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Kommer EU-stöden att betalas ut nu?

N

u har utbetalningen av EU-stöden
börjat. Ett mycket efterlängtat
likviditetstillskott för de flesta.
Många kommer tyvärr också se avdrag på
stöden efter kontroller av olika slag. För en
del kommer utbetalningarna att dröja på
grund av att kontrollerna inte är färdiga.
Att stöden dröjer ställer till bekymmer
med likviditeten för många och är självklart
inte okej. Ett sätt för oss som drabbas för att
påskynda processen är att godkänna kontrollresultatet så fort man får det. Det ska annars
gå 10 dagar så att vi kan lämna synpunkter.
När utbetalningsbeslutet sedan kommer, kan
det överklagas. Det går inte att överklaga en
kontrollrapport.
Ni som inte fått ut klövpengen den

6 december är förmodligen uttagna för
kontroll. Ring till Jordbruksverket och
kolla. Kontrollerna började inte förrän den
9 december i Västra Götaland så det har
alltså varit omöjligt att få ut pengarna i tid.
Mycket dåligt hanterat av både Jordbruksverk
och länsstyrelser. Hur ska man kunna göra
likviditetsbudget när det går till så här?
Hör gärna av er till någon av oss i Sveriges
Mjölkbönder om vad ni fått för avdrag
och varför. Vi kan förmedla kontakter om
ni vill ha hjälp med överklaganden. Tänk
på att kontrollera så att ni inte får några
avdrag på arealen för att kontrollanten till
exempel minskar ett skifte från 2,03 ha till
1,95. Sedan den 1 januari 2018 ska vi kunna
söka på den areal som finns i SAM internet

nder sommaren har vi lämnat in en skrivelse till
Jordbruksverkets styrelse om hur tvärvillkorsavdragen
tillämpas och hur beräkning av djurantal för
kompensationsstödet genomförs. Vår uppfattning är att dessa
tillämpas felaktigt i Sverige. Claes Jonsson och Ulrik Isleborn
träffade fem avdelningschefer från Jordbruksverket och fick
information om vad de anser. Vi inväntar nu ett skriftligt svar.
Vi har lämnat remissvar till Naturvårdsverket angående deras
förslag till en reducering av vildsvinsstammen.
Samarbetet med Lantbrukets Affärer flyter på bra och vi
hoppas framöver kunna värva fler medlemmar!

Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka
lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölkproduktion. Från och med juni 2019 ingår en prenumeration
på Lantbrukets Affärer i medlemskapet och därmed lyfter
tidningen de frågor som är relevanta för oss.
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Jaktproblematiken

Detta har vi gjort
den senaste tiden

U

utan att riskera att få arealavdrag för att en
kontroll efteråt visar en mindre areal än vad
som visas för blocket när vi gör ansökan.
Efter att vi lämnade in vår skrivelse till
Jordbruksverket (se artikeln om vad vi gjort
den senaste tiden) är vi väldigt intresserade
av att få kontakt med de av er som fått
tvärvillkorsavdrag och/eller hamnat under
djurtäthetsgränsen i kompensationsstödet.
Vi försöker att påverka Jordbruksverket med
flera, för att få bort ”onödiga” avdrag och
annat.
Har ni synpunkter i övrigt så tveka aldrig
att höra av er. Inte en krona ska försvinna
från oss i onödan!!

Ä

lgskadorna ökar. Vildsvinsskadorna skenar. Kron- och
dovhjort ökar. Spänningarna mellan oss brukare och
ägare av marken och jägarkåren ökar. Jägarna tycker
att de hjälper oss med ett problem, medan vi brukare tycker att
jägarkåren är en del av problemet genom att de på olika sätt ökar
viltstammarna.
Det har aldrig funnits så mycket vilt att skjuta och ändå vill
jägarna ha lägre jaktarrenden och helst inte betala alls. Enligt vårt
sätt att se det, ska jaktarrendet ses som en ersättning för de skador
som viltet gör på våra grödor och skog. Ett högt vilttryck ska därför
göra att arrendet blir högre och tvärtom.
Ett högt arrende bör därför göra jägarna mer benägna att skjuta
mer vilt för att på sikt sänka jaktarrendet. Som det känns nu, skulle
det många gånger vara lugnast och mest ekonomiskt att vi inte
hade några viltstammar över huvudtaget….

ORDFÖRANDE
Stefan Gård
070-622 22 33
stefan.gard@hotmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Claes Jonsson
070-301 09 31
bankebolet@gmail.com

SEKRETERIAT
Birgitta Berndsson
076-775 82 38
birgitta@bbc-agriconsulting.com
www.sverigesmjolkbonder.se
47

