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Stöd till unga jordbrukare 2016
Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016.

Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett
jordbruksföretag för första gången. Syftet med stödet är att göra det lite
lättare för unga personer att starta ett jordbruksföretag.

Villkor för stöd till unga jordbrukare
Du kan få stöd till unga jordbrukare om du:



är 40 år eller yngre det första året som du söker stödet



är nystartare och har startat ett jordbruksföretag för första gången 2011 eller senare



har stödrätter och får gårdsstöd samma år som du söker stöd



söker om stödet varje år som du har rätt att få det under femårsperioden.

Ny bedömning av etableringsår för juridiska personer
Jordbruksverket har gjort en ny bedömning av etableringsår för unga delägare i juridiska personer som
söker stöd för unga jordbrukare. Detta innebär att det räcker att de unga personer som startade som
driftledare tidigast för fem år sedan uppfyller kriterierna.

Missade du att söka stödet 2015?
Är du 41 år och missade att söka stödet för unga jordbrukare 2015, så kan du ha möjlighet att söka det
i år. En förutsättning är att du sökte gårdsstöd för 2015. Kontakta din länsstyrelse för mer information.

Villkor för att få stöd
Du måste vara 40 år eller yngre för att kunna få stöd till unga jordbrukare. Det vill säga du som söker
stödet i år ska vara född 1976 eller senare. Du måste också ha stödrätter och få gårdsstöd samma år
som du söker. Du kan få stödet för högst 90 hektar och du kan som mest få stödet varje år i 5 år.
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För att få stödet måste du vara nystartare. Om du har startat din jordbruksverksamhet innan du söker
stödet första gången räknas de 5 åren från och med efter det år då du startade
jordbruksverksamheten.
Några exempel:



Om du till exempel söker stödet 2 år efter att du har startat din verksamhet får du bara stödet i
3 år.



Startade du din jordbruksverksamhet redan år 2011 och söker stödet år 2016 kan du bara få
stödet i 1 år.



Om du sökte stödet för första gången 2015, så kan du som längst få stödet till 2019.

Tänk på att du måste söka om stödet varje år som du har rätt att få det under femårsperioden.
För dig som är under 40 år finns även ett startstöd om du vill starta eller ta över ett jordbruks-,
trädgårds- eller rennäringsföretag.

Villkor för juridisk person
Du kan även få stödet om du driver din jordbruksverksamhet i till exempel ett aktiebolag eller
handelsbolag (juridisk person).
En juridisk person kan få stöd om minst en person som ingår i den juridiska personen



är 40 år eller yngre det år som den juridiska personen söker stödet för första gången



äger en del av den juridiska personen



är firmatecknare för den juridiska personen



fattar beslut om ekonomi, ledning och den dagliga verksamheten



är nystartare och har startat jordbruksverksamheten för första gången 2011 eller senare.

Du eller ni som äger en del av den juridiska personen måste kunna styrka ert ägande i den juridiska
personen. Du ska skicka in ett underlag som visar hur ägandet är fördelat, samtidigt som du gör din
ansökan. Först när länsstyrelsen har fått underlagen räknas det som att din ansökan har kommit in.
Intyg om ägandeförhållanden måste vara inskickade senast den 16 maj, annars får du inget stöd alls
för unga jordbrukare 2016.

Du måste följa tvärvillkoren för att få fullt stöd till unga jordbrukare
För att få fullt stöd till unga jordbrukare måste du följa tvärvillkoren. 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. Syftet med tvärvillkoren är
bland annat att få fler att bli ännu bättre på att följa de regler som gäller.

Vissa företag kan inte få stödet till unga jordbrukare
Företag och personer som driver flygplatser, järnvägar, vattenverk, fastighetsföretag eller permanenta
sport- eller rekreationsanläggningar och som år 2015 fick mer än 5 000 euro i gårdsstöd,
förgröningsstöd nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare före avdrag för fel kan normalt inte få
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dessa stöd eller handla med stödrätter. Det finns dock undantag som gör att även personer och företag
med dessa verksamheter kan få jordbrukarstöd och rätt att handla med stödrätter.
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Utbetalning av stöd till unga jordbrukare
Du kan få stödet till unga jordbrukare för högst 90 hektar. Stödet kommer troligtvis att vara 58,64 euro
för varje hektar jordbruksmark som du får gårdsstöd för.
Stödet till unga jordbrukare bestäms i euro men du får det utbetalt i kronor. Växelkursen fastställs av
Europeiska centralbanken bankdagen före den 1 oktober.
På Mina sidor kan du se vad som händer med din ansökan. Du kan bland annat se när länsstyrelsen har
fattat beslut om att du får ditt stöd till unga jordbrukare och hur mycket pengar du får.

Avdrag på utbetalningen av stödet till unga jordbrukare som går till EU:s
krisreserv
År 2016 får du en minskning av ditt stöd till unga jordbrukare om du får mer än
2 000 euro i gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare. Minskningen är
en viss procentsats av det belopp som överstiger
2 000 euro. EU-kommissionen beslutar minskningens storlek i procent i november 2016. Den här
minskningen kallades tidigare för finansiell disciplin.
Minskningen görs för att ha en reserv vid kriser inom jordbrukssektorn och för att det finns en risk att
länderna i EU betalar ut för mycket i stöd. Pengarna kan betalas tillbaka senare år om pengarna som
reserverats för kriser inom jordbruket inte används.
Om det finns risk för att EU:s budget överskrids kan avdraget bli större.

Eventuella tvärvillkorsavdrag görs efter stödutbetalningen
Om en kontroll visar att en lantbrukare inte har följt ett eller flera tvärvillkor så kommer avdraget för
tvärvillkorsfelet att göras först efter att stöden för 2016 betalats ut. Normalt sett gör Jordbruksverket
tvärvillkorsavdragen när vi betalar ut stöden. Anledningen till att vi inte gör på samma sätt när det
gäller stöden 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 stöd kommer att göras.
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Kontroller och avdrag
För att få fullt stöd till unga jordbrukare måste du uppfylla alla villkor som gäller för stödet. Det är i
första hand länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du uppfyller
alla villkoren för stödet till unga jordbrukare och att du följer tvärvillkoren.
Kontrollerna görs både när länsstyrelsen hanterar din ansökan på länsstyrelsen och vid besök på din
gård. Du får oftast veta i förväg att du ska få ett kontrollbesök. 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 SAM-ansökan efter att du har haft en
kontroll. Kontakta din länsstyrelse för att få reda på vilka ändringar just du kan göra i din ansökan.
I augusti 2016 infördes nya regler för avdrag på stöden om du har redovisat mer areal i SAM-ansökan
än vad länsstyrelsen godkänner. De nya reglerna gäller gårdsstödet, stödet till unga jordbrukare och
kompensationsstödet. Läs mer längre ner på sidan under rubriken Lägre avdrag på stöden med nya
regler.

Du kan få avdrag på stödet
Du måste uppfylla alla villkor som gäller för stödet till unga jordbrukare. Om du inte gör det kan
länsstyrelsen besluta om avdrag på ditt stöd.
Det finns olika anledningar till att du kan få avdrag:



Din ansökan kommer in för sent.



Du har inte följt villkoren för stödet till unga jordbrukare.



Du har inte följt tvärvillkoren.



Din verkliga areal är mindre än den du sökt för.

Om du har varit grovt oaktsam när du lämnade uppgifterna eller lämnat felaktiga uppgifter med avsikt
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 ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som
ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 16 maj får du inget stöd till unga jordbrukare
alls 2016.

Om du inte använt din mark till någon jordbruksaktivitet
Om länsstyrelsen upptäcker att du inte har använt din mark till någon godkänd jordbruksaktivitet
hanteras det på samma sätt som nedan, när din verkliga areal är mindre än den du sökt för. Den areal
som räknas bort är den areal som du inte använt på ett godkänt sätt.

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 dina jordbrukarstöd. 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.
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Lägre avdrag på stöden med nya regler
De nya reglerna innebär lägre avdrag generellt. Tidigare har avdraget som lägst varit 2 gånger
arealfelet men med de nya reglerna blir avdraget högst 1,5 gånger arealfelet. Arealfelet är skillnaden
mellan den areal du redovisat och den godkända arealen.
De nya reglerna innebär också att du bara får ett halvt avdrag första gången du har ett arealfel om det
är ett mindre fel. Avdraget blir alltså bara 0,75 gånger arealfelet. Det är det här som ibland kallas att
man får en ”varning” eller ett ”gult kort”. Länsstyrelsen kommer året därpå att följa upp alla som får ett
gult kort för att kontrollera att felet inte kvarstår.
Enligt de gamla reglerna fick man helt avslag på sin ansökan om man hade ett arealfel på över 20
procent. Hade man ett arealfel på över 50 procent fick man dessutom ett extra avdrag på kommande
utbetalningar. De här gränserna finns inte längre, utan grundregeln är att avdraget är 1,5 gånger
arealfelet.
De nya reglerna är en del i EU-kommissionens arbete med att förenkla för jordbruksföretagen.

Så här stort blir det nya avdraget
Hur stort avdraget blir beror på hur stort arealfelet i din SAM-ansökan är. Det finns tre olika nivåer.

Illustration som visar de olika avdragsnivåerna.

Det här gäller om felet är högst 2 hektar och högst 3 procent
Om skillnaden mellan den areal du redovisat i SAM-ansökan och den godkända arealen är högst 2
hektar och högst 3 procent av den godkända arealen, så slipper du avdrag på dina stöd. Du får utbetalt
för den areal som länsstyrelsen har godkänt. Så har det varit även med de tidigare reglerna.
Exempel:
Du har sökt stöd för 19 hektar men länsstyrelsen godkänner 18,5 hektar.
Ditt arealfel är 0,5 hektar eller 2,7 procent (0,5 hektar/18,5 hektar).
Du får utbetalt för 18,5 hektar men felet är så litet att du slipper extra avdrag.

Lägre avdrag första året om felet är större än 2 hektar eller 3 procent – men
högst 10 procent
Om skillnaden mellan den areal du redovisat i SAM-ansökan och den godkända arealen är större än 2
hektar eller större än 3 procent av den godkända arealen, men högst 10 procent, så är grundregeln att
avdraget blir 1,5 gånger arealfelet. Men om det är första året du har ett arealfel så blir avdraget i stället
0,75 gånger arealfelet.
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Om du nästa år har ett arealfel igen så händer det här:



Det blir ett avdrag enligt grundregeln för år 2, det vill säga 1,5 gånger arealfelet.



Dessutom blir det ett avdrag som motsvarar den del som du inte betalade år 1, det vill säga
0,75 gånger arealfelet år 1.

Om felet är större så blir avdraget 1,5 gånger arealfelet direkt.
Exempel:
Du har sökt stöd för 32 hektar men länsstyrelsen godkänner 29,6 hektar.
Ditt arealfel är 2,4 hektar eller 8,1 procent (2,4 hektar/29,6 hektar).
Avdraget blir i år 0,75 x 2,4 hektar, det vill säga 1,8 hektar.
Du får i år utbetalt för 27,8 hektar (29,6 hektar – 1,8 hektar).
Om du har ett fel även nästa år så blir avdraget då 1,5 x arealfelet som du har år 2 plus 0,75 x
arealfelet som du hade år 1.

Högsta avdraget direkt om felet är större än 10 procent
Om skillnaden mellan den areal du redovisat i SAM-ansökan och den godkända arealen är större än 10
procent av den godkända arealen, så blir avdraget 1,5 gånger arealfelet.
Exempel:
Du har sökt stöd för 24 hektar men länsstyrelsen godkänner 20 hektar.
Ditt arealfel är 20 procent (4 hektar/20 hektar).
Avdraget blir 1,5 x 4 hektar, det vill säga 6 hektar.
Du får utbetalt för 14 hektar (20 hektar – 6 hektar).

Det kommer att bli fler kontroller
De flesta lantbrukare som ”får ett gult kort”, det vill säga de lantbrukare som har ett arealfel som är
större än 2 hektar eller 3 procent men högst 10 procent, kommer att få en kontroll året därpå. Det
innebär att det kommer att bli fler kontroller än tidigare.

Även vissa slututbetalningar för 2015 påverkas
De nya reglerna gäller från och med den 22 augusti 2016. De gäller för de stöd som söktes 2016. De
nya reglerna gäller också för de stöd som söktes 2015 och som vi betalar ut efter den 22 augusti 2016.
Eftersom den nya regeln infördes så sent som i augusti, har vi inte haft möjlighet att anpassa våra ITsystem enligt de nya reglerna när det gäller gårdsstödet och stödet till unga jordbrukare. Därför kan vi
behöva justera utbetalningarna för 2015 i efterhand om det visar sig att du som har fått en utbetalning
ska ha ett lägre avdrag med de nya reglerna. Eventuella justeringar kommer troligtvis att göras i
samband med kommande utbetalningar av stöd.
När det gäller kompensationsstöd som söktes 2015 så är IT-systemet byggt enligt de nya reglerna så
den utbetalning som du får i år behöver inte justeras i efterhand med anledning av de nya reglerna.
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Inom EU ökar fokus på arbetet med bedrägeribekämpning för stöd
Alla myndigheter som hanterar EU-stöd, däribland Jordbruksverket, arbetar tillsammans för att
förebygga och bekämpa bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet. Inom EU har arbetet på det här
området stärkts från och med 2014. De EU-stöd som vi kan använda i Sverige ska gå till dig som har
rätt till stöd. Vi kommer i handläggningen fortsätta att kontrollera så att rätt belopp betalas ut till rätt
person.

Jordbruksverket rapporterar ärenden till OLAF
Jordbruksverket måste rapportera alla ärenden där vi, eller andra myndigheter som handlägger stöd,
hittar fel i den EU – finansierade delen av stödet på mer än 10 000 euro. OLAF är den europeiska byrån
för bedrägeribekämpning. Vi rapporterar ärendena oavsett om det är ett misstänkt bedrägeri eller ett
vanligt fel.

