Kompensationsstöd 2015
Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015.
Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge
ersättning till områden där det är svårare att driva jordbruk.

Här kan du läsa mer om kompensationsstödet 2015
Välj någon av länkarna nedanför


Villkor



Utbetalning



Kontroller och avdrag

Det här är information som gällde för kompensationsstöd 2015.

Villkor för kompensationsstöd 2015
Den här villkoren gällde för 2015. Under Mer information kan du läsa om vad som gäller för
kompensationsstödet 2016.
För att få kompensationsstöd så behöver du uppfylla vissa villkor. För alla grödor gäller att du ska
uppfylla aktivitetskraven som gäller för gårdsstödet.

Så din gröda senast den 30 juni
Sista datum som du ska så är den 30 juni. Detta gäller också för grönsaker, kryddväxter, konservärter
och bär som ska vara sådda eller planterade senast den 30 juni.

Du måste bedriva jordbruk på minst 4 hektar jordbruksmark
För att få kompensationsstöd måste du bedriva jordbruk på minst 4 hektar jordbruksmark. Dessa 4
hektar måste finnas inom de stödområden där du kan få kompensationsstöd, område 1-9:b eller
stödområdet där man kan få övergångsstöd, 10:a.

Grödorna delas in i olika typer av jordbruk
Du kan få kompensationsstöd för fler grödor än tidigare år. Grödorna som du kan få stöd för kommer
att delas in i olika så kallade ”typer av jordbruk”, typ 1, 2, 3, 4 och 5. Typen av jordbruk och
stödområdet där du har marken avgör beloppet per hektar.



All din mark med grovfodergrödor klassas som typ 1, 2, 3 eller 5. Det finns olika typer av
jordbruk för att de ska passa företag med olika förutsättningar och olika typer av
grovfoderareal.



All din areal med växtodlingsgrödor, som spannmål eller oljeväxter, klassas som typ 4. Det
finns inget djurtäthetskrav för växtodlingsgrödor.

Du kan inte få kompensationsstöd för alla typer av jordbruk i alla områden. Det beror på att
merkostnaden för att det är svårt att odla i vissa områden inte är lika stor för alla typer av jordbruk.

Grovfoderarealen ska som minst skötas med en viss djurtäthet
All din mark med grovfodergrödor klassas alltid som en och samma typ av jordbruk. För de olika
typerna av jordbruk 1, 2 och 3 ska marken skötas genom en viss djurtäthet. För att få ersättning för en
typ av jordbruk måste du alltså uppfylla kravet på djurtäthet som gäller för den typen av jordbruk. Din
djurtäthet är ditt antal djurenheter delat med din areal med grovfodergrödor

Vilken areal ingår i beräkningen av din djurtäthet?
De grovfodergrödor som du kan få kompensationsstöd för är



vall



betesmarker



slåtterängar



grönfoder

Fäbodbete, alvarbete, skogsbete och annan betesmark som inte ger gårdsstöd räknas inte in i din
grovfoderareal och ger inte kompensationsstöd.

Det här är information som gällde för kompensationsstöd 2015.

Mark med grovfodergrödor utanför området där du kan få kompensationsstöd, ingår i beräkningen av
din djurtäthet. Men du får bara ersättning för marken som finns inom kompensationsområdet. Du kan
avstå från att söka utbetalning för grovfodergrödor, men de kommer ändå att ingå i beräkningen av din
djurtäthet. Om du inte uppfyller skötselkraven ska du inte söka utbetalning för marken.
Om du söker kompensationsstöd för typ 1, 2 eller 3 ska du redovisa all mark där du odlar och skördar
vallfoder som vall. Det gäller också vall som betas. Du får till exempel inte redovisa träda på skiften
som betas eller där du tar vallskörd. Betesmarker eller slåtterängar med grödkod 52, 53 eller 61 som
används för bete eller slåtter ska du redovisa som skiften i SAM Internet.
Skiften där du redovisar grödkod 49, slåtter och betesvall på åkermark med en vallgröda som inte är
godkänd för miljöersättning, ingår i din areal med grovfodergrödor och får ingå i din ansökan om
kompensationsstöd.
Grönfoder kan du redovisa som grödkod 80, och grönfodret räknas då som grovfodergröda. Om du
tröskar spannmål och andra växtodlingsgrödor får du inte redovisa dem med grödkod 80. Spannmål
som du odlar minst till full axgång får du redovisa som spannmål, även om grödan ensileras.
Spannmålen räknas då inte som grovfodergröda utan som växtodlingsgröda.
Mer information om grödkoder hittar du till höger.

Vilka djurenheter ingår i beräkningen av min djurtäthet?
De djurslag som godtas är nötkreatur som är minst 6 månader gammalt, get av honkön och tacka. Läs
längre ner på sidan om hur du redovisar dina djur.
Så här många djurenheter blir varje djur
Djurslag

Antal djurenheter

Nötkreatur som är äldre än 2 år

1,0

Ungnöt (6 månader till 2 år)

0,6

Get av honkön

0,15

Tacka

0,15

Vilken djurtäthet krävs för typ 1, 2, 3 och 5?
Hela din areal med grovfodergrödor klassas som samma typ av jordbruk. Grovfodergrödorna klassas
som 1, 2, 3 eller 5 beroende på vilken genomsnittlig djurtäthet du har och i vilket område din mark
finns. Har du mark i mer än ett kompensationsområde och kravet på djurtäthet är olika för områdena
så gäller det krav på djurtäthet som finns för området där ditt brukningscentrum ligger. Har du
brukningscentrum utanför kompensationsområdena så gäller kravet för område 5:c och 5:d.
Om du inte har nöt, tackor eller getter i ditt jordbruk eller har under 0,1 djurenheter per hektar klassas
dina grovfodergrödor som typ 5.

Det här är information som gällde för kompensationsstöd 2015.

Olika typer av jordbruk

Område

Typ 2 Jordbruk
Typ 1, Jordbruk med
med betesdjur
betesdjur och
och fodergrödor
fodergrödor mest på
mest på
åkermark
betesmark

Typ 3 Jordbruk
med betesdjur
och
Typ 5 Extensivt
fodergrödor
jordbruk
mest på
extensiv
betesmark

1, 2:a, 2:b, 3

0,65 eller högre

0,3-0,64

0,1-0,29

0-0,09

4:a

0,65 eller högre

0,3-0,64

0,1-0,29

Ingen ersättning

4:b

0,8 eller högre

0,4-0,79

0,1-0,39

Ingen ersättning

5:a, 5:b,

0,9 eller högre

0,4-0,89

0,1-0,39

Ingen ersättning

5:c, 5:d, 9:a, 9:b

1 eller högre

0,4-0,99

0,1-0,39

Ingen ersättning

Exempel 1 – Företag med djur, olika grovfodergrödor och spannmål
Du har 50 djurenheter samt 50 hektar vall, 10 hektar grönfoder (grödkod 80) och 40 hektar betesmark
(grödkod 52). Din grovfoderareal är därmed 100 hektar. Du har dessutom 15 ha spannmål. Ditt
brukningscentrum och all din mark ligger i område 5:b.
Din djurtäthet är:
50 djurenheter per 100 hektar = 0,5 djurenhet per hektar.
I område 5:b är kravet på djurtäthet i djurenheter per hektar för att ingå i typ 1 minst 0,9 och kravet
för typ 2 är minst 0,4. Eftersom din djurtäthet är 0,5 ingår all din grovfoderareal i typ 2.
För all din grovfoderareal får du det belopp per hektar som gäller för typ 2 i område 5:b, 400 kronor
per hektar.
Dina 15 hektar spannmål ingår i typ 4, växtodlingsgrödor. Du får det belopp per hektar som gäller för
typ 4 i område 5:b, 600 kronor per hektar. Spannmålen ingår inte i beräkning av din djurtäthet.

Exempel 2 – Företag med grovfodergrödor i flera områden
Du har 95 djurenheter och 100 hektar vall. 60 hektar vall finns i område 5:a, 30 hektar i område 5:d
och 10 ha i område 9:m. Ditt brukningscentrum finns i område 5:a.
All areal med grovfodergrödor, även den i 9:m utanför kompensationsområdet, räknas med vid
beräkning av djurtäthet. Din djurtäthet är: 95 djurenheter/100 hektar = 0,95 djurenhet per hektar.
Då du har brukningscentrum i 5:a är det djurtäthetskravet i detta område som du ska räkna med för all
din areal. I område 5:a är kravet minst 0,9 djurenheter per hektar för att ingå i typ 1. Eftersom din
djurtäthet är 0,95 ingår din grovfoderareal i typ 1.
Du får sedan ersättning med beloppet som gäller för typ 1 i respektive kompensationsområde. Du får
1500 kronor per hektar för dina 60 hektar i område 5:a och 1200 kronor per hektar för dina 30 hektar i
område 5:d. I område 9:m får du ingen ersättning.

Det här är information som gällde för kompensationsstöd 2015.

Så här ska du sköta din vall, betesmark och grönfoder
Grovfodergrödor som du söker utbetalning för ska skötas varje år. Senast den 31 oktober ska detta
vara gjort.
Vall och grönfoder ska du sköta genom att slå av och föra bort skörden eller genom att låta djuren beta
motsvarande en vallskörd.
Betesmark och slåtteräng ska du sköta genom att marken betas eller slås av. Vid slåtter ska skörden
föras bort. Alla delar av skiftet ska vara synligt påverkade av bete eller slåtter. Om du har åtagande för
betesmarker och slåtterängar på marken och länsstyrelsen har beviljat undantag från villkor om bete
och slåtter får du samma undantag i kompensationsstödet.
Ta bort krysset för kompensationsstöd i din SAM-ansökan om du inte sköter marken enligt villkoren.

Vilka växtodlingsgrödor kan du få ersättning för?
De växtodlingsgrödor, typ 4, som du kan få kompensationsstöd för är



spannmål,



proteingrödor,



oljeväxter,



potatis,



energiskog,



trädgårdsgrödor och



vissa andra grödor, du hittar information i tabellen för grödkoder till höger.

Växtodlingsgrödor ska odlas med sikte på god skörd och för det ändamål som du redovisat. Grödor som
du redovisar som spannmål får ensileras men måste då först odlas fram till full axgång.
Växtodlingsgrödor ingår inte i beräkningen av din djurtäthet.

Vilka extensiva grödor kan du få ersättning för
Om du har mark i kompensationsområde 1, 2:a, 2:b och 3 kan du få ersättning för extensiva grödor.
Extensiva grödor räknas till jordbruk typ 5. De extensiva grödor som du kan få kompensationsstöd för
är bland annat gröngödsling och energigräs. Du hittar information om vilka grödor som är extensiva
grödor i tabellen för grödkoder till höger. Extensiva grödor ingår inte i beräkning av din djurtäthet.
Du ska odla extensiva grödor för det ändamål som redovisat. Du får inte odla foder på skiften där du
redovisar extensiva grödor. Detta gäller om du sökt utbetalning för grovfodergrödor inom typ 1, 2 eller
3. Det finns undantag om du till exempel har slåttervall på åker, med grödkod 57. Då får du skörda vall
om du har kontrakt med vallfodertork och levererar hela skörden till vallfodertork. Ett annat undantag
är om du har skyddszoner med åtagande för miljöersättning. Då får skörden på skyddszonen användas
till foder enligt de villkor som gäller för miljöersättningen.

Det här är information som gällde för kompensationsstöd 2015.

Kompensationsstöd och ny miljöersättning för vallodling
I de områden där du kan söka nytt kompensationsstöd kan du inte söka ett nytt åtagande för
miljöersättning för vallodling. Du som har mark utanför området där du kan söka kompensationsstöd
kan söka ny miljöersättning för vallodling för den marken. Se karta över dessa områden till höger.

Om du har kvar åtagande i miljöersättning för vallodling från 2013 eller
tidigare
Du ska behålla ditt åtagande i miljöersättning för vallodling, som du gick in i 2013 eller tidigare. Om du
har kvar miljöersättning för vallodling kan du få utbetalning för den och kompensationsstödet samtidigt.

Mark som inte längre finns i kompensationsområdet
Du kan i vissa fall få ett övergångsstöd fram till och med 2018. Det gäller om du har mark i det nya
området 10:a. I andra områden som tidigare haft kompensationsstöd och som nu finns i det nya
området 10:b, har Sverige inte möjlighet att betala övergångsstöd. I både 10:a och 10:b kan du söka
ny miljöersättning för vallodling. Du kan få övergångsstöd inom kompensationsstödet samtidigt som du
får ny miljöersättning för vallodling.
Du kan få övergångsstöd för vall, grönfoder och betesmark, men inte för fäbodbete, skogsbete och
allvarbete. Du måste dessutom ha djurhållning av nöt, får och getter. Antal hektar vall och betesmark
som du får utbetalning för beräknas på samma sätt som tidigare.
Övergångsstödet beräknas enligt samma princip som 2014. Du får fortfarande ersättning för så många
hektar som dina djurenheter räcker till. Resterande antal hektar får du inte ersättning för. Det antal
djurenheter som dina nötkreatur, tackor och getter motsvarar är samma som tidigare och som för det
nya kompensationsstödet. I tabellen ovan ser du hur många djurenheter varje djur blir. Det antal
djurenheter som du behöver ha för att få ersättning för ett hektar är samma som 2014. För tidigare
område 4:b behövs 1,1 djurenhet per hektar. För tidigare område 5:a eller 5:b så behövs 1,3
djurenheter per hektar.
Har du också mark inom kompensationsområdet så får du det nya vanliga kompensationsstödet för den
marken.
Du hittar listan över områdesindelningen till höger. Du kan också se i SAM Internet vilka stödområden
din mark finns inom. SAM Internet hittar du till vänster.

Övergångsstödet minskas successivt, så att du får följande andel av ditt tidigare
kompensationsstöd:
2015

80 procent

2016

70 procent

2017

50 procent

2018

20 procent

Det är EU:s gemensamma regler som styr att övergångsstödet bara får betalas i vissa områden, att det
ska trappas ned och att det ska betalas under fyra år.

Det här är information som gällde för kompensationsstöd 2015.

Om du har ett tidigare åtagande kvar
Om du har kvar ett åtagande för kompensationsstöd från 2013 eller tidigare så ska du ändå söka det
nya kompensationsstödet. Det enda kravet om du har kvar ett gammalt åtagande är att du så länge
åtagandet pågår fortsätter att bedriva jordbruk på minst 3 hektar inom de stödområdena som gällde till
och med 2014. Om du har ett sådant åtagande har du ingen skyldighet att följa vissa villkor på marken,
som för en miljöersättning. Därför ger detta åtagande dig inte någon rätt att behålla gamla regler. De
nya stödområdena och reglerna som beskrivs ovan gäller alla jordbrukare på samma sätt från och med
2015.

Vissa företag kan inte få kompensationsstöd
Reglerna för vem som kan få kompensationsstöd skärps. Företag och personer som driver flygplatser,
järnvägar, vattenverk, fastighetsföretag eller permanenta sport- eller rekreationsanläggningar och som
år 2014 fick mer än 5 000 euro i gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering och stöd till mervärden kan
normalt inte få jordbrukarstöd eller handla med stödrätter.
Det finns dock undantag som gör att även personer och företag med sådana verksamheter kan få stöd
och ersättningar och rätt att handla med stödrätter. Se mer information till höger.
Dessa villkor om vilka företag som kan få kompensationsstöd gäller också för dig som söker
övergångsstöd.

Så här ska du redovisa dina djur i ansökan
Olika djurslag ska du redovisa på olika sätt.

Nötkreatur
Uppgiften om hur många nötkreatur du har hämtar Jordbruksverket i CDB, det centrala
nötkreatursregistret. I SAM Internet anger du på vilka produktionsplatser du har nötkreatur. För
kompensationsstödet beräknas innehavet av nötkreatur under den så kallade räkningsperioden, som
2015 löper från 1 augusti 2014 till 31 juli 2015.
För att djuren ska ingå i beräkningen av din djurtäthet för kompensationsstödet måste de djur du har
under räkningsperioden vara märkta, journalförda och rapporterade till CDB i rätt tid. Djurens alla inoch 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 inget stöd 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. Mer om märkning,
journalföring och registrering av nötkreatur hittar du till höger.

Tackor och getter
Redovisa hur många tackor och getter du söker utbetalning för i SAM Internet. Du måste hålla minst
samma antal djur som du angivit under en hållandeperiod av minst 2 månader. Hållandeperioden
startar dagen efter det att ansökan om utbetalning kommit in till länsstyrelsen. Som tackor och getter
räknas de hondjur som har satts in i avel eller är äldre än ett år under hållandeperioden.

Det här är information som gällde för kompensationsstöd 2015.

Du har möjlighet att byta ut tackor och getter. Du kan även byta mellan dessa djurslag under
hållandeperioden, så länge som antalet djur inte minskar. Djuren som du byter till ska ha satts in i avel
eller vara äldre än ett år. För att bytet ska godkännas ska djuren vara ersatta inom 10 dagar från det
att djuren har lämnat ditt jordbruksföretag. Du ska notera bytet i din stalljournal.
Om antalet tackor eller getter minskar under hållandeperioden ska du minska antalet djur i din
ansökan. Om minskningen beror på att ett djur har dött på grund av sjukdom eller olycka, ska du
anmäla detta till länsstyrelsen inom 10 dagar. Du ska göra din anmälan skriftligen. Använd blanketten
Anmälan- minskat djurinnehav som du hittar till höger.
I övriga fall, gäller att du ska ha dragit tillbaka ansökan för djur som du inte längre håller allra senast
innan länsstyrelsen påbörjat eller meddelat att de ska göra en kontroll. Det gäller till exempel när
antalet djur minskar under hållandeperioden på grund av att du säljer eller skickar djur till slakt.
Sidan senast uppdaterad:

2016-02-11

Det här är information som gällde för kompensationsstöd 2015.

Utbetalning av kompensationsstöd 2015
Den här informationen om utbetalning av kompensationsstöd gällde för 2015. Under Mer information
kan du läsa om vad som gäller för kompensationsstödet 2016.

Så här mycket pengar kan du få
I tabellen kan du se vilka ersättningsnivåer som föreslås för olika typer av jordbruk. Du kan läsa mer
om olika typer av jordbruk till vänster under villkor för kompensationsstöd. Vilka grödor som är
grovfodergrödor, växtodlingsgrödor och extensiva grödor kan du se i grödkodstabellen som du hittar till
höger.
Nytt för i år är bland annat att vi räknar ut hur mycket pengar du får för vall, grönfoder och betesmark
på ett nytt sätt. Du kan fortfarande få mer betalt för din areal med vall, grönfoder och betesmark om
du har nötkreatur, tackor eller getter.

Olika typer av jordbruk
Typ 1, 2, 3: Jordbruk med nöt, tackor eller getter i kombination med grovfodergrödor. Grovfodergrödor
är bland annat vall, grönfoder, betesmark och slåtteräng
Typ 4: Jordbruk med växtodlingsgrödor. Växtodlingsgrödor är bland annat spannmål, proteingrödor och
potatis.
Typ 5: Extensivt jordbruk. Grovfodergrödor utan nöt, tackor eller getter. Extensiva grödor.
Så här mycket kan du få i ersättning per hektar för olika typer av jordbruk
Område

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5

1

3900

2300

1000

1100

500

2a

3600

2000

900

1100

300

2b

3600

1800

900

1100

300

3

3500

1500

600

1100

300

4:a

1700

600

250

600

0

4:b

600

300

0

300

0

5:a

1500

700

250

600

0

5:b

1100

400

0

600

0

5:c, 9:a

1000

400

0

500

0

5:d, 9:b

1200

400

0

600

0

Det här gäller om du har stor areal inom en typ av jordbruk:


Om du har mer än 200 hektar mark i typ 1,2 eller 3 så minskar din ersättning. Du får full
ersättning för areal upp till 200 hektar och 80 procent av ersättningen för arealen inom typ 1,2
eller 3 som överstiger 200 hektar.



Om du har mer än 70 hektar mark inom typ 4 så minskar din ersättning. Du får då full
ersättning för areal upp till 70 hektar och 80 procent av ersättningen för arealen inom typ 4
som överstiger 70 hektar.

Det här är information som gällde för kompensationsstöd 2015.



Om du har mer än 70 hektar inom typ 5 så minskar din ersättning. Du får då full ersättning för
areal upp till 70 hektar och 80 procent av ersättningen för arealen inom typ 5 som överstiger
70 hektar.



Om du har typ 3 i område 4:a eller 5:a får du inte ersättning för areal som överstiger 200
hektar. Det beror på att beloppet per hektar blir lägre än 210 kronor, vilket är miniminivån för
stöd.

Beloppet minskar för varje typ av jordbruk var för sig. Om du har areal inom en typ av jordbruk i flera
områden så minskar beloppet i första hand i det område som har lägst ersättning per hektar.

Exempel 1 – Minskning för företag med djurhållning
Du har 150 djurenheter och totalt 300 ha grovfodergrödor, 100 hektar finns i område 5:a och 200
hektar i område 5:b.
Din djurtäthet är 150/300 = 0,5 djurenheter per hektar. Du uppfyller krav för typ 2.
För typ 2 minskas ersättningen till 80 procent vid 200 hektar.
Du får i första hand full ersättning för din mark i området med högst ersättningsnivå. Du får 700 kronor
per hektar för de 100 hektar som du har i område 5:a. Då får också full ersättning, 400 kronor per
hektar för 100 hektar till i område 5:b. För resten av din vall i 5:b, 100 hektar, får du 80 procent av
400 kronor, det vill säga 320 kr per hektar.

Exempel 2 – Minskning för företag utan djurhållning
Du har ingen djurhållning. I område 1 har du 10 hektar vall och i område 2:a har du 100 hektar vall
och 80 hektar spannmål.
Din spannmål räknas som typ 4.
Ersättningen för typ 4 minskar till 80 procent vid 70 hektar. För dina första 70 hektar får du hela
beloppet som gäller för typ 4 i område 2:a, 1100 kronor. För resten av din spannmål, 10 hektar får du
80 procent av 1100 kronor, det vill säga 880 kr per hektar.
Din vall räknas som jordbruk typ 5, eftersom du har djurtäthet 0.
Även för typ 5 minskar beloppet till 80 procent vid 70 hektar. Du får i första hand full ersättning för
areal i området med högst ersättningsnivå.
Du får 500 kronor för dina 10 hektar vall i område 1. Du får också full ersättning, 300 kronor per
hektar, för 60 hektar vall i område 2:a.
För resten av din vall i 2:a, 40 hektar får du 80 procent av 300 kronor, det vill säga 240 kronor per
hektar.

När betalas pengarna ut?
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 kompensationsstöd och hur mycket pengar du får. Mina sidor finns till
höger.
I utbetalningsplanen kan du se när vi planerar att betala ut pengarna.

Det här är information som gällde för kompensationsstöd 2015.

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 2015 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 2015 är att det IT-system som ska räkna ut tvärvillkorsavdragen kommer att byggas
först under våren 2016.
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Det här är information som gällde för kompensationsstöd 2015.

Kontroller och avdrag 2015
För att få fullt kompensationsstöd måste du följa alla villkor som gäller för kompensationsstödet. Det är
i första hand länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer
alla villkoren för stödet 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.

Du kan få avdrag på kompensationsstödet
Du måste följa alla villkor som gäller för kompensationsstödet. 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.



Din verkliga areal är mindre än den du sökt stöd för.



Du har inte följt villkoren för kompensationsstödet.



Du har inte följt tvärvillkoren.

Om du 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 maj minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som
ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 15 juni får du inget kompensationsstöd alls
2015.

Om din verkliga areal är mindre än den du sökt för
Om skillnaden mellan den areal som länsstyrelsen mätt upp vid en kontroll och den areal du redovisat i
SAM-ansökan är högst 2 hektar och högst 3 procent blir det inget avdrag. Du får betalt för den areal
som länsstyrelsen mätt upp.
Om skillnaden mellan den areal länsstyrelsen mätt upp och den areal du redovisat i SAM-ansökan är
större än 2 hektar eller större än 3 procent, dock maximalt 20 procent, räknar vi ut avdraget så här:
1.

Först räknar vi ut hur många hektar som skiljer mellan den areal som länsstyrelsen mätt upp
och den areal du redovisat i SAM-ansökan.

2.

Sedan tar vi skillnaden två gånger och drar av så mycket från ditt kompensationsstöd.

Om skillnaden mellan den areal som länsstyrelsen mätt upp och den areal du redovisat i SAM-ansökan
är större än 20 procent av den areal som länsstyrelsen mätt upp får du inget kompensationsstöd alls.

Det här är information som gällde för kompensationsstöd 2015.

Om du inte följt tvärvillkoren
Om en kontroll visar att du inte har följt ett tvärvillkor 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 högre. Om länsstyrelsen bedömer
att du har gjort felet avsiktligt kan avdraget bli upp till 100 procent. Läs mer om tvärvillkoren till
vänster.
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