
Håll dig uppdaterad  
och kontaktbar
Lägg in aktuella kontaktuppgifter på Mina sidor

Mina sidor är bra till mycket. Utöver att se uppgifter om 
din verksamhet och aktuella ansökningar kan du lägga in 
 kontaktuppgifter som mobilnummer och e-postadress,  
så att vi kan nå dig vid behov. 

Mina sidor finns här: jordbruksverket.se/minasidor

Prenumerera på nyhetsbrevet om stöd  
till landsbygden

Vi skickar ut ett nyhetsbrev med aktuell information  
om jordbrukarstöden. När du prenumererar får du 
 nyhetsbrevet i din e-post och kan läsa det både i datorn  
och i din  mobiltelefon.

Du prenumererar här: jordbruksverket.se/nyheteromstöd

Anslut dig till digital myndighetspost

Om du inte redan har skaffat en digital brevlåda kan det 
vara bra att göra det. Med en digital brevlåda kan du ta emot 
post snabbt, säkert och miljövänligt. Om du har en digital 
brevlåda får du det mesta av din post från Jordbruksverket 
och länsstyrelsen digitalt i stället för att få papper hem i 
brevlådan. Det är gratis och helt frivilligt att ha en digital 
brevlåda.

Läs mer om digitala brevlådor:  
jordbruksverket.se/digitalbrevlåda

Kom-ihåg-lista för SAM-ansökan

Sista ansökningsdag 15 april

Sista ändringsdag 15 juni

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00 (vx)
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se

Vi har samlat allt du behöver veta på 
jordbruksverket.se/sökajordbrukarstöd

Sista dag att söka är den 15 april
Läs m
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Gör din ansökan under perioden 11 februari–15 april 2021.

Skaffa e-legitimation om du ska göra din ansökan själv.

Skaffa fullmakt om du har ett handelsbolag eller aktiebolag 
och ska göra ansökan själv.

Dela ut fullmakt om någon annan ska göra din ansökan åt dig.

Läs om reglerna och nyheterna för de stöd du ska söka.

Läs om hur du gör din ansökan i SAM Internet.

Gå igenom de fel och varningar som visas i SAM Internet och 
åtgärda det som behövs innan du skickar in din ansökan.

Dina block kan ändras under hela året och då behöver du än-
dra i din ansökan. Gå därför in i SAM Internet efter att du har 
skickat in din ansökan och kontrollera dina block.

Kom ihåg att sista dag för vissa ändringar är den 15 juni.



Du söker stöden  
i SAM Internet
De här stöden kan du söka i e-tjänsten SAM Internet:

• gårdsstöd

• förgröningsstöd

• miljöersättningar

• ersättningar för ekologisk produktion

• kompensationsstöd

• nötkreatursstöd

• djurvälfärdsersättningar

• stöd till unga jordbrukare

• nationellt stöd.

Från och med i år söker du även miljöersättningen för 
 hotade husdjursraser i SAM Internet.

När du ska göra din ansökan loggar du in i SAM Internet 
med e-legitimation. E-tjänsten är anpassad för dator och 
fungerar inte på mobiltelefon eller surfplatta.

Du hittar e-tjänsten SAM Internet här:  
jordbruksverket.se/saminternet

Tips
För över stödrätter snabbt och enkelt på Mina sidor

Om du behöver föra över stödrätter till en annan lantbrukare gör du 
det på Mina sidor. E-tjänsten för överföring av stödrätter är öppen 
under perioden 8 februari–15 juni.

Se uppgifter om dina utbetalningar och din gård på 
Mina sidor

På Mina sidor finns uppgifter om dina utbetalningar, beslut, djur, 
stödrätter och andra uppgifter om just din verksamhet. Kontrollera 
gärna att det kontonummer du angett för utbetalningar stämmer.  
På Mina sidor kan du också se om din SAM-ansökan är inskickad.   
Mina sidor finns här: jordbruksverket.se/minasidor

Är du ovan att söka stöd?

Vi har samlat information om sådant som kan vara bra att känna till 
om SAM-ansökan och att söka jordbrukarstöd på vår webbplats. 

Informationen finns här: jordbruksverket.se/samansökan

Ska någon annan göra ansökan åt dig?

Om någon annan ska göra ansökan åt dig måste du ge den  
personen fullmakt. Du kan ge fullmakt till en annan person  
på jordbruksverket.se/minasidor eller med blanketten  
Fullmakt – e-tjänster.

Har du ett aktiebolag eller handelsbolag?

Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag måste du ge dig själv 
fullmakt för att du ska kunna använda din personliga e-legitimation. 
Använd blanketten Fullmakt – e-tjänster.

Om ägandeförhållandena i företaget har förändrats behöver du 
 kontrollera att fullmakten fortfarande gäller.

Ge fullmakt via Mina sidor så börjar fullmakten gälla direkt.

Om du använder blanketten så måste vi först behandla din 
ansökan. Vi informerar dig när fullmakten börjar gälla.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och se svaren  
på frågor som andra har ställt: jordbruksverket.se/frågaoss

Du kan också ringa till länsstyrelsen eller Jordbruksverket.  
Det gemensamma telefonnumret är: 0771-67 00 00

Om du bor i Västernorrlands län ska du istället ringa:  
0611-34 90 70

Veckorna innan sista ansökningsdag har vi utökade  
öppettider för dig som har frågor. 

Läs mer om våra öppettider här:  
jordbruksverket.se/öppettidersam

Information om  
SAM-ansökan 2021
Nu är det dags att söka jordbrukarstöd för 2021. 

Sista dag att söka stöden är den 15 april.

Det är inte några stora ändringar i stöden i år

För miljöersättningarna och ersättningarna för ekologisk 
 produktion ser det olika ut gällande vilka åtaganden som  
går att förlänga, utöka eller söka nya. Förlängningar och   
nya åtaganden blir i de flesta fall ettåriga.

Du hittar aktuell information om jordbrukarstöden och 
 nyheterna här: jordbruksverket.se/sökajordbrukarstöd


