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Bästa möjliga  
SAM-ansökan för just dig.

De senaste åren har intresset för vår 
SAM-rådgivning ökat kraftigt. I år är 
vi därför ett lag på hela nio rådgivare 
som kommer att ta hand om din och 
andra lantbrukares SAM-ansökningar. 
Vi har läst på och vet vad årets 
nyheter betyder för dig som lantbru-
kare och vi har kunskap även om de 
snårigaste detaljerna i regelverket. 
Ändå är det bara början. Du ska vända 
dig till oss om du vill lämna in en SAM-
ansökan som är anpassad för just dina 
förhållanden. Det vågar vi lova, då 
vårt lag består av både produktions- 
och EU-rådgivare. Därför förstår vi oss 
på hela din verksamhet.

Den 22 februari öppnar SAM 2017. Ansök-
ningstiden för SAM-ansökan är öppen 
till och med den 4 maj och sista dagen för 
ändringar är liksom tidigare den 15 juni. 

Du är mycket välkommen att ta hjälp av 
våra EU-rådgivare med SAM-ansökan.  
Vi har nio EU-konsulter med många års  
erfarenhet av SAM-ansökan och med ett 
brett kunnande inom jordbruk, ekonomi 
och EU:s regelverk. Vi har också ett värde-
fullt kontaktnät inom de handläggande 

myndigheterna och kan hjälpa till vid 
oklarheter i myndigheternas handläggning.  

Vi ser till att din SAM-ansökan är så bra 
som möjligt för ditt företag och optimerad 
för de olika stöden. Vi importerar uppgifter 
från CDB för att få bästa möjliga underlag 
för djurstöden. Naturligtvis lämnar vi garanti 
på vårt arbete. Vi kan också hjälpa dig med 
genomgång av tvärvillkor som gäller för 
din gård.  

Till våra tidigare SAM kunder skickar vi 
som vanligt ut en inbjudan med förslag på 
tid. Nya kunder är  
välkomna att  
höra av sig  
till någon  
av våra EU- 
rådgivare  
för att boka  
tid för SAM- 
ansökan.

När du anlitar oss sparar du tid och slipper 
onödig oro. Vi ser till att ansökan blir korrekt 
– och ger bästa möjliga resultat för just dig 
och ditt lantbruk.

Vi kan både  

produktion och  

regelverk.  

Det tjänar du på.

För din bästa möjliga  
SAM-ansökan, kontakta oss
Bengt Andréson  
ekonomirådgivare, 070-829 09 31 (Karlstad)
Bengt Nilsson  
landsbygdsrådgivare, 070-829 17 17 (Arvika)
Jonathan Dalberg  
ekonomirådgivare, 0705-82 09 22 (Sunne och Torsby)
Karin Granström  
rådgivare lantbruksdjur, 070-257 67 60 (Karlstad)
Lina Ulff Delprato  
växtodlingsrådgivare, 0706-49 01 39 (Karlstad)
Marie Larsson  
EU-rådgivare, 070-35 92 904 (Karlstad)
Per Jonson  
landsbygdsrådgivare, 070-937 70 04 (Årjäng)
Sofie Hedlund  
byggnadsrådgivare, 0708-29 09 21 (Karlstad)
Ulrica Broström  
växtodlingsrådgivare, 070-829 09 26 (Karlstad)

Dags för  

SAM-ansökan  

2017
Fakta om SAM 2017

Stödrätter 
Har du överskott och några stödrätter inte användes 
förra året så bör de säljas under våren.  Från och med 
2016 får du ha överskott av stödrätter ett enstaka år, 
men inte 2 år i rad. Stödrätter som inte används på 2 år 
dras in av Jordbruksverket.  Handeln på stödrättsbörsen 
för 2017 påbörjas i januari/februari och avslutas i början 
av juni. Du kan redan nu lämna en intresseanmälan hos 
våra mäklare på stödrättsbörsen, kontakta Stig Emilsson 
på telefon 070-647 01 47 eller Bengt Andréson, telefon 
070-829 09 31.  

Några nyheter i 2017 års SAM ansökan 
I år måste man ha E-legitimation för att göra SAM ansökan 
eftersom möjligheten att logga in i SAM Internet med 
lösen försvinner.  Även möjligheten att ansöka på blankett 
är i år borttaget. 
 
Djurvälfärdspeng
Från och med 2017 kommer djurvälfärdsersättningarna 
för extra djuromsorg för får, suggor och klövhälsovård för 
mjölkkor att sökas i SAM Internet i ställer för på blankett. 
• Nu blir det tillåtet att flytta fåren under hållandeperioden.  
• Kravet på att klövarna på mjölkkor måste verkas 2   
 gånger per år har ändrats. Nu gäller att klövarna ska   
 besiktigas eller verkas av klövvårdare 2 gånger per år. 
• För ersättningen för extra djuromsorg på suggor tas   
 kravet bort på att du varje dag ska signera protokoll och  
 underlag med uppföljningen av suggornas utfodring.

Mer blockinformation i Sam-internet 
Om blocket som du lägger till i sin ansökan redan ligger 
med i någon annans ansökan får du ett meddelande 
direkt som talar om att någon annan sökt på det aktuella 
blocket. Om blocket ligger i Natura 2000 område visas det 
i blockinformationen.

Räcker pengarna? Vad finns att göra inför 
bokslutet? Betalar jag skatt på ett klokt sätt? 
Det är några frågor som vi ofta besvarar.

Kan begripliga nyckeltal, professionell redovis-
ning och effektivare administration leda till 
bättre affärer? Det ser vi ofta i vårt arbete.

Vi har möjlighet att erbjuda allt som krävs för 
att du skall få en väl fungerande administra-
tion, till exempel löpande bokföring, bokslut, 
deklarationer och skatteplanering. 

I vår ekonomigrupp arbetar Lena Darin, Bengt 
Andréson, Karin Östlund, Jonatan Dalberg 
och från och med första februari Susanne 
Johansson som är tillbaka från föräldra-
ledighet. Välkommen att höra av dig för en 
förutsättningslös diskussion om dina behov 
och företagets möjligheter.

Jag och mina kollegor hjälper dig med allt som 
rör omställning till ekologisk produktion eller 
problem som du har som ekologisk producent. 
Nu kan vi erbjuda subventionerad ekologisk 
rådgivning tack vare stöd från Länsstyrelsen 
via Landsbygdsprogrammet. Kontakta oss för 
mer information!

Redovisning för 
bättre affärer

Lina tipsar

Lina Ulff 
Delprato är 
växtodlings-
rådgivare



Undvik onödiga avdrag på stöden  
– ta hjälp av en tvärvillkorsrådgivare

GRUPPREKL AM T ILL VÄRML ANDS L ANTBRUK ARE KUNSKAP FÖR 
LANDETS FRAMTID

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvärvillkor har varit i fokus sedan år 2005, 
då gårdsstödet infördes. Alla som lämnar in 
en SAM-ansökan omfattas av tvärvillkoren. 
Reglerna handlar bland annat om hur du 
ska sköta dina djur och din mark. Det kan 
också handla om att du ska fylla i uppgifter 
om vad du gör på gården eller vad som händer 
på gården. Om tvärvillkoren inte följs kan 
de leda till sanktioner på 1-5 procent av 
stöden och om felet upprepas blir avdraget 
högre. Exempel på tvärvillkor: 
• Dokumentation av användning av växt-  
 skyddsmedel, råttgift eller andra   
 bekämpningsmedel.
• Användning av foder endast från  
 registrerade foderanläggningar  
 (gäller även eget foder).
• Följ djurskyddslagen och korrekt  
 märkning, rapportering och journalföring   
 av lantbruksdjur. 

Personlig rådgivning  
om tvärvillkor
Du som lantbrukare erbjuds subventionerad 
rådgivning om tvärvillkoren. Du får råd 
och tips om vad som gäller för din gård. 
Rådgivaren redovisar inget av det ni pratar 
om för någon myndighet. Rådgivningen 
är subventionerad och du betalar bara 30 
procent av rådgivningskostnaden.

På Guterud har man haft nytta 
av rådgivningen
Olle Jakobsson, delägare i mjölk- och växt-
odlingsföretaget Bröderna Jakobssons  
Lantbruk, Långserud Guterud, Säffle berättar: 
– Jag beställde tvärvillkorsrådgivning för 
några år sedan. Jag tycker att det är bra att 
kunna få rådgivning om vilka tvärvillkor 
som rör vår verksamhet och hur vi bäst ser 
till att uppfylla dem. Det är alltid bra att få 
en genomgång ute på gården.  De senaste 
åren har vi köpt ytterligare en gård och 
flera av barnen har gått in i driften. Vi vill 
därför gärna ha besök av en tvärvillkors-
rådgivare igen. Det är viktigt att alla vet 
vad som gäller och vad de innebär för oss i 
praktiken.

Bra rutiner för  
rapportering till CDB 
2016 infördes en skärpning kring sen rap-
portering till CDB för nötkreatur.  Djur som 
rapporteras senare än 7 dagar efter händel-
sen inträffat felmarkeras och räknas inte 
med i djurenheter för kompensationsstöd.  
Du riskerar också att få tvärvillkorsavdrag 
på dina stöd om rapporten till CDB sker för 
sent. Andra tvärvillkor som många missar 
är att ha bra journalföring över till exempel 
behandlingar av sjuka djur, foderinköp 
och användning av råttgift. Om din gård 
ligger i område känsligt för växtnärings-
läckage (södra Värmland) är det viktigt att 
följa regler för spridningstidpunkter för 
stallgödsel och kunna visa beräkningar på 
gödslingsbehov i sin växtodlingsplan.

Välkommen!
Vill du veta mer om vilken nytta vi kan göra 
för dig? Kontakta någon av våra tvärvillkor-
rådgivare: Karin Granström, Ulrika Broström 
och Lina Ulff Delprato. 

Olle Jakobsson och Ulrica Broström 
går igenom aktuella tvärvillkor.

50 leverantörer har redan valt Skafferi Värmland
Visste du att 50 lantbruk och 
småskaliga livsmedelsproducenter 
redan valts ut som leverantörer?  
Det hela började med ett förslag  
från en matproducent i länet. Nu har 
Skafferi Värmland varit igång under 
ett år, och intresset är stort.

Skafferi Värmland är ett dotterbolag 

till Hushållningssällskapet Värmland. 
Företaget är en grossist som 
företräder och samlar lokala 
livsmedelsproducenter under ett tak 
genom att erbjuda gemensam 
distribution, logistik, införsäljning 
och marknadsföring.
 
Bland kunderna finns förutom  

20-talet butiker och restauranger 
även fem kommuner där storköken 
förses med färskt nötkött varje 
vecka.  Köttet från Skafferi Värmland 
är alltid uppmärkt med vilken gård 
det kommer ifrån. Delar av 
sortimentet finns också i Saluhallen i 
Karlstad och i delikatessbutiken 
Artisan deli på Kasernhöjden.

Tre spännande utbildningar
Här är tre aktuella aktiviteter. För mer  
information om kurser och nyheter  
– besök vår hemsida och facebooksida.

Seminarium i företagsledning 
Vill du göra en företagsscanning och diskutera hur du 
kan utvecklas inom företagsledning? Kom och lyssna till 
lantbruksföretagaren Karin Hilmer och ledarskapsforska-
ren Martin Melin.

Tid: fredagen den 7 februari kl. 9.00-15.30. 
Plats: Kilarena, Kil. Pris: Seminariet är gratis. Du 
betalar själv för lunch och fika på plats. Arrangör: 
Kompetenscentrum företagsledning, SLU, i samarbete 
med bl a Hushållningssällskapet. Anmälan: Via  
www.slu.se/kcf senast den 31 januari.

Fånggröda och vårbearbetning  
– javisst, men hur? 
Vad krävs för att lyckas med vårbearbetningen och vad 
kan man vinna på att använda sig av fånggröda? Väl-
kommen till en heldagskurs där vi går igenom fånggröda 
och vårbearbetning med lämpliga grödor, nyttan, meto-
der och erfarenheter. Vi reder ut begreppen fånggröda, 
covercrop, catchcrop, mellangröda etc.

Tid: fredagen den 17 februari kl. 9.00-15.00. 
Plats: Hushållningssällskapet, Karlstad. Pris: Kursen 
finansieras genom landsbygdsprogrammet och är kost-
nadsfri. Du betalar själv för lunch och fika. Anmälan: 
Senast måndagen den 13 februari till Lina Ulff Delprato, 
0706-49 01 39, lina.ulff-delprato@hushallningssallskapet.
se. Det går bra att anmäla sig via sms.

Följ med oss till Skottland i höst 
I samarbetet med Specialresor och Värmlands Nöt-
köttsproducenter planerar vi nu en rundresa i Skottland 
22-27 oktober 2017. Förutom spännande gårdsbesök 
kommer vi att besöka Scottish Agriculture College där 
man klonade det världsberömda fåret Dolly och besöka 
nötkreatur auktionen på Thainstone Mart. Givetvis blir 
det också besök på Whiskydestilleri med provsmakning. 
Vill du redan nu göra en intresseanmälan och få mer in-
formation? Kontakta Karin Granström, karin.granstrom@
hushallningssallskapet.se
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