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INTRO

1. JORDBRUKARENS PERSONUPPGIFTER

2. UPPGIFTER OM JORDBRUKSFÖRETAG 

Alicia är en transhumant lammbonde från Sierra de Segura (Jaén), hon bestämde sig för att genomföra och 
starta en successionsprocess i sin familjegård, som en form av egenföretagande som skulle ge henne stabila 
arbetstillfällen. För att inleda processen ansökte hon om programmen för unga jordbrukare som inrättats 
genom EU:s landsbygdsprogram. men själva verksamheten, förutom covid-omständigheterna, har tvingat 
henne att leta efter andra finansiella verktyg, såsom kontrakten för överföring av boskapsbelastning, som 
har gjort det möjligt för henne att vinna tid och garantera inkomstgenereringskapaciteten på sin gård. 
Hennes önskan för framtiden är att odla sin boskap, introducera andra arter och skapa sysselsättning. 
Därför planerar hon redan sitt moderniseringsprojekt.

Namn: Alicia Fernández.

Gårdsplats: Alicia som transhumant boskapsbonde har 3 betesmarker i provinsen Jaén. En vinter 
betesmark i Navas de San Juan (250 ha) och 2 sommar betesmarker, en som tillhör de gemensamma 
betesmarker som förvaltas av SAT i Santiago Pontones och andra privata betesmarker i Puebla de Don 
Frabrique.

Födelseår: 27 år gammal.

Jordbruksareal i ha: Mer än 400ha betesmark.

Kön: Kvinnlig.

Gårdbeskrivning: Efter att ha studerat sin universitetsexamen kunde Alicia inte hitta den 
jobbstabilitet hon letade efter och hennes far erbjöd henne att ta över en del av hans Segureña fårfarm. 
Vid den tidpunkten offentliggjordes bidragen för att inrätta unga jordbrukare och de beslutade att 
inleda arvs- och bolagsförfarandet.

Alicia köpte en del av sin fars boskap och gjorde kontrakt för att hyra ut betesmarken. Hennes gård 
förvaltar omfattande Segureña-får under den transhumanta betesformigheten och håller för närvarande 

Ockupation: Segureña Transhumant Sheep Farm, 
arbetar som heltidsanställd på sin gård.

Utbildning: Examen i företagsekonomi och 
företagsledning. Utbildning i djurhållning genom Sep Up-
kurser för unga jordbrukare.



på att certifieras ekologiskt. De säljer genom en förening (Coosegur) som garanterar kvalitetscertifikat 
för Segureño lamm och får de bästa marginalerna för sina medarbetare.

För förvaltningen av betesmarkerna har en del av dem hyrts ut med privata kontrakt och en annan 
del är kommunala betesmarker (offentliga). För detta ändamål tillhör hon en SAT (Sociedad Andaluza 
de Transformación) som samlar många boskapsuppfödare, vilket ger dem tillgång till offentliga 
erbjudanden om beteskoncessioner. Denna form av associering är grundläggande, utan den skulle de 
inte kunna få tillgång till medel individuellt, råder SAT dem om genomförandet av kontrakt, förvaltningen 
av områden och fördelningen av de gemensamma jordbrukspolitikernas betalningsrättigheter som är 
knutna till dem.

3. FINANSIERING OCH TILLGÅNG TILL FINANSIERING 

Alicia har kombinerat olika former av finansiering för att inrätta och hantera sin boskapsverksamhet. 
Möjligheten att starta upp hennes företag uppstod ur hennes fars önskan att inleda en successionsprocess 
som blev möjlig i och med offentliggörandet av LANDSBYGDSP för ibrukelse av unga jordbrukare.

Set Up-bidragen har varit grundläggande, men Alicia hade en del av sina egna medel för att täcka en 
del av betalningarna. En av de största svårigheterna med programmet för inrättande är förvaltningen 
av betalningarna, som i flera omgångar är ordnade, vilket gör det svårt för henne att betala för inköp 
av boskapen. Därför ordnade de köpet i tre betalningar i inköpskontrakten och anpassade det till 
insamlingsperioderna i programmet för inrättande.

Alicia vill odla sin beskydd genom att öka antalet djur och introducera andra arter, främst kor. För detta 
ändamål överdimensionerade hon från början det område som skulle hyras ut, i syfte att köpa ny boskap 
i framtiden. Covid-situationen har begränsat möjligheten till tillväxt under 2020, varför hon var tvungen 
att leta efter lösningar på sitt överskott av betesmarker, vilket riskerade att de stödrättigheter inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som är kopplade till detta överskott inte återkrävande.

Så uppstod kontraktet för överföring av boskapslast, ett kontrakt där Alicia överför betesmark för att mata 
en annan jordbrukares boskap. Med detta får Alicia ett arrende för överföring av betesmarker och gör 
det möjligt för henne att motivera den gemensamma jordbrukspolitikens betalningsrättigheter för ett 
överskottsområde, utan tillhörande boskapsbelastning. Den mest komplicerade delen av denna operation 
var den byråkratiska processen för att rättfärdiga den gemensamma jordbrukspolitiken, som krävde 
teknisk rådgivning med tanke på den innovativa karaktären hos denna typ av kontrakt, med många krav 
och valideringsfaser.

“Med tanke på våra finansieringsförhållanden och de som uppstår till 
följd av covid-19 har överföringen av djurlast gett oss tid och gett fördelar 
till båda parter. I mitt fall, med tanke på risken att förlora rättigheter 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken, gör det det möjligt för oss 
att motivera rättigheter genom att garantera rörelseintäkter för det 
överskottsområde vi hade”.



Utbildningsupplevelser och luckor: För Alicia syftar installationskurserna till att förvärva teknisk 
kunskap som underlättar den verksamhet som väljs, samt underlätta kunskapen att ansöka om offentligt 
bidrag (installation/modernisering). Även om förvaltningsverktyg som redovisning undersöks, utforskas 
inte det utbud av finansieringsalternativ som kan vara nödvändiga för framtida faser av affärstillväxten.

I det avseendet anser Alicia att det är nödvändigt att utveckla dessa aspekter genom andra program. 
Det skulle därför vara intressant att veta hur man utvärderar behoven i sin verksamhet och identifierar 
vilka investeringar som är nödvändiga. Lär dig hur du utvärderar vilken investering som är lämpligare 
beroende på varje fas i verksamheten. Att känna till de finansiella verktygen, veta vilket som är det bästa 
alternativet för finansiering, göra en affärsplan och veta hur man försvarar den front andra investerare. 
Detta är också kunskapsområden som skulle kunna skapa mervärde.

För att göra detta bör utbildningen vara praktisk och omfatta kunskaper om redovisning och 
skatteförvaltning, inkomst- och utgiftsflöden, dokumentregistrering, finansiell planering, 
investeringsutvärdering, generering av nyckeltal osv.

4. UTBILDNINGSBEHOV OCH SLUTSATS 

Slutliga överväganden: Alicia har kombinerat olika former av finansiering, för det första är 
hennes set up-projekt ett offentligt finansieringsverktyg genom ett bidrag, för det andra är SAT en 
privat associativ form som sammanför många boskapsuppfödares intressen, vilket ger dem tillgång till 
kommunala betesmarker och slutligen boskapslastkontraktet, som är ett privat bilateralt hyresavtal.

Dessa verktyg har gjort det möjligt för Alicia att minska risken, eftersom SAT garanterar betesmark 
genom tillgång till offentliga erbjudanden och hjälper dem att formalisera och förvalta de gemensamma 
betesmarkerna. Å andra sidan erbjuder avtalet om djurlast möjligheten att ta ut cap-rättigheter och ta 
ut en hyra för tilldelning av betesmarker, vilket har gjort det möjligt för Alicia att generera inkomster 
trots att hon inte har tillräckligt med boskap. Och slutligen har set up-bidraget tillåtit processen med 
jordbruksarv inom familjeenheten, med inköp av hennes fars boskap.

Dessa verktyg har minskat osäkerheten och gett Alicia möjligheter att anpassa sig till de rådande 
omständigheterna kring covid. Detta är dock finansieringsformer med svårigheter. Införlivandet 



erbjuder vissa medel för att starta ett företag, men strukturen i inkassofaser tvingar unga jordbrukare 
att ha egna medel, be om bankfinansiering eller planera betalningar för sina inköp genom att anpassa 
dem till samlingarna av programmet för inrättande.

Avtalet om överföring av djurlast är inte heller utan svårigheter. Förutom att man måste komma överens 
om villkoren för hyresavtalet gör byråkratiska krav ur GJP-synvinkel det svårt att hantera kontraktet. 
Detta gör det nödvändigt att involvera tekniska rådgivare för att vägleda och lösa eventuella svårigheter 
som kan uppstå, särskilt om denna form av kontrakt inte är väl definierad i ditt land.
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