
Nationellt stöd
för slaktsvinsproduktion
VILLKOR FÖR STÖD
I stödområde 1–3 lämnas nationellt stöd för slaktsvinsproduktion. Stöd lämnas för det antal slaktsvin, inklu-
sive unggalt, som lämnas till slakteri och som slakteri rapporterar till Jordbruksverket. Stöd lämnas för minst
40 men mest 2 500 slaktsvin som under ett kalenderår levereras från ett företag. Slaktsvinen ska under en
kvalificeringstid på minst tre månader omedelbart före slakt ha befunnit sig inom stödområdet. Köttet måste
enligt livsmedelslagen ha godkänts vid besiktning.

Stöd lämnas till producenter som brukar minst 3 hektar jordbruksmark (åker- eller betesmark) inom stöd-
område 1–3. Om den brukade arealen minskar till under 3 hektar ska detta anmälas inom 10 arbetsdagar från
den dag minskningen skedde. Anmälan skickas till Miljö- och regionalstödsenheten vid Jordbruksverket. 

Stöd kan lämnas till och med det år producenten börjar uppbära statlig ålderspension, hel sjukersättning eller
hel aktivitetsersättning.

STÖDBELOPP
Följande stödbelopp gäller:
Stödområde kr/slaktsvin
1 222
2 143
3  23

Nationellt stöd betalas inte ut om beloppet är mindre än 500 kronor.

ANSÖKAN
Ansökan om nationellt stöd för slaktsvinsproduktion upprättas i blanketten ”Nationellt stöd för slaktsvins-
produktion” (E8.4). Ansökan skickas till Jordbruksverket och gäller så länge som villkoren för stöd uppfylls.
Sökande som önskar stöd för slaktsvin som lämnats till slakteri det närmast föregående stödåret måste ha
kommit in med ansökan senast den 1 april.

UTBETALNING
Slakterier rapporterar en gång i veckan till Jordbruksverket hur många svin som slaktats under perioden.
Jordbruksverket betalar med dessa uppgifter som grund ut stöd en gång i månaden till de producenter som
är stödberättigade.

ÖVERLÅTELSE
Person som genom överlåtelse övertar produktion måste lämna ny ansökan om nationellt stöd för slakt-
svinsproduktion till Miljö- och regionalstödsenheten vid Jordbruksverket. Tänk också på att uppgifter om ny
leverantör måste lämnas till slakteriet.

Adress
Blanketten om ansökan om nationellt stöd för slaktsvinsproduktion skickas till:
Jordbruksverket
Miljö- och regionalstödsenheten
551 82  Jönköping
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