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Glöm inte att skicka in din underskrift av SAM-ansökan
Loggade du in i SAM Internet med användarnamn och lösenord när du gjorde din SAMansökan? I så fall måste du skicka in din underskrift på papper till länsstyrelsen. Du skriver
under på sidan ”Underskrift av ansökan i SAM Internet 2013”. Du hittar sidan under knappen
”Underskrift” uppe i SAM Internets högra hörn.
Senast den 15 juni måste länsstyrelsen ha din underskrift. I år är den 15 juni en lördag och därför
ska länsstyrelsen ha din underskrift senast måndagen den 17 juni. Om underskriften kommer in
efter den 17 juni får du inga pengar alls för 2013.
Du måste skicka en ny underskrift om du ändrar i SAM-ansökan
Om du loggar in med användarnamn och lösenord måste du skicka in en ny underskrift på
papper till din länsstyrelse varje gång du skickar in ändringar.
Om du loggade in med e-legitimation behöver du inte skicka in din underskrift på papper
Enklast är det att logga in med e-legitimation när du gör din ansökan eller dina ändringar i SAM
Internet. Då kan du skriva under ansökan elektroniskt direkt på datorn och du slipper skicka in
din underskrift på papper.
Läs mer om e-legitimation.

Behöver du ändra i din SAM-ansökan?
Du kan ändra de uppgifter som du har redovisat i SAM-ansökan till och med den 15 juni.
Eftersom den 15 juni är en lördag i år kan du göra dina ändringar till och med måndagen den 17
juni.
Om du vet om att du behöver ändra i ansökan så ska du göra det så snabbt som möjligt.
Länsstyrelserna börjar göra kontroller under våren och när du har fått reda på att en kontroll av
ditt företag är på gång kan du inte ändra i SAM-ansökan. Det betyder att sista dag för att göra
ändringar kan vara tidigare än den 17 juni.
Du kan minska arealerna när som helst men före kontroll
Du kan minska arealerna i din ansökan när som helst under året men du måste ha gjort det innan
länsstyrelsen meddelar dig att de ska kontrollera ditt företag eller din ansökan.
Här kan du läsa om hur du ändrar i din SAM-ansökan.
Tänk på det här om du ändrar i din ansökan i SAM Internet
Här är några saker att tänka på om du ändrar i din ansökan i SAM Internet:
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Uppgifter som du fyllt i tidigare och som fortfarande gäller ska stå kvar!
Om du ändrar grödkod på ett skifte där du i år söker ett åtagande för miljöersättning, så
försvinner åtagandet och du måste söka ett nytt. Om det är ett åtagande för minskat
kväveläckage eller för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad
produktion måste du även komma ihåg att söka utbetalning på nytt.
Om du loggar in med användarnamn och lösenord måste du skicka in en ny underskrift
på papper till din länsstyrelse varje gång du skickar in ändringar.

Du kan läsa mer i Guide till SAM Internet 2013.

Mer att tänka på inför 15 juni
Här är några mer saker att tänka på inför den 15 juni:
 Den 15 juni måste du ha rätt att använda den mark som du söker gårdsstöd för och du ska
ansvara för driften.


Om du har stödrätter för minst 4 hektar den 18 april kan du ta emot stödrätter från någon
annan till och med den 15 juni. Eftersom den 15 juni är en lördag i år kan du ta emot
stödrätter till och med måndagen den 17 juni.



Den 15 juni är sista dag för att ansöka om att ta över en annan lantbrukares SAMansökan eller åtagande för miljöersättning om du ska ta över delar av ett
jordbruksföretag. Eftersom den 15 juni är en lördag i år ska ansökan kommit in senast
måndagen den 17 juni. Tänk på att din SAM-ansökan ska ha kommit in senast den 18
april för att du ska få gårdsstöd för den areal som du tar över. Om du ska ta över ett helt
företag kan du söka om att ta över den tidigare ägarens SAM-ansökan eller åtagande för
miljöersättning fram till att länsstyrelsen fattar beslut om utbetalning av stöd.

Du kan behöva gå in i SAM Internet och kolla att blocken är rätt
För vissa områden i Sverige granskade vi flygfoton efter att vi öppnat SAM Internet. Det betyder
att vi kan ha ändrat uppgifterna om block i dessa områden under SAM-ansökansperioden. Om du
har mark i något av de områden som granskades efter att SAM Internet öppnade kan du behöva
gå in i SAM Internet på nytt för att se om du behöver ändra i din SAM-ansökan.
Här hittar du en karta där vi markerat de områden som vi granskade efter att SAM Internet hade
öppnat. De områden som granskades efter att SAM Internet hade öppnat är markerade med
grönt. Dessa områden var färdiggranskade den 1 april.
Det finns flera olika sätt att se om vi har ändrat dina block
Om vi ändrat dina block kan du se det i SAM Internet, det syns både i kartan och i Block- och
skifteslistan. Du behöver först sätta en bock i rutan Visa ändrade block. Rutan hittar du i fönstret
Kartverktyg. De ändrade blocken i kartan får då röda kanter. I Block- och skifteslistan är de
ändrade blocken markerade med rött och med en stjärna (*). Du kan också se ändrade block i
rapporten Ändrade block som du hittar under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra
hörn.
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Här kan du läsa om hur stora ändringarna måste var för att du ska behöva ändra i din ansökan
och hur du ska göra när du ändrar i din ansökan. Du kan även läsa i Guide till SAM Internet
2013.

Har du frågor?
Ring din länsstyrelse om du har frågor om gårdsstöd, miljöersättningar,
regionala stöd, stöd till företags- och landsbygdsutveckling,
stöd för kvalitetscertifiering och SAM Internet.
Telefonlista till länsstyrelserna
Ring Jordbruksverket på telefonnummer 0771-223 223 om du har frågor
om stödrätter, stöd till mervärden i jordbruket, djurmärkning,
journalföring och rapportering av djur och mjölkkvoter.

