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Hitta till Mina sidor 

När du vill logga in på Mina 

sidor gå till jordbruksverket.se 

och klicka på knappen med 
samma namn.  

Du kommer då vidare till nästa 

sida där du ombeds att logga in 
med din e-legitimation. 

Läs mer om e-legitimation här. 

 

http://www.jordbruksverket.se/
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/anvandelegitimation.4.45fb0f14120a3316ad780001464.html
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/anvandelegitimation.4.45fb0f14120a3316ad780001464.html
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Om du har fullmakter  

Om du har fullmakter för andra måste du 

först välja vem du ska representera. För att 

välja någon annan än dig själv måste du 

först klicka i En kund, mitt bolag eller någon 

annan innan du kan välja vem du vill 

representera. Under det lilla blå plusset kan 

du se vad du har fullmakt för. 

Gör så här: 

1. Välj om du skall representera dig 

själv, ditt bolag eller någon annan 

du har fullmakt för. 

2. Har du flera fullmakter? Markera 

den du vill representera genom att 
klicka på namnet. Den valda raden 

blir då markerad. 

3. Tryck på välj längst ner till höger 

för att slutföra valet. 
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  Aktuella ansökningar 

Under aktuella ansökningar ser du 

både din SAM ansökan men även 

om du ansökt om projekt- eller 

företags-stöd. 

Observera att du alltid måste 

skicka om din ansökan om du går 
in i ditt projekt- företagsstöd och 

gör en ändring.  

Under kommunikation med 

myndighet ser du bland annat 

dina beslut. 

Du kan numera även se kartbilder 

under kommunikation i mina 

ärenden.  

Övriga ansökningar kommer du åt 

genom att klicka på Information 
om övriga ansökningar alt övriga 

ansökningar längst ner till höger. 
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Ansökningar 

Övriga ansökningar förutom din 

SAM ansökan och eller projekt-

företagsstöds-ansökan hittar du 

under Övriga ansökningar. 
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Mina Hundar 

Numera kan du komma åt 

hundregistret innifrån Mina sidor. 
Klicka på Mina hundar och en ny 

flik öppnas med hundregistret. 

Att tänka på är om du vill ändra 

dina kontaktuppgifter kring din 

hund ska detta göras inne på 
hundregistret och inte inne på 

Mina sidors Kunduppgifter 
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Min verksamhet 

Här kan du läsa mer om 

uppgifterna vi har rörande 

din verksamhet, exempelvis 
djur, areal eller stödrätter.  

http://www.jordbruksverket.se/
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Mia djur 

Här ser du din djurbesättning 
oberoende av djurslag. En 

rad per 
produktionsplatsnummer.  

http://www.jordbruksverket.se/
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Djursjukdata 

Fyll i dina val kring år och 
åldersgrupp. Under 

åldersgrupp kan du välja en 

viss åldersgrupp alt väljer du 

”alla djur”. När alla val är 

gjorda trycker du på Filtrera 

för att få fram graferna. 

I Jämförelse-grafen kan du 

jämföra de diagnoser du har 

inrapporterade med ditt län 

alternativt mot hela landet. 

Dock presenteras enbart de 
diagnoser du själv 

rapporterat in! Har du inte 

några inrapporterade 

sjukdomsfall får du inte 

några grafer. 

I grafen visas default alla 

dina inrapporterade 

diagnoser. Nere i grafen kan 

du klicka på Diagnoser och 

själv välja om du vill se alla 
eller någon specifik. Ditt val 

sparas och det är enbart din 

valda diagnos som visas när 

du går tillbaka till grafen. 
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Behandlingshistorik (kommer 
inom kort) 

Här kan du se 
behandlingshistoriken på 

enskilda djur. 
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Mina stödrätter 

Här ser du alla dina 
stödrätter vare sig du hyr 

dem eller om du äger dem.  

Du kan även överföra 

stödrätter till någon annan 

genom att klicka på vår e-

tjänst. E-tjänsten är inte 
öppen åren utan under vissa 

perioder. 
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Mina stödrätter 

Här ser du alla dina uthyrda 
stödrätter samt till vem du 

har hyrt ut dem. 
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Mina åtaganden 

Här ser du vissa av dina 

åtaganden 
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Utbetalningar och avräkningar 

Under utbetalningar kan du vilka 
stöd du har fått utbetalda och du 

kan även se information då nya 

utbetalningar är på gång.  

Du kan klicka på länken och läsa 

mer om de preliminära datum 

som finns kring dina 
utbetalningar. 

Om du har några avräkningar 

kan du se mer information om till 
vem och vilket belopp det är på. 

http://www.jordbruksverket.se/
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Årsbesked 
Här kan du hitta din 

summering av årets 

utbetalningar som 

Jordbruksverket skickar till 
Skatteverket och som är 

underlag till din 

deklaration. Du kan se 

summeringen av ett 

inkomstår i taget. 

Du väljer själv för vilket år 

du vill titta på genom 
dropdown listan. 

http://www.jordbruksverket.se/
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Ändra dina uppgifter 

Under menyn Kunduppgifter 

kan du ändra en del av dina 

uppgifter.  
 

Du kan inte ändra något i den 

övre rutan såsom ditt namn 

eller företagets namn.  

Namn och adress till 
privatperson eller enskild firma 

hämtas från Folkbokföringen.  

 

Du kan skriva in det 

bankkontonummer du vill ha 

dina utbetalningar till samt 
ändra dina kontaktdata. 

 

Du kan även välja att få SMS 

om att rapportera till CDB. 

Detta är enbart till för dig som 
har en djurbesättning. 

Du sparar dina ändringar 

genom att markera knappen 
Granska och skicka in. 

http://www.jordbruksverket.se/
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Fullmakter 

På den här sidan kan du dela ut 

fullmakt till någon. Det går att 

välja inom vilka områden 

fullmakten är giltig och för vem 

den gäller. Detta gäller enbart 

för dig med enskild firma. 
Driver du ett företag måste en 

pappersblankett skickas in. 

För mer information kring hur 

du delar ut och ändrar 

fullmakter klicka på länken med 
samma namn. 

http://www.jordbruksverket.se/
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E-tjänster inom Mina sidor 

Här hittar du några av våra  

e-tjänster, som till exempel 

SAM Internet, CDB Internet 

och e-tjänsten för att söka 

företags- och projektstöd.  
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