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Miljöersättningar
När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du
söka miljöersättning.
Miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar
till att nå målen med Europas tillväxtstrategi Europa 2020.
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Hotade husdjursraser
Miljöersättning för hotade husdjursraser är en ny miljöersättning för 2016. Du kan få miljöersättningen
om du håller svenska utrotningshotade husdjursraser. Läs mer här om vilka raser det gäller och vilka
villkor du måste uppfylla för att få ersättningen.
Det har tidigare funnits en miljöersättning för hotade husdjursraser i programperioden 2007–2013. Den
här nya miljöersättningen har många likheter med den tidigare miljöersättningen för hotade
husdjursraser, men även några viktiga skillnader.
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Åtagande för hotade husdjursraser
Åtagande för att få miljöersättning
För att få miljöersättningen måste du ha ett åtagande. Så länge åtagandet gäller ska du följa villkoren
för ersättningen. För att få dina pengar behöver du också söka utbetalning varje år.

Vad är ett åtagande?
Ett åtagande innebär att du åtar dig att sköta din mark och dina djur enligt vissa villkor i 5 år. Du utför
då den miljötjänst som du kan få miljöersättning för.
Du måste följa de villkor som gäller för miljöersättningen varje år under hela 5-årsperioden. Åtagandet
börjar den 1 januari det år som du gör din ansökan och slutar den 31 december det sista året i 5årsperioden.

Du söker miljöersättningen på blankett
Du söker miljöersättningen på blankett.

Du har möjlighet att minska eller avsluta ditt åtagande
Ett åtagande för hotade husdjursraser är 5-årigt. Under vissa omständigheter kommer det att vara
möjligt för dig att avsluta eller minska ditt åtagande som du går in i 2016 eller senare om
förutsättningarna ändras under tiden som ditt åtagande gäller.
Om du vill minska eller avsluta ditt åtagande i förtid ska Jordbruksverket utreda varför för att se om det
är tillåtet för dig att avsluta eller minska ditt åtagande utan återkrav.
Det kan innebära att du inte behöver betala tillbaka ersättningen du redan har fått om:



Du slutar med jordbruksverksamhet.



Du har drabbats av force majeure eller andra exceptionella händelser du inte har kunnat
förutse.

Minsta gräns för åtagande
Minsta belopp för utbetalning är 1 000 kronor. Det betyder att om du söker ett åtagande med så liten
omfattning att du inte kommer upp i 1 000 kronor per miljöersättning och år får du ingen utbetalning.
Om ersättningen blir lägre än 1 000 kronor första året får du inget åtagande.

Är du osäker på vilka åtaganden du har?
Om du redan har åtaganden men är osäker på vilka du har, kan du se detta i SAM Internet. Du kan
även se pågående åtaganden för miljöersättningar som du gick in i 2014 eller tidigare på Mina sidor.
Åtaganden för miljöersättningar som du sökte 2015 visas inte på Mina sidor eftersom dessa ännu inte
är beslutade.

Om du har fårbesättningar
För besättningar med får gäller att de ska vara anslutna till förenklad kontroll eller till program för
bekämpning av Maedi-visna för att du ska få ett åtagande.
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Det här gäller om du redan har ett pågående åtagande för hotade
husdjursraser
Slutför ditt pågående åtagande innan du söker nytt åtagande
Om du vill söka ett nytt åtagande för hotade husdjursraser 2016 men har ett pågående åtagande för
hotade husdjursraser som du gick in i 2013 eller tidigare, måste du först slutföra ditt pågående
åtagande. Du kan som mest söka utbetalning för det antal djurenheter som du har i detta pågående
åtagande.

Om du vill öka ett pågående åtagande gäller detta
Om du vill lägga till fler djurenheter i ditt pågående åtagande får du söka ett nytt 5-årigt åtagande i den
nya miljöersättningen för hotade husdjursraser. För att söka detta måste du lägga till minst 0,15
djurenheter till det antal djurenheter du redan har, i din ansökan om utbetalning. Du söker då ett nytt
5-årigt åtagande med de djurenheter som ingick i ditt pågående åtagande och för utökningen. Då
avslutas ditt pågående åtagande för hotade husdjursraser. Om du får avslag på din ansökan om ett nytt
åtagande söker du automatiskt utbetalning för ditt pågående åtagande.

Det här gäller vid överlåtelser
Den längsta åtagandeperioden gäller
Om du tar över ett åtagande för hotade husdjursraser från någon annan kommer du att få ett åtagande
med den åtagandeperiod som gäller längst. Du ska också följa de villkor som hör till det åtagandet som
är längst.

Använd blankett vid överlåtelse
Om du ska överlåta ett åtagande eller ansökan om åtagande och utbetalning ska du använda
blanketten Övertagande hotade husdjursraser. Du kan läsa mer om överlåtelsen i anvisningen till
blanketten.
Blanketten ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 juni om det gäller del av
jordbruksföretag. Om ett helt jordbruksföretag överlåts till en annan lantbrukare ska ansökan om
övertagande komma in till Jordbruksverket innan Jordbruksverket har fattat beslut om utbetalning.
Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat
person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en annan familjemedlem som
ska ta över eller om du ska ändra företagsform.
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Villkor för hotade husdjursraser
Det här är en ny miljöersättning för 2016. Det har tidigare funnits en miljöersättning för hotade
husdjursraser i programperioden 2007–2013. Den här nya miljöersättningen har många likheter med
den tidigare miljöersättningen för hotade husdjursraser, men också några viktiga skillnader som att:



Du ska i din ansökan redovisa alla de produktionsplatser där du är registrerad som djurhållare
och där du under räkningsperioden håller dina nötkreatur. Bara om du redovisar alla
produktionsplatser kan du tillgodoräkna dig hela ditt djurinnehav av nötkreatur under
räkningsperioden.



Storleken på åtagandet är det antal djurenheter du söker utbetalning för första året. Varje år
ska du hålla hotade husdjur enligt villkoren, och söka utbetalning för det antal djurenheter som
motsvarar minst 50 procent och som högst 150 procent av ditt åtagande.



För besättningar med får gäller att de ska vara anslutna till förenklad kontroll eller till program
för bekämpning av Maedi-visna för att du ska få ett åtagande.

Syftet med miljöersättningen
Syftet är att bevara hotade husdjursraser genom att underlätta för djurägare att hålla dessa raser. Ett
åtagande för hotade husdjursraser är 5-årigt.

Vem kan få ersättning?
Du kan få ersättning om du håller djur av de svenska husdjursraser som är utrotningshotade. Det gäller
dessa djurslag och raser:



Nötkreatur: Fjällko, Rödkulla, Väneko, Ringamålako, Bohuskulla, Svensk lågland



Gris: Linderödssvin



Får: Ryafår, Gutefår, Svenskt finullsfår, Gestrikefår, Dala pälsfår, Fjällnäsfår, Roslagsfår,
Skogsfår, Helsingefår, Klövsjöfår, Svärdsjöfår, Värmlandsfår, Åsenfår



Getter: Lantrasget, Göingeget, Jämtget, Lappget

Du måste vara registrerad djurhållare på det produktionsplatsnummer du redovisar i din ansökan.

Du ska skydda dina får från smitta
Om du har får ska din besättning vara ansluten till förenklad kontroll eller program för bekämpning av
viruset Maedi-Visna hos Gård- och Djurhälsan för att du ska få ett åtagande. Du ska följa deras
rekommendationer. Om du vill veta mer har Gård- och Djurhälsan information om program och
förenklad kontroll.

Detta gäller för djuren du har med i din ansökan


Djuren får inte vara kastrerade.



Får, getter och gyltor ska vara satta i avel. Det betyder att hondjuren är seminerade, betäckta
eller släppta med handjur i avelssyfte och för handjur innebär det att de har betäckt eller är
släppta med hondjur i avelssyfte.



Hondjur får bara betäckas eller semineras med renrasiga handjur av samma ras.
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nötkreatursregistret, CDB.



Alla djur ska vara renrasiga. Det innebär att djuren har känd härstamning av samma ras i
minst 4 generationer eller tillbaks till founders. Founders är djur från ursprungsbesättningen
eller besättningarna.

Storleken på åtagandet är antalet djurenheter du söker utbetalning
för första året
Storleken på åtagandet är det antal djurenheter du söker utbetalning för första året. Varje år ska du
hålla hotade husdjur enligt villkoren för miljöersättningen och söka utbetalning för det antal djurenheter
som motsvarar minst 50 procent av ditt åtagande och som högst 150 procent av åtagandet.

Du ska ha en avelsplan
Alla som söker ersättningen ska följa en avelsplan som Jordbruksverket godkänt för den aktuella rasen.
Läs mer om avelsplaner här:



avelsplaner för nötkreatur



avelsplaner för får och getter



avelsplaner för grisar

Rapportera, journalför och märk dina djur
Uppgifter om de djur som ska ingå i ditt åtagande och som du söker utbetalning för redovisar du i
blanketten Ansökan hotade husdjursraser 2016. I ansökningsblanketten redovisar du också på vilka
produktionsplatser du har djur.
Djuren ska vara individmärkta och journalförda enligt Jordbruksverkets föreskrifter för respektive djur.
Nötkreatur ska även vara rapporterade till nötkreatursregistret, CDB, på rätt sätt.

Här kan du läsa mer om märkning av djur



Läs mer om märkning av får och getter



Läs mer om märkning av grisar



Läs mer om märkning, journalföring och registrering av nötkreatur

Observera att du som rapporterar nötkreatur elektroniskt till CDB via till exempel CDB Internet behöver
inte längre föra någon stalljournal. Händelserna ska som vanligt rapporteras till CDB inom 7 dagar, men
kravet på journalföring inom 48 timmar försvinner alltså om du rapporterar elektroniskt.

Djuren ska vara anslutna till härstamningskontroll
Besättningar med fjällkor och rödkullor ska vara anslutna till husdjursföreningarna inom Växa Sverige
och du måste följa deras regler för rapportering. Det finns ett undantag. Om du har fjällkor som är
anslutna till genbanken hos Föreningen äldre svensk boskap ska besättningen vara ansluten till den
föreningen. Då ska du följa deras regler för rapportering.
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Besättningar med allmogekor, allmogegetter och linderödssvin ska vara anslutna till respektive genbank
och du ska följa deras regler för rapportering.
Besättningar med får och lantrasgetter ska vara anslutna till härstamningskontroll via Elitlamm Avel och
du ska följa deras regler för rapportering.

Räkningsperioden för dina djur
Nötkreatur
Uppgifter om hur många djurenheter av nötkreatur du har under räkningsperioden hämtar
Jordbruksverket sedan i CDB, det centrala nötkreatursregistret. Jordbruksverket räknar antalet djur
under perioden från och med den 1 augusti året före ansökningsåret till och med den 31 juli
ansökningsåret.
För att du ska kunna få stöd för de djur du har under räkningsperioden måste de vara märkta,
journalförda och rapporterade till CDB i rätt tid. Djurens alla in- och uthändelser ska vara registrerade i
CDB inom 7 dagar. Om du missar något av detta så räknas inte det djuret med för den aktuella
räkningsperioden. Kom ihåg att det här gäller även då du köper djur. Om säljaren har missat något av
villkoren ovan under räkningsperioden så får du inga pengar för det aktuella djuret. För att ta reda på
om djur som du köper är rapporterade till CDB i rätt tid, kan du be säljaren visa ett utdrag ur CDB.

Vad händer om nötkreaturet byter produktionsplats?
Om nötkreaturet kommer till en produktionsplats samma dag som det lämnat en annan
produktionsplats, ska djuret tillgodoräknas den produktionsplats som det lämnar.

Får, getter och svin
För får, get och svin är det antalet djur under hållandeperioden som ligger till grund för beräkningen.
Hållandeperioden är 60 dagar vilket innebär att du ska hålla minst det antal djurenheter av får, getter
och grisar som du anger i ansökan om utbetalning under minst 60 dagar, räknat från dagen efter det
att ansökan kommit in till Jordbruksverket.
Får och getter ska ha satts in i avel för att ge rätt till ersättning. För galtar gäller att de ska vara över 6
månader och användas i avel och gyltor ska vara betäckta för att ge rätt till ersättning. De här villkoren
ska vara uppfyllda senast under hållandeperioden.

Om antalet djur minskar under hållandeperioden
Du ska hålla minst det antal djurenheter av får, getter och grisar som du anger i ansökan om
utbetalning under minst 60 dagar, räknat från dagen efter det att ansökan kommer in till
Jordbruksverket.
Om något djur utgår under hållandeperioden ska du anmäla det till Jordbruksverket inom 10
arbetsdagar. Du har möjlighet att ersätta utgånget djur med annat godkänt djur. För att det ska räknas
med i din ansökan ska bytet ske inom 10 dagar efter det att djuret utgår ur besättningen och du ska
meddela detta till oss inom ytterligare 5 arbetsdagar.
Om något djur under hållandeperioden utgår ur besättningen kan du anmäla det antingen genom att:



mejla till jordbrukarstödsenheten eller



ringa Jordbruksverkets kundtjänst, telefon 0771-67 00 00 eller

Det här är information som gällde för Miljöersättningar: Hotade husdjursraser 2016.



November 2016

använda blanketten Anmälan minskat djurinnehav hotade husdjursraser på Jordbruksverkets
webbplats.

Om däremot antalet nötkreatur minskar ska du inte anmäla det eftersom dessa uppgifter automatiskt
hämtas från det centrala nötkreatursregistret, CDB.

Du får byta djurslag, raser och djur i ditt åtagande
Du får byta djurslag, raser eller djur i ditt åtagande. Du kan även föra över hela eller delar av ditt
åtagande till en annan djurhållare om du av något skäl inte kan ha kvar dina djur.

För att få full miljöersättning måste du följa tvärvillkoren och
basvillkoren
Tvärvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark. De flesta
tvärvillkoren är inga nya regler utan de finns redan i den svenska lagstiftningen eller i EU:s lagstiftning.
Det finns även andra regler för hur du ska bruka din mark, sköta dina djur, hur det påverkar miljön och
hur du får använda gödselmedel och växtskyddsmedel. De reglerna tillsammans med tvärvillkoren
utgör det som kallas för basvillkor. Du måste alltså följa samtliga av dessa villkor för att få full
miljöersättning.

Checklista
Under Mer information finns en checklista för miljöersättning för hotade husdjursraser. Om du går
igenom checklistan kan du få en uppfattning om vilka villkor du ska uppfylla för att få
miljöersättningen.

Det här är information som gällde för Miljöersättningar: Hotade husdjursraser 2016.

November 2016

Utbetalning
Du behöver söka utbetalning varje år
När du har ett åtagande för miljöersättningar behöver du söka utbetalning varje år för att få dina
pengar. Du söker åtagande och utbetalning på blanketten Ansökan- hotade husdjursraser 2016.
Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om ansökan.

Så här mycket pengar kan du få
Så här mycket pengar kan du få i miljöersättning för hotade
husdjursraser
Djur

kronor per djurenhet

Nötkreatur (över 6 månader)

1 450 kronor per djurenhet

Får, get

1 450 kronor per djurenhet

Svin

2 050 kronor per djurenhet

1 Nötkreatur över 24 månader motsvarar 1 djurenhet, 1 get eller 1 får motsvarar 0,15 djurenheter och
1 svin motsvarar 0,5 djurenheter.
Tänk på att belopp under 1 000 kronor inte betalas ut.

När kommer pengarna?
I utbetalningsplanen kan du ser när vi planerar att betala ut pengarna.
På Mina sidor kan du se vad som händer med din ansökan. Du kan bland annat se när Jordbruksverket
har fattat beslut om ditt åtagande och hur mycket pengar du får.

Minsta belopp för utbetalning
Belopp som är lägre än 1 000 kronor per ersättningsform betalar Jordbruksverket inte ut.

Jordbruksverket kan sänka ersättningen
Det finns en viss summa pengar att betala ut från landsbygdsprogrammet. Om pengarna inte räcker för
vissa ersättningsformer kan regeringen besluta om att begränsa ersättningarna. Det kan också bli
aktuellt att sänka ersättningsbeloppen.

Du kan bli tvungen att betala tillbaka pengar
Om du inte fullföljer dina åtaganden kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar. Jordbruksverket har
möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till 10 år efter utbetalningen.

Eventuella tvärvillkorsavdrag görs efter utbetalningen
Om en kontroll visar att du inte har följt ett eller flera tvärvillkor så kommer avdraget för
tvärvillkorsfelet att göras först efter att miljöersättningarna för 2016 betalats ut. Normalt sett gör
Jordbruksverket tvärvillkorsavdragen när vi betalar ut miljöersättningen. Anledningen till att vi inte gör
på samma sätt när det gäller miljöersättningarna för 2016 är att det IT-system som ska räkna ut
tvärvillkorsavdragen inte har byggts ännu. Vi vet ännu inte exakt när det kommer att vara klart och
därför kan vi inte heller säga när tvärvillkorsavdragen på årets miljöersättningar kommer att göras.
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Kontroller och avdrag
Kontroller och avdrag för hotade husdjursraser
För att få full miljöersättning måste du följa alla villkor som gäller för ersättningen. Det är i första hand
Jordbruksverket som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren
och tvärvillkoren.
Kontrollerna görs både när Jordbruksverket behandlar din ansökan och när länsstyrelsen eventuellt gör
en kontroll på plats. Det är olika för olika kontroller hur långt i förväg du får informationen. Du måste
ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att kontrollen ska kunna genomföras.
Tänk på att det är bara i undantagsfall som du kan ändra i din ansökan efter att du har haft en kontroll.
Kontakta Jordbruksverket för att få reda på vilka ändringar just du kan göra i din ansökan.

Du kan få avdrag på ersättningen
Du ska följa villkoren för miljöersättningen. Om du inte följer villkoren kan det bli avdrag på din
ersättning. Det finns olika anledningar till att du kan få avdrag:



Din ansökan kommer in för sent.



Du har inte följt villkoren för ersättningen.



Du har inte följt tvärvillkoren.



Du har färre djur i verkligheten än i din ansökan



Du uppfyller inte kraven för hur djuren ska rapporteras, journalföras och märkas.

Om du har lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnat in uppgifter som behövs för ansökan kan du få
hela din ansökan underkänd.

Om din ansökan kommer in för sent
Om din ansökan kommer in efter den 21 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag
som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 16 maj får du ingen ersättning alls 2016.

Om du inte följt villkoren
Har du inte följt villkoren du får ersättning för kan du få avdrag på utbetalningen.

Om du inte följt tvärvillkoren
Om en kontroll visar att du inte har följt tvärvillkoren beslutar länsstyrelsen hur många procent som ska
dras av från utbetalningen av din ersättning. Första gången ett fel upptäcks blir avdraget i normala fall
3 procent, men det kan sänkas till 1 procent eller höjas till 5 procent beroende på hur allvarligt felet är.
Om ett fel upptäcks mer än en gång blir avdraget större. Om länsstyrelsen bedömer att du har gjort
felet avsiktligt kan avdraget bli upp till 100 procent.

Om du har färre djur än i ansökan eller inte följt reglerna för
rapportering, journalföring och märkning
Din miljöersättning grundas bara på djur som du verkligen håller. Om du söker för fler djur än vad du
håller i verkligheten kan Jordbruksverket besluta att du inte får söka miljöersättning. Därför är det
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viktigt att du rapporterar alla djur på rätt sätt och i rätt tid. Det finns nya regler om bland annat
stalljournal när du rapporterar elektroniskt till CDB internet.
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Om du inte följt villkoren för hotade husdjursraser
Villkorsfel kan ge avdrag på utbetalningen
Om du har sökt miljöersättning för hotade husdjursraser får du betalt för att sköta djuren enligt vissa
villkor. Om du inte följer villkoren ska Jordbruksverket göra avdrag på din utbetalning. Oftast innebär
fel för ett visst djur att det djuret inte ger någon ersättning. Andra stöd, där du följt villkoren, påverkas
inte.

Allvarliga fel kan leda till att du måste betala tillbaka pengar
I vissa fall finns det så allvarliga fel att Jordbruksverket häver åtagandet och kan komma att kräva
tillbaka tidigare utbetald ersättning för tidigare år i åtagandet. Det gäller fel på uppenbara villkor, till
exempel att växtskyddsmedel inte får användas på betesmarker eller ekologisk odling. Det gäller också
om länsstyrelsen vid en kontroll konstaterar att du inte har följt villkoren för mer än 30 procent eller
mer av de djur som ingår i ansökan om utbetalning. Antalet djur som berörs ska vara fler än 3 stycken.
De kommer då häva ditt åtagande och utreda om du ska betala tillbaka tidigare utbetald ersättning.
Året därpå kan du även bli avstängd från att söka ett nytt åtagande.
Det är ovanligt att länsstyrelsen vid 2 olika kontroller hittar samma fel på mer än 20 procent av antalet
djur, men skulle det hända kan åtagandet hävas och du kan bli tvungen att betala tillbaka tidigare
utbetald ersättning. Om du en gång skulle ha fel på mer än 20 procent av djuren får du information om
det i Jordbruksverkets meddelande om beslut. Då kan du undvika att göra samma fel igen.
Om du upprepar samma villkorsfel kommer det att bedömas hårdare. Det kan innebära ett större
avdrag eller att Jordbruksverket häver ditt åtagande.

Så kan du undvika hävning av åtagande och återkrav
Om du inte kan uppfylla ett villkor ska du meddela Jordbruksverket. För vissa villkor finns möjlighet till
undantag. Även om du inte kan få undantag tar Jordbruksverket hänsyn till att du meddelar felet själv
och att du inte haft någon möjlighet att uppfylla villkoret. Avdraget kan bli mindre och du har möjlighet
att hitta andra lösningar än att ditt åtagande hävs och att du måste betala tillbaka din tidigare
ersättning. Om du är osäker på vad en regel innebär på just ditt företag ska du också kontakta
Jordbruksverket.

Vilka riktlinjer finns om villkorsfel?
Jordbruksverket har regler för att det ska vara tydligt vilka avdrag olika villkorsfel ger. Tidigare fanns
det som allmänna råd, men nu följer alla länsstyrelser samma regler. Detta innebär att det är lättare
att göra lika i handläggningen över hela landet.
Större vikt ligger på syftet med ersättningen och ersättningsnivåerna vid utformningen av avdragen.
Därför är det större skillnad än tidigare på avdragets storlek beroende på vilket villkor det är som inte
är uppfyllt. Om du vill läsa reglerna för avdrag på grund av villkorsfel så finns de i kapitel 2 i
föreskriften om miljöersättningar. De specifika avdragen för varje ersättning finns i bilaga 3.

Varför behövs kontroller och avdrag?
Villkorsfel är ofta inte rent avsiktliga utan kan bero på att du som söker ersättningen inte har förstått
reglerna tillräckligt eller att du har missat att göra något. För att minska antalet fel vill vi därför i första
hand förbättra informationen och förenkla reglerna, men avdragen behövs också. Om du inte följt ett
villkor har du faktiskt inte haft hela den merkostnad som ersättningarna betalar för.
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Kontroller och avdrag vid fel är nödvändiga av två anledningar. Jordbrukarstöden finansieras med
skattemedel. Medborgarna i EU och Sverige vill därför att Jordbruksverket och länsstyrelserna ser till
att villkoren följs. Hittar en länsstyrelse många fel vid kontroller måste länsstyrelserna kontrollera fler
jordbrukare i länet.
Den andra anledningen är att de företag som följer reglerna, och har kostnader för det, inte ska
drabbas av en konkurrensnackdel jämfört med de företag som inte följer villkoren och därmed kan ha
lägre produktionskostnader.

Exempel på vad som händer om länsstyrelsen och Jordbruksverket
hittar fel vid en kontroll
Här nedan kan du läsa ett exempel på ett avdrag du kan få enligt reglerna. Länsstyrelsen och
Jordbruksverket ska följa reglerna men de gör också en bedömning av det enskilda fallet. Därför kan
det ibland bli annorlunda än det som du kan läsa om nedan.

Exempel för hotade husdjursraser
Din besättning ska vara ansluten till en härstamningskontroll, och du ska följa deras regler för årlig
rapportering. Villkoret om härstamningskontroll gäller på besättningsnivå. Om du inte anslutit din
besättning till aktuell härstamningskontroll för dina djur kommer avdraget att vara 1 000 kronor per
missad anslutning till härstamningskontroll. Om du inte anslutit din besättning till aktuell
härstamningskontroll andra året i ditt åtagande kommer ditt åtagande att hävas och återkrav kommer
att göras på utbetalda ersättningar.
Till exempel, om du har både nötkreatur och allmogegetter i din ansökan, är kravet på anslutning till
härstamningskontroll för både nötkreatur och allmogegetter.
Följande 3 villkor nedan leder till samma villkorsavdrag. Avdraget är ersättningen för djurets beräknade
värde gånger 2.
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Seminering med renrasiga djur och att djur inte får vara kastrerade.

