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Nationellt stöd 2016
Har du ett lantbruk i stödområde 1-5 så kan du söka nationellt stöd.
Stödet ska kompensera dig för långa avstånd och för att klimatet
påverkar din produktion.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Det här är information som gällde för Nationellt stöd 2016.

Villkor
Nationellt stöd finansieras helt genom den svenska budgeten. Du kan få nationellt stöd om du



har produktion i stödområde 1–5 och brukar minst 3 hektar åkermark eller betesmark



har smågrisproduktion, gethållning, odlar potatis, bär och grönsaker samt produktion av mjölk,
slaktsvin eller ägg.

Nya områden 2016
Området där man kan få nationellt stöd är detsamma som 2015 men indelningen i stödområden som
styr vilket belopp du får har ändrats. Från och med 2016 finns det 5 områden där du kan få nationellt
stöd.
Anledningen till att vi har ändrat områdena inför 2016 beror på att vi måste följa de gemensamma
bestämmelser som finns inom EU. Kraven innebär att de avgränsningar som vi gör ska vara tydliga och
jämförbara.
Vi utgår nu från ett sätt att beräkna medeltemperatur som speglar odlingsperiodens längd. SMHI har
tagit fram metoden, som du kan läsa om under Mer information. Det innebär att du som lantbrukare
kan hamna i ett område som ger lägre ersättning, eller i ett område som ger högre ersättning än
tidigare.

Kartan över områdena
Kartan som visar områdena för nationellt stöd finns under Mer information. I den nya indelningen har vi
inte kunnat dela en församling utan alla som har jordbruksverksamhet i en och samma församling ingår
i samma område. Också detta kan innebära att några lantbrukare får en annan ersättning jämfört med
tidigare. Här kan du läsa om vilka församlingar som finns inom vilka områden.

Beloppen i de nya områdena
Eftersom områdena ändras så ändras även beloppen som du får för din produktion. De nya beloppen
gäller produktion från och med januari 2016. Om du får utbetalningar för 2015 års produktion efter
2015 så får du ersättning med de belopp som gällde 2015.

Du som har mjölkproduktion kan få ett tillägg
Om du har mjölkproduktion så minskas ditt stöd under 2016, 2017 och 2018 med högst 12 öre per kilo.
Under 2016, 2017 och 2018 får du, som har mjölkproduktion i ett område med lägre ersättning än
tidigare, ett tillägg. Tillägget innebär att ditt stöd minskar med högst 12 öre per kilo mjölk. Denna
treåriga övergångslösning ger jordbruksföretagen möjlighet att anpassa sig till förändringen i
stödbelopp.

Det här är information som gällde för Nationellt stöd 2016.

Ersättningsbelopp för produktion i de olika stödområdena
Stödområde
n
Kronor för varje sugga
Kronor för varje slaktsvin
Kronor för varje get av
honkön
Kronor för varje kilo mjölk
Kronor för varje höna
Kronor för varje hektar
potatis
Kronor för varje hektar
bär och grönsaker

1

2

3

4

5

683
154

683
154

683
139

616
127

601
114

508

508

508

430

430

1,36
16,66

1.05
13,49

0,8
13,49

0,45
9,04

0,2
2,19

3500

3200

3000

2300

1200

2920

2920

2920

2470

1900

För att få pengar i det nationella stödet måste det totala stödbeloppet vara mer än 1 000 kronor. Söker
du ersättning för potatis betalas stödbelopp som är under 500 kronor inte ut.
Exempel: Du söker stöd för bärodling motsvarande 700 kronor och potatisodling motsvarande 400
kronor. Då får du inga pengar eftersom stödbeloppet för potatis är under 500 kronor och det totala
stödbeloppet hamnar då under 1 000 kronor.

Vad gäller för de enskilda stödformerna?
Allmänt villkor
Du måste bruka minst tre hektar jordbruksmark i stödområde 1-5. Utöver detta gäller särskilda villkor
för de olika ersättningsformerna. Dessa villkor finns under respektive ersättningsform.

Smågrisproduktion
Du får ersättning per sugga, inklusive så kallad utslagssugga. Du måste ha minst två suggor. En gris
som vid ansökningstillfället är gylta berättigar inte till stöd. Hållandetiden är två månader från och med
dagen efter den dag som din ansökan kommer in till länsstyrelsen.

Slaktsvinsproduktion
Du får ersättning för det antal slaktsvin, inklusive unggaltar, som du levererar till slakt. Ersättning
lämnas för minst 40 slaktsvin som du under ett kalenderår levererar till slakt och som slakteriet
rapporterar till Jordbruksverket. Det är tillåtet att transportera slaktsvin som ska slaktas till ett slakteri
som ligger i ett annat stödområde. Men svinen ska vara i samma stödområde under minst tre månader
omedelbart före slakt. Köttet måste godkännas vid besiktningen.

Getter
Du får ersättning per get av honkön. Geten måste senast inom två månader från hållandetidens början
vara äldre än ett år eller sättas in i avel. Du måste ha minst fem getter. Hållandetiden är två månader
från och med dagen efter den dag som din ansökan kommer in till länsstyrelsen.

Äggproduktion
Du får ersättning för det antal värphönor som du sätter in i produktion och som under ett kalenderår
överstiger 1 000 stycken.

Det här är information som gällde för Nationellt stöd 2016.

Potatis, bär och grönsaker
Varje skifte måste vara minst 0,10 hektar för att berättiga till ersättning. Din potatisodling måste
sammanlagt omfatta minst 0,5 hektar inklusive vändtegar. Odlingen måste motsvara ett utbetalt
belopp på minst 500 kronor för att räknas in i den totala utbetalda summan.
Din bär- eller grönsaksodling måste sammanlagt omfatta minst 0,30 hektar inklusive vändtegar.
Vändtegar som hör till skiftet och är nödvändiga för odlingen ingår i den areal du kan få ersättning för.
Du kan få ersättning för odling av jordgubbar från och med anläggningsåret. Plantorna måste du sätta
senast den 31 augusti. Du får bryta odlingen tidigast efter kartsättningen.
Du måste sätta din potatis och plantera dina grönsaker senast den 30 juni. Du måste odla potatis, bär
och grönsaker enligt lokalt erkända normer.

Mjölkproduktion
Den 1 april 2014 till den 31 mars 2015 var det sista kvotåret för mjölkkvoter. Det innebär att det inte
längre finns någon reglering av mjölkproduktion genom kvoter. Det är fritt för dig som producent att
leverera så mycket mjölk du vill.
Du får ersättning för den mängd mjölk som du levererar till mejeriet. Dessutom lämnas ersättning till
företag med direktförsäljning. Ersättning lämnas för den mängd mjölk och annan mjölkprodukt som du
säljer direkt från din produktionsenhet.
Ersättningen betalas ut i efterskott:



Har du ett företag som levererar direkt till mejeriet får du ersättningen månadsvis



Har du ett företag med direktförsäljning får du ersättning en gång per år. Senast den 1 april
varje år ska du lämna en redovisning till Jordbruksverket över den mängd mjölk och annan
mjölkprodukt som du sålt direkt från din produktionsenhet året innan. Efter den 1 april
granskar vi redovisningarna och när de är godkända betalar vi ut ersättningen.

Du ska märka, journalföra och rapportera dina nötkreatur till CDB
Du som har nötkreatur ska rapportera alla in- och uthändelser för nötkreatur till det centrala
nötkreatursregistret (CDB). Djuren måste också vara korrekt märkta och redovisade i en godkänd
stalljournal. Uppgifterna i CDB används vid smittspårning, märkning av nötkött och nötköttsprodukter
och vid handläggning och kontroll av stöd. Du ska också anmäla all hantering av grisar och getter till
Jordbruksverket. Du hittar mer information om detta till höger.

När du ansöker om nationellt stöd ska du också tänka på följande:
Vad gäller för hållandetiden?
För get av honkön och sugga krävs en viss hållandetid. Hållandetiden är 2 månader och börjar dagen
efter det att din ansökan om ersättning kommer in till länsstyrelsen. De slaktsvin du söker ersättning
för ska finnas inom samma stödområde i minst 3 månader omedelbart före slakt.

Det här är information som gällde för Nationellt stöd 2016.

Du kan ersätta djur
Om du har sökt nationellt stöd för smågrisproduktion och getter får du enbart ersätta ett djur med ett
annat djur av samma slag. Du ska ersätta djur inom 10 dagar från det att djuret tas från ditt
jordbruksföretag.

Om ditt djurantal minskar
Om antalet getter av honkön eller suggor minskar under hållandetiden måste du anmäla detta
skriftligen till länsstyrelsen inom 10 arbetsdagar.

Det här är information som gällde för Nationellt stöd 2016.

Villkor
Nationellt stöd finansieras helt genom den svenska budgeten. Du kan få nationellt stöd om du



har produktion i stödområde 1–5 och brukar minst 3 hektar åkermark eller betesmark



har smågrisproduktion, gethållning, odlar potatis, bär och grönsaker samt produktion av mjölk,
slaktsvin eller ägg.

Nya områden 2016
Området där man kan få nationellt stöd är detsamma som 2015 men indelningen i stödområden som
styr vilket belopp du får har ändrats. Från och med 2016 finns det 5 områden där du kan få nationellt
stöd.
Anledningen till att vi har ändrat områdena inför 2016 beror på att vi måste följa de gemensamma
bestämmelser som finns inom EU. Kraven innebär att de avgränsningar som vi gör ska vara tydliga och
jämförbara.
Vi utgår nu från ett sätt att beräkna medeltemperatur som speglar odlingsperiodens längd. SMHI har
tagit fram metoden, som du kan läsa om under Mer information. Det innebär att du som lantbrukare
kan hamna i ett område som ger lägre ersättning, eller i ett område som ger högre ersättning än
tidigare.

Kartan över områdena
Kartan som visar områdena för nationellt stöd finns under Mer information. I den nya indelningen har vi
inte kunnat dela en församling utan alla som har jordbruksverksamhet i en och samma församling ingår
i samma område. Också detta kan innebära att några lantbrukare får en annan ersättning jämfört med
tidigare. Här kan du läsa om vilka församlingar som finns inom vilka områden.

Beloppen i de nya områdena
Eftersom områdena ändras så ändras även beloppen som du får för din produktion. De nya beloppen
gäller produktion från och med januari 2016. Om du får utbetalningar för 2015 års produktion efter
2015 så får du ersättning med de belopp som gällde 2015.

Du som har mjölkproduktion kan få ett tillägg
Om du har mjölkproduktion så minskas ditt stöd under 2016, 2017 och 2018 med högst 12 öre per kilo.
Under 2016, 2017 och 2018 får du, som har mjölkproduktion i ett område med lägre ersättning än
tidigare, ett tillägg. Tillägget innebär att ditt stöd minskar med högst 12 öre per kilo mjölk. Denna
treåriga övergångslösning ger jordbruksföretagen möjlighet att anpassa sig till förändringen i
stödbelopp.
Ersättningsbelopp för produktion i de olika stödområdena
Stödområde
n
Kronor för varje sugga
Kronor för varje slaktsvin
Kronor för varje get av
honkön
Kronor för varje kilo mjölk

1

2

3

4

5

683
154

683
154

683
139

616
127

601
114

508

508

508

430

430

1,36

1.05

0,8

0,45

0,2

Det här är information som gällde för Nationellt stöd 2016.

Ersättningsbelopp för produktion i de olika stödområdena
Stödområde
n
Kronor för varje höna
Kronor för varje hektar
potatis
Kronor för varje hektar
bär och grönsaker

1

2

3

4

5

16,66

13,49

13,49

9,04

2,19

3500

3200

3000

2300

1200

2920

2920

2920

2470

1900

För att få pengar i det nationella stödet måste det totala stödbeloppet vara mer än 1 000 kronor. Söker
du ersättning för potatis betalas stödbelopp som är under 500 kronor inte ut.
Exempel: Du söker stöd för bärodling motsvarande 700 kronor och potatisodling motsvarande 400
kronor. Då får du inga pengar eftersom stödbeloppet för potatis är under 500 kronor och det totala
stödbeloppet hamnar då under 1 000 kronor.

Vad gäller för de enskilda stödformerna?
Allmänt villkor
Du måste bruka minst tre hektar jordbruksmark i stödområde 1-5. Utöver detta gäller särskilda villkor
för de olika ersättningsformerna. Dessa villkor finns under respektive ersättningsform.

Smågrisproduktion
Du får ersättning per sugga, inklusive så kallad utslagssugga. Du måste ha minst två suggor. En gris
som vid ansökningstillfället är gylta berättigar inte till stöd. Hållandetiden är två månader från och med
dagen efter den dag som din ansökan kommer in till länsstyrelsen.

Slaktsvinsproduktion
Du får ersättning för det antal slaktsvin, inklusive unggaltar, som du levererar till slakt. Ersättning
lämnas för minst 40 slaktsvin som du under ett kalenderår levererar till slakt och som slakteriet
rapporterar till Jordbruksverket. Det är tillåtet att transportera slaktsvin som ska slaktas till ett slakteri
som ligger i ett annat stödområde. Men svinen ska vara i samma stödområde under minst tre månader
omedelbart före slakt. Köttet måste godkännas vid besiktningen.

Getter
Du får ersättning per get av honkön. Geten måste senast inom två månader från hållandetidens början
vara äldre än ett år eller sättas in i avel. Du måste ha minst fem getter. Hållandetiden är två månader
från och med dagen efter den dag som din ansökan kommer in till länsstyrelsen.

Äggproduktion
Du får ersättning för det antal värphönor som du sätter in i produktion och som under ett kalenderår
överstiger 1 000 stycken.

Potatis, bär och grönsaker
Varje skifte måste vara minst 0,10 hektar för att berättiga till ersättning. Din potatisodling måste
sammanlagt omfatta minst 0,5 hektar inklusive vändtegar. Odlingen måste motsvara ett utbetalt
belopp på minst 500 kronor för att räknas in i den totala utbetalda summan.
Din bär- eller grönsaksodling måste sammanlagt omfatta minst 0,30 hektar inklusive vändtegar.

Det här är information som gällde för Nationellt stöd 2016.

Vändtegar som hör till skiftet och är nödvändiga för odlingen ingår i den areal du kan få ersättning för.
Du kan få ersättning för odling av jordgubbar från och med anläggningsåret. Plantorna måste du sätta
senast den 31 augusti. Du får bryta odlingen tidigast efter kartsättningen.
Du måste sätta din potatis och plantera dina grönsaker senast den 30 juni. Du måste odla potatis, bär
och grönsaker enligt lokalt erkända normer.

Mjölkproduktion
Den 1 april 2014 till den 31 mars 2015 var det sista kvotåret för mjölkkvoter. Det innebär att det inte
längre finns någon reglering av mjölkproduktion genom kvoter. Det är fritt för dig som producent att
leverera så mycket mjölk du vill.
Du får ersättning för den mängd mjölk som du levererar till mejeriet. Dessutom lämnas ersättning till
företag med direktförsäljning. Ersättning lämnas för den mängd mjölk och annan mjölkprodukt som du
säljer direkt från din produktionsenhet.
Ersättningen betalas ut i efterskott:



Har du ett företag som levererar direkt till mejeriet får du ersättningen månadsvis



Har du ett företag med direktförsäljning får du ersättning en gång per år. Senast den 1 april
varje år ska du lämna en redovisning till Jordbruksverket över den mängd mjölk och annan
mjölkprodukt som du sålt direkt från din produktionsenhet året innan. Efter den 1 april
granskar vi redovisningarna och när de är godkända betalar vi ut ersättningen.

Du ska märka, journalföra och rapportera dina nötkreatur till CDB
Du som har nötkreatur ska rapportera alla in- och uthändelser för nötkreatur till det centrala
nötkreatursregistret (CDB). Djuren måste också vara korrekt märkta och redovisade i en godkänd
stalljournal. Uppgifterna i CDB används vid smittspårning, märkning av nötkött och nötköttsprodukter
och vid handläggning och kontroll av stöd. Du ska också anmäla all hantering av grisar och getter till
Jordbruksverket. Du hittar mer information om detta till höger.

När du ansöker om nationellt stöd ska du också tänka på följande:
Vad gäller för hållandetiden?
För get av honkön och sugga krävs en viss hållandetid. Hållandetiden är 2 månader och börjar dagen
efter det att din ansökan om ersättning kommer in till länsstyrelsen. De slaktsvin du söker ersättning
för ska finnas inom samma stödområde i minst 3 månader omedelbart före slakt.

Du kan ersätta djur
Om du har sökt nationellt stöd för smågrisproduktion och getter får du enbart ersätta ett djur med ett
annat djur av samma slag. Du ska ersätta djur inom 10 dagar från det att djuret tas från ditt
jordbruksföretag.

Om ditt djurantal minskar
Om antalet getter av honkön eller suggor minskar under hållandetiden måste du anmäla detta
skriftligen till länsstyrelsen inom 10 arbetsdagar.

Det här är information som gällde för Nationellt stöd 2016.

Utbetalning
I utbetalningsplanen kan du se när vi planerar att betala ut pengarna. Du hittar planen under Mer
information.

Fel i utbetalningen av nationellt stöd till mjölk för augusti
Tyvärr har det blivit ett fel i utbetalningen av nationellt stöd till mjölkproduktion för augusti månad. Det
handlar om utbetalningen som gjordes den 23 september 2016. Felet gäller i huvudsak de producenter
som levererar till Arla. Producenten kan ha fått för mycket, för lite eller ingen ersättning alls. Det
innebär att vi på kommande utbetalningar korrigerar de felaktiga beloppen. Vi jobbar för att så snabbt
som möjligt lösa problemet.

Det här är information som gällde för Nationellt stöd 2016.

Kontroller och avdrag
För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller för nationellt stöd. Det är i första hand
länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkoren
för nationellt stöd. Från och med år 2016 kan det bli aktuellt att också Jordbruksverket gör vissa
kontroller. Det gäller nationellt stöd för produktion av slaktsvin och ägg samt för produktion och
transport av mjölk.
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 stödet
Du måste följa alla villkor som gäller för nationellt stöd. 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 för.



Ditt verkliga djurantal är mindre än det du sökt för.



Du har inte följt villkoren för nationellt stöd.



Om du varit grovt oaktsam när du lämnade uppgifterna eller lämnat felaktiga uppgifter med
avsikt kan du få hela din ansökan underkänd.

Anmäl oförutsedda händelser
Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligen till din länsstyrelse tillsammans med en
redogörelse för vad som hänt. Detta ska du göra inom 10 arbetsdagar från det att du har möjlighet att
lämna anmälan. Länsstyrelsen kan sedan ändra villkoren för ersättningen.

Om din ansökan kommer in för sent
Om din ansökan kommer in efter den 21 april minskar vi ditt stöd med 1 procent för varje arbetsdag
som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 16 maj får du inget nationellt stöd alls
2016.
Vänd dig till länsstyrelsen för mer information. Du hittar adresser och telefonnummer under Mer
information.

Det här är information som gällde för Nationellt stöd 2016.

Karta för stödområden 2016
Så här ser 2016 års gränser ut för de olika områdena. Kartan gäller för kompensationsstöd i norra och
södra Sverige samt för nationellt stöd i norra Sverige.
Varje område har olika färger. I norra Sverige finns nu fem områden 1–5 och i södra Sverige finns sju
områden 6–12 där du kan söka kompensationsstöd.
På kartan finns ytterligare två områden. Det är område 13, där det inte går att söka
kompensationsstöd, samt område 14 där du kan söka övergångsstöd.
Här finns en lista på områden med de församlingar som ingår i respektive område.

