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Jordbruksverket
Regelutvecklingsenheten
551 82 Jönköping

Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2010:4) om direktstöd
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
Det remitterade förslaget innebär att jordbrukare i de mellersta och norra delarna av Sverige ska få
möjlighet att tilldelas ett utökat stödrättsvärde. Stödet ges efter ansökningsförfarande till de jordbrukare
som ägde stödrätter den 29 mars 2012, hade mjölkkvot under kvotåret 2010/2011 och levererade mjölk
under kvotåret 2011/2012. Syftet med tilldelningen är att kompensera berörda jordbrukare för de sämre
geografiska förutsättningar för odling i de aktuella regionerna och för att förhindra fortsatta
nedläggningar av jordbruk i dessa regioner.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
I den upprättade konsekvensutredningen anges att omkring 1 400 jordbrukare träffas av förslaget. För
att komma i åtnjutande av stödet måste berörda jordbrukare fylla i en ansökningsblankett. Enligt
uppgifter i konsekvensutredningen beräknas blanketten ta ungefär tio minuter att fylla i. Sammantaget
uppgår de administrativa kostnaderna till 32 480 kr.
Enligt Regelrådets uppfattning leder ett genomförande av förslaget inte några onödiga administrativa
kostnader. Regelrådet tillstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen beskriver klart och tydligt syftet med och bakgrunden till förslaget. Tilldelning
kommer att ske med 60 euro per stödrätt under förutsättning att stödrättens totala värde efter
tilldelningen inte överstiger 500 euro. Stödet kommer att finansieras genom den nationella reserven
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vilken i dag uppgår till omkring 13,5 miljoner euro. Hur stor del av reserven som väntas tas i anspråk
anges dock inte.
Konsekvensutredningen innehåller inte någon närmare beräkning av det totala stödbelopp som avses
betalas ut. Det finns inte heller någon redovisning av hur många stödrätter som en genomsnittlig
jordbrukare kan antas ha ägt den 29 mars 2012. I avsaknad av sådana uppgifter uppfyller
konsekvensutredningen enligt Regelrådets mening inte de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är därmed bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 30 maj 2012.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Claes Norberg och Sten Nyberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Emilia Fång.

Stig von Bahr
Ordförande

Emilia Fång
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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