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Så här gör du SAM-ansökan
Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet.
SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats.

Du kan söka de här stöden i SAM Internet:

• gårdsstöd

• miljöersättningar

• stöd för kvalitetscertifiering

• kompensationsbidrag

• nationellt stöd

Om du inte vill göra din ansökan själv så finns det konsulter som kan hjälpa dig.

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Du kan fylla i ansökan vid flera tillfällen
Du behöver inte göra din ansökan klar vid ett och samma tillfälle.
Du kan när som helst välja att logga ut från SAM Internet
och fortsätta vid ett senare tillfälle.
Allt du fyller i sparas automatiskt.

Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan
Du kan högerklicka med datormusen på kartan i SAM Internet
för att få fram de vanligaste funktionerna i menyerna Block och Skifte,
till exempel Auto-rita skifte på block.

Använd SAM Internets hjälpsystem
När du gör din ansökan i SAM Internet kan du använda hjälpsystemet
som på ett enkelt sätt förklarar hur SAM Internet fungerar.
Hjälpsystemet visas med  uppe till höger i SAM Internet.

Den här informationen hittar du också i broschyren  
Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17–25

1



Så här gör du SAM-ansökan

Så här använder du SAM Internet
1. Gå till SAM Internet
Gå till SAM Internet genom att skriva www.jordbruksverket.se/saminternet
högst upp i webbläsarens adressfält.
Du kommer då till sidan där du loggar in i SAM Internet.

SAM Internet
I SAM Internet söker du jordbrukarstöd.

Den 3 februari klockan 10 öppnar SAM Internet för  
2014 års ansökan.

http://www.jordbruksverket.se/saminternet

Självservice (e-tjänster)

Rapporter, broschyrer och
blanketter

Mina sidor

Du loggar in här
Logga in med e-legitimation Logga in med lösenord
BankID  Användarnamn och lösenord

Mobilt BankID

Nordea

Telia  

Har du frågor?

Har du frågor om hur du gör din
ansökan i SAM Internet kan du
kontakta din länsstyrelse.

Startsida Landsbygdsutveckling Stöd Miljö och klimat Odling Djur Handel Tillsyn Konsument 

SAM Internet - Jordbruksverket

Skriv ditt sökord

Här loggar du in.

Här skriver du  
in adressen.

Du kan också logga in i SAM Internet från Mina sidor.
 Mina sidor hittar du här: www.jordbruksverket.se/minasidor

2. Logga in
Logga in med e-legitimation
Du loggar in i SAM Internet med din e-legitimation.
En e-legitimation är en elektronisk legitimation
som du kan använda när du gör ärenden på internet.
Du skaffar en e-legitimation hos din bank eller hos Telia.
De flesta banker kallar e-legitimationen för BankID.

 Läs gärna mer här: www.jordbruksverket.se/e-legitimation

När du loggar in med e-legitimation
kan du också skriva under ansökan med din e-legitimation.
Då slipper du skicka in din underskrift på papper.

Nytt för i år är att du kan välja att logga in med en e-legitimation
som du har i din mobiltelefon eller på din surfplatta.
En sådan e-legitimation kallas för Mobilt BankID.
Med Mobilt BankID kan du logga in i SAM Internet på vilken dator som helst.
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Logga in med lösenord
Du kan också logga in med användarnamn och lösenord.
Du kan använda samma lösenord som du använde
sista gången du loggade in i SAM Internet 2013.

 Du kan också beställa ett nytt lösenord här: www.jordbrukverket.se/saminternet

Tänk på att beställa lösenordet i god tid innan du ska göra din ansökan
eftersom det tar några dagar innan du får lösenordet hem med posten.

När du har loggat in i SAM Internet
Du är nu inne i SAM Internet.
Högst upp på sidan kan du se alla flikar där du sedan ska fylla i uppgifter.
Om du sökte i SAM Internet förra året kommer det upp en ruta
där du kan hämta uppgifter från förra årets ansökan.

Start

Här kan du hämta 
uppgifter från förra 

årets ansökan. 

Här är alla 
flikar. 
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3. Redovisa block och skiften
Du redovisar dina block och skiften under fliken Karta och Skiften.
Om du sökte i SAM Internet förra året
kan du hämta uppgifter både om dina block och dina skiften när du startar SAM Internet.
Tänk på att du ändå behöver gå igenom din ansökan noggrant
för att se om alla uppgifter fortfarande stämmer.
Ibland behöver vi ändra blocken i SAM Internet och då behöver du ändra din ansökan.

Blocken i din ansökan är markerade med gul färg
både i kartan och i Block- och skifteslistan till vänster om kartan.
Skiftena i din ansökan är markerade med grön färg
både i kartan och i Block- och skifteslistan.

Lägga till eller ta bort block
Kontrollera först att all mark som du brukar eller sköter
är markerad med gul eller grön färg i kartan.
Då finns den också med i Block- och skifteslistan.
Om ett block som du brukar eller sköter är markerat med grå färg i kartan
ska du lägga till det så att det blir gult.

För att lägga till block väljer du menyn Block
och sedan Lägg till block som inte finns i min ansökan.
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Om du har sålt eller arrenderat ut mark till en annan lantbrukare
ska du ta bort blocket från din ansökan.
Först väljer du menyn Block och sedan Ta bort block som finns i min ansökan.
Klicka OK och klicka sedan på det block som du vill ta bort.

Om du har mark som ligger utanför dina kartblad i SAM Internet
ska du kontakta din länsstyrelse.
Du kan se alla dina kartblad  
genom att sätta en bock i rutan Visa kartblad i rutan Kartverktyg.

Här är menyn
Block. 
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Kontrollera blockarealen
Kontrollera också att blockarealen och blockens gränser i SAM Internet
stämmer med verkligheten.
Om något inte stämmer ska du tala om att blocket ska ändras.
Det gör du genom att markera blocket,
välja menyn Block och sedan välja Föreslå ändring av block.

Rita eller ändra skifte
Om du ska söka stöd för blocket och det inte redan finns ett skifte på blocket
så behöver du rita in ett skifte.
Det är bara i väldigt få fall som det inte ska finnas skifte på ett block.
Det är till exempel om du har betesmark eller slåtterängar
som du inte kan få gårdsstöd för, utan bara miljöersättning.

Du ritar ett skifte genom att markera blocket där skiftet ska ligga
och sedan välja menyn Skifte.
Där kan du välja mellan Auto-rita skifte på block eller Rita skifte på block.
Enklast är det att auto-rita skiften.
Då ritas automatiskt ett skifte på hela blocket.
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Du kan ändra skiften som du redan ritat.
Det gör du genom att markera skiftet,
välja menyn Skifte och sedan välja Ändra eller dela skifte.

Här är menyn 
Skifte. 

5



Så här gör du SAM-ansökan

Redovisa vad du odlar och hur stort skiftet är
Redovisa sedan vad du odlar på marken och hur stora dina skiften är.
Det gör du genom att markera skiftet och sedan välja menyn Ange gröda och stöd.
Då öppnas ett fönster där du klickar dig igenom fyra steg.

I steg 1 fyller du i vad du odlar på dina skiften och hur stora dina skiften är.
Om du är osäker på vilken gröda du ska fylla i kan du titta i grödkodslistan.

 Du hittar grödkodslistan här: www.jordbruksverket.se/saminternet

Steg 2 behöver du bara fylla i om du söker utbetalning för vissa miljöersättningar.
Du kan läsa mer på nästa sida i stycket Söka utbetalning för miljöersättning.

Steg 3 behöver du bara fylla i om du söker nytt åtagande för våtmarker.

I steg 4 kan du se vad du angett i de tidigare stegen.
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Här är menyn 
Ange gröda och stöd. 
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4. Söka utbetalning för miljöersättning och öka åtaganden

Söka utbetalning för miljöersättning
För de här miljöersättningarna söker du utbetalning
genom att ange en godkänd gröda och areal i steg 1 i menyn Ange gröda och stöd:

• vallodling
• bruna bönor på Öland
• miljöskyddsåtgärder

För de här miljöersättningarna ska du förutom att fylla i steg 1
även sätta en bock i en ruta i steg 2 där det står att du söker utbetalning:

• minskat kväveläckage
• växtodling inom certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion

För de här miljöersättningarna räcker det att du har ett åtagande
och skickar in din SAM-ansökan:

• natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet
• betesmark och slåtterängar
• skyddszoner
• skötsel av våtmarker

För djurhållning inom certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion
ska du ange produktionsplatsnummer och antal djur under fliken Övriga uppgifter.
För att få utbetalt för din ekologiska djurhållning
måste du också söka utbetalning för ekologisk växtodling.

Öka åtagande för miljöersättning
I år är det bara i få fall som det är möjligt att öka ett åtagande.
Du kan läsa mer om de fallen på sidan 7 i broschyren Nyheter och översikt 2014.
Om du ska öka ett åtagande som du redan har så gör du det under Övriga upplysningar.
Du hittar Övriga upplysningar under fliken Övriga uppgifter.

5. Fyll i dina uppgifter under fliken Övriga uppgifter
Under fliken Övriga uppgifter ska du till exempel fylla i telefonnummer, antal djur,
produktionsplatsnummer och kvalitetssäkringssystem för certifierad ekologisk produktion.
Där ska du också ange om du vill använda stödrätter som inte användes förra året.

6. Kontrollera din ansökan under fliken Översikt
Under fliken Översikt kan du se alla uppgifter som du fyllt i.
När du går in under fliken öppnas rapporten Mina fel och varningar.
Läs noga igenom och rätta felen.
När du har rättat ett fel kan du uppdatera rapporten genom att klicka på knappen Uppdatera.
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7. Skicka in ansökan
När du är klar med ansökan skickar du den till länsstyrelsen via internet.
Klicka på knappen Skicka in och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Om du loggat in med e-legitimation
skriver du också under din ansökan med e-legtimationen.

Om du loggat in med användarnamn och lösenord
ska du skriva ut sidan Underskrift av ansökan i SAM Internet 2014. 
Skriv under sidan och skicka den till din länsstyrelse.
Länsstyrelsen måste ha din underskrift senast den 15 juni.
Eftersom den 15 juni i år är en söndag är det den 16 juni som gäller. 
Adressen till länsstyrelsen hittar du på baksidan av den här broschyren. 

När du har skickat in din ansökan i SAM Internet kommer det ett meddelande på skärmen 
som talar om att ansökan har kommit in till länsstyrelsen.
Om meddelandet inte kommer upp på skärmen
betyder det att din ansökan inte har kommit in till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har mottagit din SAM-ansökan

Namn:
Personnummer:
ID-nummer för elektroniskt dokument:

Om du behöver kontakta Jordbruksverket angående signeringen kan du ange xxxxxxxxx så
kan vi hjälpa dig mer effektivt.
Vi rekommenderar att du skriver ut din kvittens och sparar den. Så här ser medelandet ut 

om du har skrivit under 
med e-legitimation.

Ett meddelande kommer 
upp på skärmen när din 

ansökan har kommit in till 
länsstyrelsen. 

Du kan också kontrollera att din ansökan kommit in till länsstyrelsen
genom att titta högst uppe i webbläsarfönstret.
Där står antingen Inskickad ansökan eller Ansökan ej inskickad.

Här är knappen 
Skicka in.

8



Så här gör du SAM-ansökan

8. Ändra ansökan
Om det behövs kan du ändra din ansökan efter att du skickat in den.
Du startar SAM Internet som vanligt 
och klickar på knappen Ändra ansökan uppe till höger i SAM Internet.
Knappen Ändra ansökan syns först när du har skickat in din ansökan första gången.

Sedan ändrar du din ansökan.
Uppgifter som du har fyllt i tidigare och som fortfarande gäller ska du låta stå kvar.
Kom ihåg att skicka in ändringarna.
Du kan skicka in 3 gånger per dag.
Om du loggar in med användarnamn och lösenord
ska du skicka in en ny sida med underskrift varje gång du skickar in en ändring.

I de här fallen får du ändra din ansökan
Du får öka arealen och ändra grödkod i din SAM-ansökan till och med den 15 juni
eller tills du får veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan.
Det betyder att sista dag att öka arealen och ändra grödkod 
kan vara tidigare än den 15 juni. 
Ändra därför så snart som möjligt om det är något du behöver ändra.
Du gör ändringarna i SAM Internet.
Om du behöver ändra grödkod efter den 15 juni ska du kontakta din länsstyrelse.
Eftersom den 15 juni i år är en söndag är det den 16 juni som gäller. 

Du får minska arealerna i din ansökan när som helst
eller tills du får veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan. 
På de skiften där länsstyrelsen inte hittar några fel
kan du minska arealen även efter kontrollen.

Tänk på att du inte får minska arealen på ett skifte om det här har hänt:

• Du har föreslagit att blockarealen ska öka
och du har sökt stöd för den areal som du har föreslagit att blocket ska öka med.
och
• Länsstyrelsen eller Jordbruksverket har inte godkänt ditt förslag om ändring av block.

 Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du ändrar i SAM-ansökan:
www.jordbruksverket.se/ändrasamansökan

Här är knappen 
Ändra ansökan.
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