ledare

eu-stöd

Vi hjälper dig att få
kalkylen att gå ihop
å
…våra 165

Förra året gick stödet till utsäde

rets EU-säsong rycker närmare med
stormsteg, och det är med blandade
känslor vi ser fram emot detta.
EU ger i dag stöd till jordbrukare och företagare
på landsbygden. I Sverige administreras de av
Jordbruksverket. EU:s gemensamma jordbrukspolitik har funnits sedan 1960-talet och målen är
fortfarande desamma:
l Att höja effektiviteten inom jordbruket.
l Att garantera en skälig levnadsstandard för
lantbrukarna.
l Att stabilisera marknaderna för jordbruksprodukter, det vill säga att minska effekterna av
variationer i utbud och efterfrågan.
l Att säkerställa att det finns jordbruksprodukter.
l Att garantera konsumenterna tillgång till
jordbruksprodukter till rimliga priser.

TroTs aTT målen är desamma sedan 1960-talet

införs varje år försvårande regelverk. De
administreras genom en mycket tilltrasslad
it-funktion som inte fungerar i praktiken.
Nytt för i år är även att samtliga ansökningar kräver att man har ett fungerande bank-id, då tidigare
alternativa möjligheter stängts. Det innebär att av
de uppskattningsvis cirka 62 000 ansökningarna
och att 82 procent använde bank-id 2016, att cirka
11 000 ansökningar nu berörs av detta. Detta drabbar framförallt äldre, företagare utan uppkoppling
och de som inte har den senaste tekniken.
It-funktionen klarar inte heller av att hantera
personer som jobbar i Sverige med utländskt

så når du oss

EU-rådgivare
inom hushållningssällskapen skapar
stora mervärden och nytta
för Sveriges
lantbruksföretagare.

Johanna Beijer och hennes sambo har sin
gård mitt emellan Sölvesborg, Karlshamn
och Olofström. Där tar de emot volontärer
från hela världen några veckor per år.
FOTO: FREDRiK GRAN

i år är det få nyheter för de
60 000 lantbrukare som
söker EU-stöd. Skönt, tycker
Johanna Beijer som driver
en gård tillsammans med sin
sambo i Blekinge.
Text: Helena Wennström
Foto: JOHanna BeIJer

H

on är en av dem som förra året sökte
det relativt nya stödet för unga lantbrukare. Hon fick då 11 000 kronor,
en bra bonus tycker hon.
– Det är en uppmuntran med lite extra till
unga. Stödet täcker en del av våra kostnader,
till exempel allt utsäde till grönsaksodlingen,
säger Johanna Beijer.

med en genomTänkT strategi, förankrad i verklig-

heten, nalkas vi nu årets EU-säsong. Vi hoppas och
tror att du är en av alla aktiva lantbruksföretagare
vars ansökningar vi optimerar för din lönsamhet.
Och om du inte är det, ser vi med kunskap och
ödmjukhet fram emot att få hjälpa dig med din
ansökan. Vi vet hur viktig den är för dig.

på möllekulla länsmansgård har hon och
Frida
Carlsson,
vd Jönköping

Fredrik Gran 30 hektar spannmål, potatis och
vall och 42 hektar skog. Sedan 2015 odlar de
också ekologiska grönsaker, både på friland
och i växthus. De testar olika sorter och utökar
odlingen. Det mesta säljer de i sin gårdsbutik.
Målet är att hela gården ska bli ekologisk.
– Det är roligt att det finns en marknad. Det
är också efterfrågan på ekologisk vall. Fler och
fler hästägare är noga med fodret, säger Johanna Beijer.

Bo Selerud,
vd HS Konsult
AB

e-post gronaaffarer@hushallningssallskapet.se på nätet: www.hushallningssallskapet.se
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medborgarskap eller utländska medborgare som
äger mark i Sverige. Hur går det ihop med den fria
rörligheten inom EU?
De senaste årens it-problem har lett till stor
oro och ilska ute hos våra lantbruksföretag. Ofta
känner man uppgivenhet och maktlöshet.
Trots tillkrånglade byråkratiska regelverk
och trasslande it-miljöer kan vi med stolthet
konstatera att våra 165 EU-rådgivare inom
hushållningssällskapen skapar stora mervärden
och nytta för Sveriges lantbruksföretagare. Det är
med en genomgående mycket hög kompetens hos
våra rådgivare – produktionsinriktade inom olika
ämnesområden – som en stor del av Sveriges totala
jordbrukarstöd och företagsstöd fördelas i Sverige.
Vi hanterar i dag stöden till en stor del av den
brukade marken inom de län där vi är verksamma.
Genom att varje år tillsätta flera nya och
kontinuerligt utbilda våra rådgivare tar vi vårt
ansvar som kunskapsorganisation. Vi försöker
hjälpa varje lantbrukare att hantera denna situation och optimera ansökningarna på bästa sätt.
Som aktivt lantbruksföretag är man fast i
systemet vare sig man vill det eller ej. Tyvärr går
det inte att få ihop kalkylen utan EU-pengarna.

För mig vore det
bästa att kunna leva
på det man gör.

Annonsförsäljning
Madelene Rydh 021-177730
madelene.rydh@hushallningssallskapet.se
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Frodig mangold i växthuset. Sedan 2015 odlar Johanna Beijer och Fredrik Gran ekologiska
grönsaker, både i växthus och på friland.
Båda jobbar tidvis även med annat än med
gården eftersom de inte har så stor areal. Johanna Beijer är fritidspolitiker i Sölvesborg
och sitter i några bolagsstyrelser.
de senasTe åren har hon tagit allt större del i
verksamheten på gården. Målet med den växande grönsaksodling är att paret ska kunna ha
en anställd.
Johanna Beijer är kluven till om det behövs

mer stöd till unga lantbrukare. Runt omkring i
trakten där hon bor ser hon många hårt arbetande och duktiga bönder som har passerat 50,
men inte så många unga. Hon framhäver den
kunskap som krävs för att framställa mat.
– För mig vore det bästa att kunna leva på
det man gör. Men nu ser det inte ut så. För oss
är stödet en uppmuntran, säger Johanna Beijer som söker stödet för unga lantbrukare ytterligare några år. ■

Nytt för i år: E-legitimation krävs vid Sam-ansökan

Om oss
Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap
över hela landet. Vi driver naturbruksgymnasier,
försöksgårdar, forskningsprogram och erbjuder
rådgivning för lantbrukets och landsbygdens
utveckling.

D

en viktigaste stödnyheten i år är att
man inte längre kan använda lösenord när man gör sin Sam-ansökan. Av
säkerhetsskäl krävs nu e-legitimation.
Enligt Jordbruksverket saknar omkring
11 000 av dem som sökte i fjol e-legitimation.
Gör man inte själv sin ansökan krävs det en
aktuell och korrekt fullmakt åt konsulten. Har
man aktiebolag eller handelsbolag måste full-
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makten vara undertecknad av firmatecknaren
för att man ska kunna använda sin personliga
e-legitimation.
I år är det andra gången oanvända stödrätter dras in. De bör säljas före den 4 maj,
annars får man ingen betalning för dem.
Hushållningssällskapet är en av dem som förmedlar stödrätter.
– Den som bor i kompensationsstödsområ-

de måste dessutom hålla koll på hur många
djur han eller hon har och rapportera dem
i tid. Fel uppskattning av antalet djur kan i
värsta fall minska stödet med stora summor,
säger Justina Olsson, EU-rådgivare på HS
Konsult.
Hushållningssällskapet hjälper till med beräkningen som ändå till viss del blir en uppskattning. ■

