
På framsidan kan man se om man har lämnat in sitt kvalitetstest eller inte. Om man varit 
inne och sparat nåt redan står det ”inte returnerad”, men när den är inskickad står det 
”returnerat xx.xx.xxxx”. På samma vis kan man här se om stödansökan har blivit sänt. 
Returnerat = sänt

Sånt som man har lämnat in tidigare år, t.ex. växtodlingsplan och kvalitetstest så kan 
man se datum för inlämnande under ”Förbindelser och avtal”.

Under fliken Gård finns många bra saker att kolla på. 
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Under Delaktiga kan man genom att klicka på ”Bearbeta” få ändra på e-post-adress, 
kontonummer och telefonnummer.
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Under ”Åtkomsträttigheter” kan man befullmäktiga t.ex. en rådgivare att fylla i ansökan 
och bläddra i dina uppgifter. Rådgivaren/befullmäktigade personen ska också godkänna 
befullmäktigandet, mejl skickas automatiskt gällande det.
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Under ”Stöd” kan man se vilka stöd man har fått utbetalt som gäller för det aktuella året. 
Viktigt att ha valt det år man vill titta på där uppe bredvid ”Gård”. Här kan man då se 
vilka stöd (slutraterna) som ännu är på väg för år 2017, men betalas år 2018.

4



Under ”stödrättigheter” kan man se alla överföringar som gjorts på er gård. Där ser man 
om man hur många stödrätter man besitter just nu i förhållande till arealen. Här kan 
man enkelt också kolla upp om stödrätterna gått tillbaka till en markägare t.ex. då 
arrendeavtal tagit slut.
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”Utbetalningshändelser” skiljer sig från den tidigare visade ”Stöd”-sidan på så sätt att 
här syns alla stöd som blivit UTBETALADE under det aktuella året. 
År 2017 har alltså betalats t.ex. slutrater för stöd som gällde år 2016. Här kan man även 
printa ut ett sammandrag av årets stöd till t.ex. bokföringen.
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Under ”Blanketter” kan man printa ut sin egen 103A-blankett, som behövs vid 
stödrättsöverföringar.
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Påminnelse om att alla stödansökningar som ska skickas in till lantbrukskansliet så finns 
under ”Elektroniska tjänster”.
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Här kommer det att efter mitten av april synas ”Basskiftesändringar” och 
”Huvudstödansökan” och härifrån slipper man in på själva ansökningarna genom att 
klicka på dem.
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