
Anvisning till blanketten

Ansökan om stödrätter ur den  
nationella reserven 2012

1. Sista datum för ansökan 
om stödrätter ur den 
nationella reserven är 
den 29 mars 2012. Du 
ska skicka blanketten 
i original med bilagor 
till Jordbruksverket, 
Direktstödsenheten,  
551 82 Jönköping.

Det är viktigt att du läser på www.jordbruksverket.se/stöd om vad som gäller för att 
du ska kunna få stödrätter ur den nationella reserven. Läs informationen innan du 
fyller i din ansökan.

Så här fyller du i blanketten
A. Person-/Företagsuppgifter

Observera, endast juridiska personer ska ange adressuppgifter

Endast juridiska personer ska ange adressuppgifter under A. För fysiska personer 
hämtar Jordbruksverket däremot adressuppgifter från Skatteverkets folkbokföring. 
Om du är fysisk person och vill ändra dina adressuppgifter ska du därför göra 
det hos Skatteverkets folkbokföring eller via www.adressandring.se. Då ändras 
samtidigt även adressuppgifterna i Jordbruksverkets register.

Under A fyller du i kundnummer, person- eller organisationsnummer och sökandens 
namn. För juridiska personer anger du även utdelningsadress samt postnummer och 
ortsnamn. Om du har mobiltelefonnummer är det bra om du skriver det också, så att 
vi snabbt och enkelt kan kontakta dig vid eventuella frågor.

B. Grund för ansökan 
Här ska du ange varför du ansöker om tilldelning av stödrätter ur den nationella 
reserven. Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ som passar in på din situation 
(B1 eller B2). Välj endast ett alternativ per blankett.

B1. Jag är jordägare och min mark har varit utarrenderad sedan 2002 eller tidigare   
 och jag brukar själv marken 2012.

B2. Jag har redovisat nya eller utökade betesmarker eller slåtterängar i min   
 SAM- ansökan. Markerna är godkända för gårdsstöd 2012. (Observera att det  
 endast gäller mark som är betesmark eller slåtteräng, det vill säga grödkod  
 52, 53 och 61)

C. Omfattning av ansökan
Här ska du ange inom vilken region marken ligger samt skiftesbeteckning på marken. 
Du ska även ange på vilka block marken ligger och hur många hektar jordbruksmark 
som du söker stödrätter för. Om det är åkermark skriver du Å och om det är betesmark 
skriver du B. Det är bara i grupp B1 som du kan söka för både betesmark och 
åkermark. I grupp B2 kan du bara söka för betesmark.

Glöm inte att summera antalet hektar som du söker stödrätter för.
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Minst 1 hektar
Din ansökan om stödrätter ur den nationella reserven måste totalt omfatta minst  
1 hektar mark som uppfyller kraven för gårdsstöd och villkoren för nationella reserven. 
Varje block måste omfatta minst 0,1 hektar.

D. Kom ihåg att bifoga handlingar
För att vi ska kunna handlägga din ansökan om stödrätter ur den nationella reserven måste 
du kunna styrka dina uppgifter. Skicka in kopior av handlingarna, inte original. Blankett 
och eventuell fullmakt ska du däremot alltid skicka in i original. Om vi anser att din 
ansökan inte är komplett eller styrkt kan den komma att avslås.

Du som tillhör gruppen B1 ska skicka med kopior på:

1. Köpekontrakt eller annan handling som visar datum för förvärvet av marken, till 
exempel ett utdrag från fastighetsregistret

2. Arrendekontrakt

3. Uppsägning av arrendekontraktet.

Läs mer om villkoren som gäller för köp, arrendekontrakt och uppsägning på  
www.jordbruksverket.se/stöd

E. Försäkran och underskrift

Här ska du skriva under ansökan. 

•	 Om det finns mer än en ägare till marken som ansökan gäller i grupp B1 ska alla 
delägare underteckna ansökan eller skicka in en fullmakt i original.

•	 Om den sökande är ett bolag, organisation eller liknande ska en behörig 
firmatecknare skriva under ansökan. Bifoga handling som visar att du har rätt att 
skriva under ansökan. Fullmakt ska alltid skickas in i original.

•	  Om den sökande är ett dödsbo ska du skicka med en kopia på den del av 
bouppteckningen som visar vem som är dödsbodelägare. Om det finns flera 
dödsbodelägare ska alla delägare skriva under ansökan. Om en företrädare för 
dödsbodelägarna skriver under ansökan ska en fullmakt i original från delägarna 
skickas med som visar att den person som företräder har rätt att företräda.  
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Har du frågor?
Mer information om gårdsstödet och stödrätter hittar du på  
www.jordbruksverket.se/stöd där informationen uppdateras kontinuerligt.

Om du har frågor om stödrätter kan du ringa till Jordbruksverkets kundtjänst på telefon 
0771-223 223.

Jordbruksverket
551 82 Jönköping, Tfn 0771-223 223 (kundtjänst), Tfn 036-15 50 00 (vx)
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se, www.jordbruksverket.se
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