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Snart är det dags att söka skolmjölksstöd för
höstterminen 2010
Från och med den 1 januari kan du börja söka skolmjölksstöd för höstterminen 2010.
Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 mars 2011. Om ansökan
kommer in efter den 31 mars får du avdrag på stödet.

Produkter som du kan få stöd för
Dessa produkter kan du få stöd för höstterminen 2010.
Kategori

Produkt

Stödbelopp kr/kg

I:1

Mjölk, oavsett fetthalt

1,7290

I:3

Naturell yoghurt och naturell filmjölk,
oavsett fetthalt

1,7290

V:4

Hårdost, oavsett fetthalt

13,2267

Du söker enklast på e-tjänsten för skolmjölk
Du vet väl att du på ett enkelt sätt kan söka stödet, uppdatera elevantal med mera via
vår gratis e-tjänst. Det du behöver göra är att anmäla dig hos oss och skaffa en elegitimation. Du kan läsa mer här om e-tjänsten här.

Du kan också söka stödet på pappersblankett
Du kan också söka stödet på papper. Då ska du använda blanketterna Ansökan –
utbetalning av skolmjölksstöd, beräkningsunderlaget och Ändringsanmälan. Först
använder du beräkningsunderlaget för att räkna ut hur många liter mjölk som du kan
söka stöd för. Du ska inte skicka in beräkningsunderlaget. Därefter fyller du i de andra
blanketterna.
Ändringsanmälan får du tillsammans med ditt utbetalningsbesked. Den går inte att
hämta från vår webbplats. Saknar du ändringsanmälan kan du ringa till oss för att
beställa en ny.
Du hittar blanketterna och beräkningsunderlaget här.

Så här mycket minskar stödet om ansökan kommer in
efter den 31 mars
Här kan du se hur mycket ditt stöd minskar om du skickar in din ansökan för sent.
1 april –30 april 2011

Du får 5 % avdrag på stödbeloppet

1 maj – 31 maj 2011

Du får 10 % avdrag på stödbeloppet

1 juni -

Du får inget stöd

Om du söker stöd med hjälp av en leverantör
Tänk på att om du har en leverantör som söker ditt stöd ska du uppdatera din
ändringsanmälan för vårterminen 2011 senast den 15 maj.

Vill du veta mer?
Du kan läsa mer om skolmjölksstödet på vår webbplats.
Har du frågor kan du kontakta någon av oss:
Ann-Christin Anehagen
Telefonnummer: 036-15 59 54
ann-christin.anehagen@jordbruksverket.se
Marie-Louise.Alsterfjärd
Telefonnummer: 035 –15 57 04
marie-louise.alsterfjard@jordbruksverket.se
Vi har faxnummer 036-15 59 95.
Tänk på att nyhetsbrevet inte är heltäckande. De fullständiga reglerna hittar du i
kommissionens förordning (EG) nr 657/2008.

