
Nya stöden 2015-2020 
 

Påverkan på nötköttsproduktionen 

Bengt Andréson 

Lantbruksekonom 

Hushållningssällskapet i Värmland 



Frikoppling 2005-2012 
Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort 

Ex: Arealbidrag, Dikobidrag, Slaktbidrag, Handjursbidrag, 
Mjölkbidrag mm 

 

Marknadsregleringar minskat, tagits bort tex 

Garantipriser spannmål, smör, torrmjölk  

Exportbidrag, importbidrag 
    

Ersattes med Gårdsstöd som inte är kopplat till 
produktion 
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Stödrätter 2015  
 

• En region i hela landet 
 

• Utjämning av stödrätter fram till 2020 
 

• Stödrätter som man inte har mark för dras in efter SAM-
ansökan 2015. Stödrätter med lägst värde dras in först 
oavsett om de ägs eller hyrs 



Gårdsstöd 2014  
Eurokurs 9 kr 

  Med tillägg       endast grundbelopp 

  Genomsnitt   Åker Bete 

Region 1 2 661    2284 1195 

Region 2 2 138    1980 1028 

Region 3 2 081    1663 1032 

Region 4 1 853    1314 1056 

Region 5 1 804    1049 1049 

Genomsnitt 2 040 

 

 



Gårdsstöd 2020  
Eurokurs 9 kr 
   

55 %  Stödrätt hela Sverige 125 euro 1125 kr/ha 

30 % Förgröningsstöd   68 euro   612 kr/ha 

 Totalt   193 euro 1737 kr/ha 
  

13 % Nötkreatursstöd 85 euro 

    765 kr/djur över 12 månader 

   

2 % Nystartarstöd  + ca 500 kr/ha i gårdsstöd i 5 år 

     Max 90 ha = 45 000 kr/år 



Nötkreatursstöd 

Nytt kopplat stöd:  

Nötkreatur över 12 månader 
85 euro/djur och hel stödperiod 

Räknas dag för dag i CDB: 1 augusti-31 juli    

    2015 1/1-31/7 

Krav på att djuren ska vara korrekt märkta, journalförda och 
rapporterade 
 



Nötkreatursstöd 

Innebär följande för kalkylen för nötkött 

+2,10 kr/dag över 12 mån ålder 

+ 765 kr per år för diko 

+ ca 900 kr/diko och år inkl. rekrytering 

+ 380 kr/18 mån ungtjur = ca 1,27 kr/kg (300 kg slaktvikt) 

+ 190 kr/15 mån ungtjur = ca 0,63 kr/kg 

+ 765 kr/24 mån stut o kviga = ca 2,55 kr/kg 

 

 

 



Företagsexempel 
Gårdsstöd 2015 

Stödrätt 2014 = 3000 kr/ha i genomsnitt 

Gårdsstöd 2015    Utjämning  

      1/6-del 

Stödrätt      3000 * 55 % = 1650 kr      -87     = 1563 kr 

Förgröningsstöd  3000 * 30 % =  900 kr   -48      =   852 kr 

Summa             2415 kr 

Plus Nötkreatursstöd 765 kr/nöt över 12 mån 

Plus Ev. Nystartarstöd 500 kr/ha * max 90 ha 

 



Förgröningsstöd 
• Nytt stöd i gårdsstödet  

• Ca 600 kr/ha 2020 

• Avdrag om man inte följer villkoren 

• Från 2017 avdrag även på gårdsstödet om man inte följer 
villkoren 
 

Mitt omdöme 

• Krångligt - Krävs dataprogram för att beräkna  

• Oförutsägbara effekter, slår på aktiva lantbrukare 

• Rättsosäkert, svårt förutsätta effekter av små grödförändringar 

• Oklara vinster för miljön och klimatet 
 

 



Förgröningsstöd 

Tre villkor 
 

• Flera olika grödor på åkermarken. Grundvillkoret är 
minst tre olika 

• Ekologiska fokusarealer. Minst fem procent av 
åkermarken. 

• Bevara mängden permanent gräsmark, alltså 
betesmarker och mark som använts för vallodling i minst 
fem år. Landsnivå. 

• Många undantag: t.ex. EKO 



Förgröningsstöd 

Nya definitioner 

1. Jordbruksmark:  All mark i SAM-ansökan 

2. Åkermark:   Åkermark minus långliggande 
    vall och permanenta grödor 

3. Åkermark med andra grödor: Åkermark minus vall o träda 

 

Huvudregel 

Över 30 ha åkermark = minst tre grödor 

Den största max 75 % av arealen 

De två största max 95 % av arealen 



Förgröningsstöd 

Ej krav på olika grödor 
1.       Över 75 % av jordbruksmark = bete o vall 

 Mindre än 30 ha åker med andra grödor 

2.       Över 75 % av åkermarken  = vall o träda 
 Mindre  än 30 ha åker med andra grödor 
 

Om över 75 % vall o träda och över 30 ha med andra 
grödor 

Minst 2 grödor som ej är vall o träda 

Den största grödan får täcka max 75 % av arealen med andra 
grödor 



Olika grödor 
Exempel på växtföljder    1.  2.     3.        4.    

Blandsäd   25 ha 27 ha 25 ha 38 ha 
Korn  10 ha 8 ha 7 ha 8 ha 
Träda    3 ha 
Vall, ej långliggande   145 ha 145 ha 148 ha 134 ha 
Summa åkermark  180 ha 180 ha 180 ha 180 ha 

Summa övriga grödor 35 ha 35 ha 32 ha 45 ha 

 

Vall (o träda)  80 % 80 % 82 % 74 % 

Största  övrig gröda  71 % 77 % 78 % 74 % 

Godkänt?  Ja    Nej Nej Nej 

Största två grödor 96 % 



Förgröningsstöd 
Minst 5 % ekologiska fokusarealer 

Träda * 1,0 

Salix * 0,3 

Baljväxter i renbestånd*0,7         (ärter, åkerböna, lucern, klöver) 

Obrukade fältkanter 1-20 m breda * 9/löpmeter (1000 m motsvarar 0,9 ha) 

Vallinsådd*0,3 

Undantag 

Krävs ej i skogsbygd 

Ej om över 75 % av åkermarken är vall eller träda mindre än 30 ha övriga 
grödor 

 



Förgröningsstöd 

• Bevara andelen betesmarker och långliggande vallar  
(På riksnivå) 

• Långligande vall 2010-2014, 2011-2015 
 Grödkod 49, 50, 51, 59  

 

Om arealen betesmarker och långliggande vall i Sverige 
sjunker med över 5 % jämfört med 2015/2012 kan det bli 
krav på återställande för en enskild jordbrukare 

 



Miljöersättningar och Komp 
Ersättningar och villkor är inte klara 

• Ekologisk produktion 

• Omställning till ekologisk produktion 

• Betesmarker och slåtterängar 

• Restaurering av betesmarker och slåtterängar 

• Vallodling ej djurkopplat  (endast utanför stödområden) 

• Hotade husdjursraser start 2016 
 

• Kompensationsbidrag (stöd skogs- o mellanbygd)  
Ersätter nuvarande komp och vallbidrag.  
Stöd till vallen kopplad till djurproduktion 
Nya områden 2018 

 

 



Nya skötselregler  

Årligt aktivitetskrav på jordbruksmark 
för att få gårdsstöd. 
 

Åker: Odla, beta, putsa eller slå marken varje år 

 

Betesmark: Beta, putsa eller slå marken varje år 

 

 

 



Betesmarksdefinitionen 

• Trädräkning bort, mer marker kan godkännas 

• Marken skall vara gräsbeväxta. Träden får inte hämma 
gräset. Ej igenväxt. 

• Förhöjda miljöstödet för betesmark tas bort 

• Stödrätter från nationell reserv för ny betesmark 

• Ny inventering (ej klar vid SAM-ansökan 2015) 

 

 

 



Tvärvillkor 

Tvärvillkoren som gäller skötsel av åkermark och betesmark tas 
bort och blir i stället villkor i gårdsstödet 

 

 



Sammanfattning påverkan av 
nya CAP på lönsamheten 

+ Nya djurstödet ökar lönsamheten främst för dikoproduktion 

+ Utjämning stödrätter sker långsamt 

+ Högre gårdsstöd för betesmarker 

+ Enklare skötselkrav för betesmarker 

+ Ny betesmarksdefinition 

+ Tvärvillkor för skötsel av åker o betesmark försvinner 

+ Årligt aktivitetskrav på all mark 

+ Enkelt nystartarstöd 

+ Nya investeringsstödet 40 % i bidrag 

 



Sammanfattning påverkan av 
nya CAP på lönsamheten 

- Krångligt förgröningsstöd 

- För en del minskar gårdsstödet 

- Vet inte regler och villkor för miljöstöd och 
kompensationsbidrag än 



Kanadas djuruppfödare ser fram 
emot frihandel med EU 

 





Det är på marknaden det 
avgörs! 




