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Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till
föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i
jordbruket
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 ska en undersökning av strukturen
i jordbruket genomföras i EU:s medlemsländer under 2013 och 2016. Därutöver ska en årlig djurräkning
ske. Jordbruksverket har valt att samordna undersökningarna genom ett samlat blankettutskick.
Förutom för att uppfylla EU:s krav används undersökningarna för att uppdatera nationella register för
officiell statistik och som urvalsram för andra undersökningar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Strukturundersökningen berör omkring 75 000 företag i varierande grad. Ett urval om ca 25 000 företag
kommer att få en blankett på fyra sidor att fylla i medan 50 000 företag kommer att få en blankett på två
sidor. De årliga djurräkningarna berör omkring 7 000 företag. Dessa företag ingår i ovan nämnda
uppgifter om antal berörda företag och kommer enligt förslaget att få en kombinerad blankett med
frågor om djurinnehav och jordbruksareal. Därutöver får ca 10 000 företag en blankett på två sidor om
dränering. Enligt beräkningar kommer uppgiftslämnarbördan att minska med 1 480 000 kr jämfört med
tidigare undersökningar från 2 836 000 kr till 1 356 000 kr. Beräkningarna har gjorts i Tillväxtverkets
databas Malin.
Såvitt Regelrådet kan bedöma är de administrativa kostnader som uppstår till följd av ett genomförande
av förslaget nödvändiga för att uppnå angivet syfte med regleringen. Regelrådet tillstyrker därför
förslaget.
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Konsekvensutredningen
Den upprättade konsekvensutredningen beskriver utförligt bakgrunden till och syftet med förslaget.
Antalet berörda företag och uppskattade kostnader anges med belopp i siffror. Vidare redogörs för den
samrådsprocess som har skett i samband med utarbetandet av förslaget.
Konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 7 februari 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Emilia Fång.

Karin Lindell
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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