Exempel på beräkning av avdrag på stöden vid överträdelser av tvärvillkor
Fyra tvärvillkorsområden
Tvärvillkoren delas in i fyra huvudområden. Inom varje område finns ett eller flera delområden
enligt följande gruppering.
1. Miljö
– Skydd av grundvatten
– Skydd av natur, vilda djur och växter
– Lagring och spridning av gödsel samt bestämmelser för grön mark
– Spridning av avloppsslam.
2. Folkhälsa, djurhälsa och växtskydd
– Användning av växtskyddsmedel
– Livsmedels- och fodersäkerhet
– Anmälan och förebyggande av TSE-sjukdomar och vissa andra djursjukdomar
– Förbud mot att använda hormoner och vissa andra läkemedel
– Märkning, journalföring och CDB-rapportering av djur.
3. Gott djurskydd
4. Skötselkrav för jordbruksmark
Avdragsprocent och beslut om avdrag
Första gången kontrollmyndigheterna hittar en viss överträdelse på gården ska avdraget normalt
bli 3 procent på stödbeloppet. Avdraget får dock sättas ned till 1 procent eller höjas till 5 procent
baserat på kontrollmyndighetens bedömning av överträdelsens allvar, omfattning och varaktighet.
För en del väldigt små överträdelser av skötselkraven kan avdraget bli noll.
För att kontrollanternas bedömningar och länsstyrelsernas avdragsbeslut ska bli så lika som
möjligt inom Sverige finns centralt framtagna vägledningar.
De jordbrukare där kontrollmyndigheterna har hittat tvärvillkorsöverträdelser som motsvarar
minst 1 procent avdrag får i slutet av året ett separat tvärvillkorsbeslut där denna procentsats
framgår. Om kontrollen är utförd sent på året kan beslutet om avdrag komma i början av året
efter. Om stöden redan är utbetalda blir det i så fall återkrav i efterhand.
Jordbrukaren kan överklaga länsstyrelsens tvärvillkorsbeslut till Jordbruksverket.
Avdragsberäkning vid överträdelse inom ett område
Exempel 1: Länsstyrelsen upptäcker vid sin djurkontroll att en jordbrukare har missat att i rätt tid
rapportera till CDB 4 av 30 nötkreatur. Det är en överträdelse som motsvarar 3 procents avdrag på
stöden.
Avdragsberäkning vid överträdelser inom flera områden
Vid överträdelser inom flera av de fyra tvärvillkorsområdena ska avdragsprocenten för vart och
ett av områdena läggas ihop till en enda procentsats. Det finns dock en begränsning vid 5 procent.

Exempel 2: Kommunens miljöinspektör har konstaterat att lagringsutrymmet för gödsel är för
litet. Inspektören bedömer att bristen är så allvarlig att det motsvarar 5 procents avdrag inom
område nr 1 (miljö). Dessutom har länsstyrelsens arealkontrollant upptäckt att det växer sly och
buskar på 1,40 hektar av gårdens åkermark. Den överträdelsen motsvarar 3 procents avdrag inom
område nr 4 (skötselkrav).
3 + 5 brukar bli 8, men eftersom det finns en begränsningsregel när det gäller tvärvillkoren
stannar avdraget på 5 procent.
Avdragsberäkning vid upprepad överträdelse
Om man upprepar samma typ av fel inom en treårsperiod ska avdragsprocenten multipliceras
med 3.
Exempel 3: Länsstyrelsen upptäcker vid sin djurkontroll 2008 att en jordbrukare har missat att i
rätt tid rapportera till CDB4 av 30 nötkreatur. Det är en överträdelse som motsvarar 3 procents
avdrag på stöden. Samma jordbrukare blev kontrollerad även 2006 och då var det också fel i
CDB-rapporteringen. Därför blir 2008 års avdrag 3 x 3 procent = 9 procent.
Om upprepade överträdelser har gjort att avdraget nått upp till 15 procents avdrag ska ytterligare
upprepning automatiskt betraktas som att man avsiktligt bryter mot reglerna.
Avsiktliga överträdelser ger högre avdragsprocent
Om länsstyrelsen efter utredning i särskilt allvarliga fall bedömer en överträdelse som avsiktlig
ska avdraget bli minst 15 procent. I extremfall kan avdraget bli ända upp till 100 procent, och man
kan även bli utesluten från stödsystemet året efter

