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inför sam-ansökan

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
KOMBINERA

STUDIER MED LANTBRUKHos oss kan du bli behöring till högskolestudier 
samtidigt som du läser Naturbruksprogrammet med inriktning mot Lantbruk

Följ oss på:

WWW.NBG.NU
013-227910Du kan även läsa med inriktning mot MASKIN, MARK 

& ENTREPRENAD, SKOG, JAKT, TRANSPORT, 
MASKINMEKANIKER, DJUR OCH HÄST

Vi har även:
GRUNDKURS LANTBRUK

Distans eller på plats
DRIFTLEDARKURS

YH-utbildning 300p

en ko för lite kan minska stödet med 
flera hundra tusen kronor. kompen
sationsstödet är viktigt för mjölkbon
den stefan andersson i småländska 
moshult som löser sina problem 
genom att bygga ut.

text & foto: Helena Wennström  

Det ligger många små skiften längs vä
gen som slingrar fram mellan Vislan
da och Eneryda. Stefan Andersson har 

inte bara den egna familjegården i Moshult – 
han brukar hela 38 fastigheter.

Kompensationsstödet är avgörande för lant
brukare i den småländska skogsbygden. Snart 
är det dags igen för Stefan Andersson att ansö
ka och även i år kommer han att vara lite orolig 
för om han ska få alla pengarna, drygt 400 000 
kronor.

– Det kräver en hel del planering och by
råkrati. Det är ett moment som oroar, för det 
rör sig om mycket pengar om stödet halveras, 
säger han över en kopp kaffe i det trivsamma 
köket medan han bläddrar i sina papper.

kompEnsationsstödEt går till lant
brukare i områden med sämre odlingsförut
sättningar, större delen av Sveriges yta. Halva 
Stefan Anderssons omsättning kommer från 
mjölken. Resten står stöd och kött för.

Stödet är numera kopplat till djurhållning 
och det gäller att ha tillräckligt många djur per 
hektar för att få det. Det kan vara lite svårt att 
räkna ut. Gränserna är skarpa, vilket gör att 
bara ett litet fel kan medföra halverat stöd.

Därför vågar en del lantbrukare inte ta vissa 

arrenden som de erbjuds, även om de skulle 
passa bra. De riskerar att få för mycket mark.

Men det går heller inte att ha för många 
djur, då blir spridningsarealen för gödseln inte 
tillräcklig. Balansen kan vara hårfin.

2016 låg Stefan Andersson nästan på grän
sen. Om tre kor hade fallit ifrån hade kompen
sationsstödet halverats.

Det är den främsta anledningen till att han 
nu bygger ut stallet med en kalvavdelning. 

Han bygger i egen regi med hjälp av familj 

och vänner men anlitar lokala hantverkare till 
vissa moment. Förhoppningsvis blir bygget 
klart i år. Då kan han ha 150 djur till och slip
per att oroa sig alls för att få stora avdrag på 
stödet. Han kan också ta in mer mark.

– Jag jagar inte mer mark. Men folk hör 
av sig och vill ha markerna skötta. Då behövs 
djur. En del av min affärsidé är att sköta mar
ker, säger han.

2013 fick Stefan Andersson inte kompensa
tionsstöd på 250 000 kronor eftersom num
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FaKta: STEfAN ANDERSSoN

ettåringarna är nyfikna men lite skygga när det kommer en ny person 
med kamera. stefan andersson har mest sRBkor men även slB och till 
höger en belted galloway.

FaKta: STÖDET I SIffRoR
■ 1,4 miljarder kronor betalas ut till lantbru-
kare i de områden i Sverige som har sämre 
förutsättningar att odla. Stödet ska främja ett 
hållbart jordbruk och bevara landsbygden.

■ stödet varierar från maximalt 5 400 
kronor per hektar längst i norr till några 
hundralappar i söder. Stödet beräknas utifrån 
antalet djur per hektar grovfoder där vall, hel-
säd och betesmark räknas in. I söder krävs en 
djurenhet per hektar, i norr 0,65. 

■ stefan andersson tog över gården med
25 mjölkkor och 57 hektar (åker, bete och
skog) i Moshult efter sina föräldrar 2006.
Sedan dess har han byggt ut flera gånger.
Nu odlar han 180 hektar vall och spann-
mål, har 110 mjölkkor och 30 dikor – totalt
450 djur, och 170 hektar betesmark. Med
arrenden brukar han 38 fastigheter med
240 skiften. Två anställda.
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ret till hans huvudproduktionsplats av okänd 
anledning fallit ur systemet. Först drygt ett år 
senare fick han ersättning från en försäkring.

– man kännEr sig väldigt sårbar, man vet ald
rig riktigt hur mycket pengar man får och när 
man får dem. Det är en stor anledning till att 
jag anlitar Hushållningssällskapet för att göra 
EUansökan, säger han.

Utan kompensationsstöd hade han haft fler 
mjölkkor – de omsätter mer. Men då hade 

mindre mark betats. Utan djur växer det igen.
Stödet är sämre på att hjälpa till att uppfyl

la andra målsättningar än att hålla landskapet 
öppet. Naturbete är magrare för djuren än 
odlat grovfoder. För den som har mycket na
turbete är det därmed svårt att komma upp i 
tillräckligt många djurenheter.

– Stödet missgynnar ekologiska gårdar och
gårdar med mycket naturbetesmark, säger So
fia Eitrem, rådgivare och affärsutvecklare på 
Hushållningssällskapet i Blekinge. ■

Här ska det bli ny kalvavdelning 
med åtta djur tillsammans. stefan 
andersson bygger i egen regi och 
väljer betong, som han tycker är ett 
bra material.

www.scandinavianseed.se

Karolina Högavkastande rörsvingel
Säker grovfoderproduktion 
av hög kvalitet   
Något senare mognad
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■ Omsättning: cirka 6,5 miljoner kronor.

■ Investering i nytt kalvstall 2018: cirka 4 miljoner kronor varav
1,2 miljoner i investeringsstöd.
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