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Synpunkter på broschyrer till SAM-utskick 2015 

 
Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på broschyrer till SAM-
utskick 2015. Ingemar Henningsson och Madelene Nilsson har arbetat fram detta svar. 

 
Hushållningssällskapens Förbund har följande synpunkter: 
 

Broschyren ”SAM-ansökan 2015 – så här gör du!” 
 
Sid 8 – Det måste framgå om inte 2014 års lösenord går att använda 2015. 
Sid 9 - Det står att 15 juni är sista dag att öka arealen eller ändra grödkod. Att ändra grödkod är ju 
möjligt ända till beslut om stöd fattas till exempel att ändra från vall med vallstöd till vall utan 
vallstöd. Texten bör ändras. 
Sid 13 – I stycket – ”Om du inte vill använda e-legitimation” Här bör det stå information om att 
använda lösenord, inte bara hänvisa till hemsidan. Det bör stå om man kan använda lösenordet från 
förra året, eller om man måste beställa nytt. 
 
Bra att ni inte gör små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat, sidan 5.  

 

Broschyren ”Stöden 2015 – ta reda på vad som gäller!” 
 
Sid 11- Första stycket angående behålla stödrätter måste framgå avstämningsdag för stödrätterna. 

- Nationella reserven borde stå att betesmark som nu blivit godkänd för gårdsstöd efter 

ändringen vid senaste inventeringen. 

- Sista meningen överföring av stödrätter borde vara sista ansökningsdag annars blir dessa 

indragna. 

Sid 13 –Sista stycket:  Räkna bort mark med permanenta grödor, mark som använts till vallodling 
minst fem år i rad och mark med ekologiskt åtagande. 
 
Sid 20 bruna böner finns både under 2015 och 2016. 
 
Sid 21 Om du har ett åtagande sedan tidigare Förtydliga texten. Betyder detta att om man har t ex ett 
pågående åtagande för t ex betesmarker eller vallodling, så måste man avsluta det och om man vill gå 
in i ett nytt åtagande? Om man har ett pågående åtagande som man inte kan söka nytt nästa år ex 
Hotade husdjursraser eller för kulturmiljöer kan detta fortsätta som vanligt?  
 
Sid 26 – Sista stycket nämns anledning till att stödet finns att öka arealen särskilda värden på 
betesmark. Är detta ett villkor för att få stödet annars borde särskilda värden bytas ut till exempel 
miljöstöd. 
 
 
 
I övrigt har vi inga synpunkter.  
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