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Nyhetsbrev om jordbrukarstöden
Sndring av 2006 års nivå för den representativa avkastningen

Gårdsstödet betalas ut den 27 december
Jordbruksverket kommer att betala ut gårdsstödet den 27 december. Vi kommer
vid detta tillfälle betala ut cirka 5 miljarder kronor till 77 000 jordbrukare. Det
motsvarar cirka 95 procent av de jordbrukare som ansökt om gårdsstödet.
Den 27 december kommer vi även att betala ut handjursbidraget och
mjölkbidraget.
Nästan alla jordbrukare kommer att få stöden utbetalda i december.
Handläggningen av alla ansökningar kommer dock inte att vara färdig då. De
jordbrukare som inte kan få utbetalt i december är framförallt de vars företag har
kontrollerats och jordbrukare som inte fått sina stödrätter för 2006 beslutade
ännu. De jordbrukare som återstår kommer att få stöden utbetalda så tidigt som
möjligt. Från och med vecka 2 kommer vi att göra utbetalningar varje vecka.
Beslut kommer i mitten av december
I mitten av december får de jordbrukare som får sina stöd utbetalda den 27
december beslut om hur mycket stöd de kommer att få.
Har du frågor om gårdsstödet?
Har du frågor om gårdsstödet kan du kontakta din länsstyrelse.

Förtydligande och ny information om 10-månadersperioden för
gårdsstödet
Många har frågor om reglerna om att du måste förfoga över marken i minst 10
månader för att få gårdsstöd. Därför förtydligar vi här reglerna och informerar
även om lite ändringar av reglerna.
För att få gårdsstöd måste du i minst 10 månader förfoga över den mark som du
redovisar i SAM-ansökan.
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Det innebär att du i normalfallet ska förfoga över marken under perioden 1
februari–1 december 2007.
Om du har en annan förfogandeperiod kan du börja förfoga över marken tidigast
den 1 september 2006 och senast den 30 april 2007. Du kan inte börja en ny
förfogandeperiod förrän den tidigare perioden är avslutad. Om du till exempel
hade en förfogandeperiod för 2006 som slutade den 1 december kan
förfogandeperioden för 2007 starta tidigast den 2 december 2006.
Om du arrenderar ut, säljer eller på annat sätt gör dig av med marken och därmed
avslutar ditt förfogande över marken under en pågående förfogandeperiod kan du
inte få gårdsstöd för den marken. Meddela länsstyrelsen skriftligen vilka skiften
som du inte förfogar över längre.
Ny regel om att du kan ha två olika förfogandeperioder
I slutet av december kommer Jordbruksverket att besluta om att du kan ha två
olika förfogandeperioder på din gård. Det kan bli aktuellt om du till exempel
köper eller arrenderar mark vid en tidpunkt som inte stämmer överens med din
ordinarie förfogandeperiod.
Om du lägger till mark i din SAM-ansökan efter sista ansökningsdagen den 29
mars 2007 ska du ha en annan förfogandeperiod för den marken. Då gäller att du
måste börja förfoga över marken senast den 30 april 2007. Du kan inte få
gårdsstöd för mark som du börjar förfoga över efter den 30 april 2007.
Sista dag för att anmäla mark som du som du ska lägga till i ansökan är den 15
juni 2007.
Ange förfogandeperioden i SAM-ansökan
Om du har en annan förfogandeperiod än 1 februari–1 december 2007 ska du
ange startdatumet för förfogandeperioden i SAM-ansökan.
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Har du frågor?
Ring till din länsstyrelse om du har frågor om gårdsstöd, miljöersättningar,
regionala stöd, stöd till företags- och landsbygdsutveckling, stöd för proteingrödor,
stöd för energigrödor, stöd för kvalitetscertifiering och SAM Internet.
Telefonlista till länsstyrelserna (pdf-fil)
NYHETSBREV
Ring till Jordbruksverket på telefonnummer 036–15 50 00 om du har frågor om
handjursbidrag, mjölkbidrag, mjölkkvoter, stöd till mervärden i jordbruket och
återbetalning av moduleringsavdrag.
Har du frågor om stödrätter kan du ringa till
stödrättsenheten på Jordbruksverket på telefonnummer 036–15 63 10.

