Det här kan du se och göra på Mina sidor!
Du som är lantbrukare kan här få en försmak av hur det ser ut inne på Mina sidor.
Uppgifterna som visas nedan är exempel som inte hör till någon särskild person.

Basinformation om min verksamhet

På sidan Min gård får du en översikt över djur, arealer, stödrätter och åtaganden. Mer
detaljer finns under varje rubrik.

1

Detaljinformation om stödrätter

Klickar du på Stödrätter får du en sammanställning över stödrätterna. Bilden visar ett
exempel på hur detaljinformationen kan se ut som du hittar på Min gård.

2

När kommer mina pengar?

På sidan Mina utbetalningar får du en sammanställning av alla utbetalningar. Du kan också
följa en utbetalning som är på gång.
I exemplet ovan ser du att nästa utbetalning är på 149 kr för en gammal gårdsstödsansökan,
men utbetalningsdatumet är inte fastställt än. Längst ner på bilden hittar du detaljer om
utbetalningen. Här finns också en länk till Jordbruksverkets utbetalningsplan.
I högerspalten kan du också ta fram årsbeskedet från Jordbruksverket under rubriken
Kontrolluppgift.

3

Hur går handläggningen av mina ansökningar?

På sidan Mina ansökningar kan du följa handläggningen av ansökningarna, från att ansökan
kommit in till beslut.
I exemplet ovan är flera ansökningar på gång. Ansökan som avser Ekologiska
produktionsformer är markerad i tabellen och du hittar detaljer om den ansökan längst ner i
bilden. Du ser bland annat när ansökan kom in och att handläggningen är påbörjad.

4

I detta exempel finns det bara en ansökan om företagsstöd. Handläggningen är avslutad. I
detaljerna under rubriken Dokument hittar du meddelanden om beslut som du har fått.
Klickar du på länken så visas meddelandet.

5

Här har du möjlighet att ändra adress och kontonummer

På sidan Mina kunduppgifter ser du vilken adress och andra kontaktuppgifter som
Jordbruksverket har registrerat på dig. Här kan du enkelt ändra uppgifterna om du till
exempel vill byta kontonummer som dina utbetalningar ska gå till.
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Här kan du dela ut fullmakt till din konsult

Vill du att någon annan i familjen eller din konsult till exempel ska kunna rapportera i CDB
Internet eller följa dina ansökningar så kan du här enkelt dela ut nya fullmakter. Exemplet
ovan visar en fullmakt som någon har fått att kunna utföra tjänster åt fullmaktsgivaren på
jordbruksverket.se.
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