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• Blockinventeringen
• Återtag av stödrätter
• Nya ersättningsnivåer på 
miljöersättningarna
• Dynamisk modell
• Tvärvillkor

Innehåll



• Blockinventeringen skapade mycket 
merarbete
•Försenad utbetalning i många fall
•60% av betesmarksstödet är 
utbetalt 

SAM 2009



• Startade 2008 och är nu avslutad
• 69% av blocken för åkermarken har 
antingen ökat eller minskat
• 15 000 ha har tillkommit
• 32 000 ha har dragits bort

• Inventeringen har kostat ca 225 
miljoner

Blockinventeringen



Var femte lantbrukare har blivit 
tilldelad stödrätter för mark som 
inte berättigar till gårdsstöd

Återtag av stödrätter

I dessa fall dras stödrätterna in
•Marken var inte åkermark 2005
• Betesmarken uppfyllde de svenska 
kraven men inte reglerna från EU



Har man fått beslut om indragning
• Kontrollera era beslut noga
• Detektivarbete
• Många indragningar är felaktiga
• Överklaga besluten

Återtag av stödrätter



Tillvägagångssätt
Underlag skickades ut i höstas:
Stödrätter som du fick 2005 kommer att dras 
tillbaka

I januari
Meddelande om beslut, stödrätter som du fick 
vid tilldelningen 2005 dras tillbaka

Överklagan skall vara inne inom tre veckor 

Återtag av stödrätter



Om man hyrt eller köpt stödrätter

Har uthyraren/säljaren fått felaktigt 
tilldelade stödrätter och inte har 
tillräckligt med stödrätter idag för 
indragning kommer även du att 
drabbas.

Återtag av stödrätter



Nyheter
• Nya ersättningsnivåer 2010

• Pengar har flyttats från gårdsstödet 
till landsbygdsutvecklingsåtgärder 

•En dynamisk modell kommer att 
kunna användas

Miljöersättningar



Minskat kväveläckage
Ersättning för fånggröda 900 kr/ha
Ersättning för vårbear. 500 kr/ha
Kombineras båda 1500 kr/ha

Miljöersättningar



Skyddszoner
Ersättningen höjs till 3000 kr/ha 
(+2000 kr)

Miljöskyddsåtgärder
Areal under 50 ha 250 kr/ha (+50)
Areal 50-300 ha 100 kr/ha (+80)
Över 300 ha 50 kr/ha

Miljöersättningar



Betesmarker och slåtterängar
Allmänna värden 1250 kr/ha (+150 kr)
Särskilda värden 2650 kr/ha (+150 kr)
Våtmark på åker 4000 kr/ha (+1000 kr)

Miljöersättningar



Ekologiska produktionsformer
Delas upp i:
•Certifierad ekologisk produktion
•Kretsloppsinriktad produktion

Certifierad ekologisk produktion
Vallodling 350 kr/ha 
Spannmålsproduktion 1450 kr/ha (+100 kr)

Vallodling
Grundersättningen höjs till 500 kr/ha (+200 kr)

Miljöersättningar



• Marknadsanpassning där stödnivån 
räknas om vartannat år
• Nivån beror på hur priserna på 
jordbruksprodukterna utvecklas

Dynamiska modellen



• Modellen kommer bara att gälla för 
de befintliga åtagandena
• Kommer ej att användas på de stöd 
som söks 2010 och 2011

Dynamiska modellen



Exempel : Gick in i stödet för minskat 
kväveläckage 2009.
Ersättningsnivåer

ej med dynamisk modell
2009
2010
2011
2012
2013

Dynamiska modellen

800 kr/ha
800 kr/ha
800 kr/ha
800 kr/ha
800 kr/ha

800 kr/ha
900 kr/ha
900 kr/ha

?
?



Hälsokontrollen

Slopat gårdsstöd till 
småjordbruk
För att få gårdsstöd krävs minst 4 
hektar och minst 4 stödrätter

Gårdar under 4 hektar kan 
fortfarande söka miljöersättningar



Stöd som försvinner
• Stöd för energigrödor
• stöd för proteingrödor

Hälsokontrollen



Modulering

2008 5%
2009 7%
2010 8%
2011 9%
2012 10%



Stallgödselspridning nya regler 1 jan 
2010

•Krävs en gödslingsplan baserad på 
kvävebehovet

•Inför höstsådd max 60 kg N/ha. Gäller 
både för mineral och stallgödsel

Nya regler



Stallgödselspridning nya regler 1 jan 
2010

•Vid lerhalt under 15% ingen stallgödsel 
till höstsäd på hösten

•Ingen spridning 1 nov-28 feb. Undantag 
fastgödsel 20 okt-30 nov, både i växande 
gröda och på obevuxen mark.

Nya regler



• Ej spridning på frusen mark
• Ingen form av gödsel får spridas närmare än 2 
m från sjöar och vattendrag
• Gödselmedel får ej spridas på mark i 
anslutning till sjöar eller vattendrag om marken 
lutning är mer än 10%.
• Beräkning av lagringsvolym ska finnas 
dokumenterad
• Stallgödselmängden får ej överskrida 170 kg 
totalkväve per hektar och år.

Nya regler



Sista ansökningsdatum

22 april 2010

Viktiga datum
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