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Tvärvillkoren kan påverka
dina jordbrukarstöd
Kommunen ansvarar för viss kontroll av miljö- och djurskydd, foder- och livsmedelssäkerhet på jordbruksföretag. Eventuella brister som kommunen upptäcker kan leda till att länsstyrelsen beslutar att minska stödbeloppet för vissa av dina jordbrukarstöd. Detta är en följd av de så kallade tvärvillkoren. Dessa är hämtade ur
befintlig lagstiftning som gäller oavsett om du söker stöd eller inte. En utförlig beskrivning av tvärvillkoren och
för vilka jordbrukarstöd tvärvillkoren gäller, finns i Jordbruksverkets broschyrer ”Tvärvillkor 2007” och ”Tvärvillkor 2008”. Om du inte redan har broschyren kan du beställa den på Jordbruksverkets webbplats
<www.sjv.se>, eller från Jordbruksverkets blankettförråd, telefonnummer 036-15 51 75. Du kan också beställa
den från din länsstyrelse eller delta i någon av de kurser om tvärvillkoren som länsstyrelsen erbjuder. Dessutom
finns möjlighet att köpa subventionerad rådgivning om tvärvillkor.

Kommunen är kontrollmyndighet
Du får med ett visst tidsintervall besök av en kommunal miljö-, djurskydds- eller livsmedelsinspektör. Det
ingår även i kommunens uppgifter att kontrollera om du följer vissa tvärvillkor. Det är alltså kommunens
uppgift, i egenskap av ordinarie kontrollmyndighet att utföra kontrollen. I samband med kontrollbesöket får
du information om resultatet. Efter besöket skickar kommunen en rapport till dig med resultatet. Har du
synpunkter på rapporten ska dessa lämnas till kommunen, därefter skickas resultatet från kontrollen till din
länsstyrelse om kommunen har hittat några brister. Om allt är som det ska på gården får inte länsstyrelsen
någon rapport.

Länsstyrelsen beslutar
Om kommunen har noterat brister kommer länsstyrelsen att besluta om en minskning av dina jordbrukarstöd. Du kan överklaga länsstyrelsens beslut till Jordbruksverket. Innan länsstyrelsen fattar beslut skickar de
ett meddelande till dig där du kan se på vilka punkter kommunens inspektör noterat brister och inspektörens
bedömning om inte kommunen redan har skickat dig ett meddelande.

Storleken på en eventuell minskning av stödbeloppet
Resultatet av alla kontroller på ditt jordbruksföretag under ett kalenderår summeras. Om kommunen eller
länstyrelsen konstaterat brister som gäller tvärvillkoren blir effekten i regel att du får 95–99 procent av det
stödbelopp du skulle ha fått om myndigheterna inte hade hittat några fel. Upprepas förseelsen kommer
avdraget att bli större. I allvarliga fall kan avdraget bli upp till 100 procent.
Observera att ditt stödbelopp även kan påverkas av länsstyrelsens ordinarie kontroller i de olika stöden.

Har du frågor?
Har du frågor om hur kommunens kontroll påverkar dina jordbrukarstöd kan du kontakta din länsstyrelse.
Du kan också läsa mer på Jordbruksverkets webbplats <www.sjv.se>.
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