gården ekonomi och klimat- och miljömål. Vi tittar på
skogsbetets speciella natur- och kulturvärden tillsammans med erfarna biologen
Monika Gustafsson.

Anmälan kommer i Länsstyrelsens kalender

22 sep
Foder och foderstrategi för nötköttsproducenter
Välkommen på kurs! Foder och foderstrategi för nötköttsproducenter. 
iUtfodra djuren på bästa sätt för tillväxt, djurhälsa, ekonomin och klimat.

Anmäl dig här

6-7 okt
Studieresa för nötköttsproducenter
Funderar du på att bygga, utveckla din nötköttsproduktion eller bara vill få inspiration
och träffa andra trevliga lantbrukare? Följ med oss på studieresa!

Anmäl dig här

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsens växel 010-223 40 00 
Jordbrukarstöd/SAMinternet 0771-67 00 00
Djurskydd jourtelefon 010-223 41 50  
Rovdjur jourtelefon 010-223 41 80  
Rovdjursobservationer www.skandobs.se

Tillförordnad chef, avdelningen för
landsbygd Eva Aalbu 
 
Jordbrukarstöd Adam Adobati, Susanna
Alanko, Christina Erdtman Johansson,
Christer Fredriksson, Bodil Hahn, Helena
Larsson, Alec Lundström, Anton Svedén,
Martin Tärning, Elisabeth Kumlander, Ivana
Kovacevic Berta, Liz Loddby, Carolin
Engström

 
Landsbygdsutveckling Malin Almquist,
Jenny Askenfelt, Elin Ehrén, Klas Fredriksson,
Malin Nilsson, Viktor Eriksson, Helena
Söderlund, Monika Pettersson, Clara Landsbo 
 
Jakt och viltförvaltning Jan-Erik Dalmo,
Lovisa Häggström, Markus Södling 
 
Livsmedelsstrategin Pia Holmberg 
 
Veterinära frågor Marie Nykvist, AnnaMaria
Estensson, Christina Nyman 
 
Fiske och vattenbruk Thomas Stenström

 

Förprövning av djurstallar Caroline
Fredriksson, Malin Nilsson 
 
Djurskydd Fredrik Berg, Kim Björk, Matilda
Eriksson, Kristina Holmström, Ulrike
Segerström, Monica Ängehult, Zandra
Mattsson, Sofie-Marie MacKenzie Cardy,
Jennie Eklund, Anna Anderberg 
 
Våra e-postadresser
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Undantag från principen kan förekomma då
den är gemensam för hela landet.

Avdelningen för landsbygd Besöksadress:
Stora Torget Nyköping Postadress: 611 86
Nyköping

Brev som gäller jordbrukarstöd (SAM-
ansökan) ska skickas till: Länsstyrelsen i
Södermanlands län, Jordbrukarstöd, 611 86
Nyköping 
 
Brev som gäller projekt- och företagsstöd
samt miljöinvesteringar ska skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län,
Landsbygdsutveckling, 611 86 Nyköping

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Besöksadress: Stora Torget 13 
Postadress: 611 86 Nyköping 

 
Telefon: 010-223 30 00 (växel) 

E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se  
Webbplats: lansstyrelsen.se/sodermanland  

 
Följ oss
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