Länsstyrelsen i OlQHW län

MEDDELANDE OM DJURENHETER FÖR STÖD
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Du har sökt på följande produktionsplatsnummer:

•

Person-/org.nr: 19-
Kundnummer: 9
Räkningsperiod: 2015-08-01- 2016-07-31

Djurhållare och stödsökande på: SE 0, SE 0

Meddelande om djur och djurenheter under
räkningsperioden för stödår 2016
Djuruppgifterna i detta brev ligger till grund för beräkningen av dina stöd och ersättningar.
Uppgifterna är hämtade från Centrala nötkreatursregistret (CDB). Du får brevet för att kunna
kontrollera vilka djur som var registrerade på produktionsplatsen eller produktionsplatserna
under räkningsperioden för stödår 2016. Det gäller de produktionsplatser som du redovisat i
din SAM-ansökan. I det här brevet ser du de preliminära beräknade djurenheterna för alla
stöd och ersättningar. Även andra uppgifter från exempelvis fältkontroll kan påverka
beräkningarna. Beräkningarna av djurenheterna visas även för stöd eller ersättningar som du
inte har sökt.

Innehållet i brevet är annorlunda jämfört med tidigare år
Brevet innehåller numera bara uppgifter om djur som kan ingå i beräkningen för stöd och
ersättningar. Till exempel finns inte kalvar under 6 månader med i listan då de aldrig ingår i
beräkningen av något stöd eller någon ersättning. Tidigare år har brevet varit en avstämning
av alla uppgifter om djur som fanns i CDB under räkningsperioden och inte bara uppgifter
om djur som ingått i beräkningen av stöd och ersättningar.

Så här ska du göra!
Kontrollera uppgifterna i listan och jämför dem med dem du har i din stalljournal.
Om du saknar någon rapportering eller vill ändra redan rapporterade uppgifter i listan bör du
rapportera eller ändra dessa uppgifter. Du gör detta på det sätt som du brukar, till exempel i
CDB Internet, eller till din husdjursförening. Du kan även kontakta Jordbruksverkets
kundtjänst. Du bör kontrollera och rätta rapporteringen i CDB Internet för kommande stödår.
Tänk på att det bara är den som är registrerad djurhållare på ett produktionsplatsnummer som
kan kontrollera och rätta uppgifter i CDB.
Du behöver inte göra något mer om alla uppgifter i brevet stämmer och det inte finns några
felkoder, gemensamma produktionsplatser eller att du inte har andra synpunkter på listan.
Du behöver bara skicka in listan om du behöver fördela djur på gemensamma produktionsplatsnummer eller behöver utreda djur med felkod 14.
Gemensamma produktionsplatser-fördelning av djur

Du har produktionsplats gemensamt med en annan lantbrukare. Du måste meddela din
länsstyrelse skriftligen vilka djur som tillhör dig för att du ska få stöd för dina djur.
Gå igenom listan och markera tydligt dina djur i den tomma kolumnen längst till vänster.
Markera exempelvis med kryss.
Om ni är flera lantbrukare som markerar i samma lista är det viktigt att det framgår vem
djuren tillhör, exempelvis genom att ni skriver initialerna. Tänk också på att inte använda
olika färger för att markera då listan skannas in i gråskala.
Skriv din namnteckning på alla sidor där du har markerat djur som tillhör dig och skicka
sidorna till din länsstyrelse så fort som möjligt.
Tänk på att du bara kan få stöd om du markerar vilka djur som tillhör dig på
produktionsplatsen.
Uppgifter med felkod

Vissa djur i listan har markerats med en felkod. Felkoderna innebär att uppgifterna om djuret
är ofullständiga eller felaktiga. Nedanför ser du vad felkoderna betyder och vad du ska göra.
Felkod 12 Det saknas en rapportering av ett utdatum för djuret, men ett slakteri eller en
annan lantbrukare har rapporterat in ett avlidendatum på djuret. Djuret ger inte rätt till stöd
eller ersättning. Du bör kontrollera och rätta rapporteringen i CDB för kommande stödår.
Har du frågor?

Om du har frågor om beräkningen av djurenheter eller andra frågor om stöden ska du
kontakta din länsstyrelse.
Du når både Jordbruksverket och länsstyrelserna på telefonnummer 0771-67 00 00.

Med vänlig hälsning
Länsstyrelsen i /lQHWs län
FE 9 Box 204
826 25 Söderhamn

Sammanställning av antal djurenheter på de produktionsplatser som du
redovisat i din SAM-ansökan.
Djur som är markerade med ett streck (-) i listan har en rapporterad händelse under räkningsperioden
som rapporterats för sent, det vill säga mer än 7 dagar från det att händelsen inträffade. Djuret ingår
därför inte i ansökan om stöd eller ersättning.

Beräkning av djurenheter gäller för räkningsperioden 2015-08-01 till och med 2016-07-31 för

•
•
•
•
•

Nötkreatursstödet 2016
Kompensationsstödet 2016 och övergångsstöd inom kompensationsstödet.
Vallodling med startår 2007-2013
Hotade husdjursraser med startår 2007-2013 eller med startår 2016. För dessa summeras
inte antal djurenheter. Du får själv summera värdet i kolumnen övrigt i listan för de djur som
du har sökt utbetalning för.
Ekologiska produktionsformer 2016. Om det är första året du söker ersättning för ekologisk
djurhållning eller ersättning för omställning till ekologisk djurhållning räknas djuren från och
med den 2016-01-01 till och med den 2016-07-31

