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SJVFS 2016:X
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om
jordbrukarstöd;

Utkom från trycket
Omtryck

beslutade den X februari 2016.
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 42 och 43 §§ förordningen
(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter samråd med Havsoch vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,
Sametinget,
Skogsstyrelsen,
Postoch
telestyrelsen,
Tillväxtverket,
Vattenmyndigheterna och de organisationer som har representanter i
övervakningskommittén i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan
om jordbrukarstöd1
dels att 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 10 a § samt närmast före
10 a § ny rubrik av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna
författning träder i kraft.
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GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
1 § Grundläggande bestämmelser om ansökan om jordbrukarstöd finns i
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17
december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar
(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)
nr 1290/2005 och (EG) nr 485/20082,
2. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars
2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet
och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa
sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och
tvärvillkor3,
3. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli
2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och
kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor4,
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17
december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de
stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning
(EG) 73/20095,
5. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars
2014 om komplettering av Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr
1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar
som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X
till den förordningen6,
6. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni
2014 om tillämpningsföreskrifter för Europarlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de
stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken7,
7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17
december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 1698/20058,
8. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars
2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av
övergångsbestämmelser9,
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9. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli
2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)10,
10. förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare,
11. förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och
12. förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.
(SJVFS 2015:43).
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Stödformer
2 § Denna författning gäller för
1. ansökan om gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare och
nötkreatursstöd,
2. ansökan om åtagande för och ansökan om utbetalning av miljöersättning för
betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar,
fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar, vallodling, minskat kväveläckage,
skyddszoner och hotade husdjursraser,
3. ansökan om åtagande för och utbetalning av ersättning för ekologisk
produktion och för omställning till ekologisk produktion,
4. ansökan om kompensationsstöd,
5. ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven,
6. anmälan om överföring av stödrätter,
7. ansökan om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige för
smågrisproduktion, getter, potatis, bär och grönsaker,
8. ansökan om åtagande för och ansökan om utbetalning av
djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för får, extra djuromsorg för
suggor och utökad klövhälsovård för mjölkkor. (SJVFS 2015:43).
Definitioner
3 § I denna författning betyder:
Aktiv jordbrukare:

Block:

Skifte:

10
11

Fysisk eller juridisk person som bedriver jordbruksverksamhet
men som inte bedriver sådan verksamhet eller tillhandahåller
sådan tjänst som avses i artikel 9.2 första stycket i förordning
(EU) nr 1307/201311, eller som omfattas av något av
undantagen i artikel 9.2 tredje stycket.
Ett sammanhängande avgränsat område med antingen
åkermark, våtmark eller betesmark där en jordbrukare bedriver
jordbruksverksamhet.
Ett sammanhängande markområde inom ett block, där en
jordbrukare odlar en gröda eller sköter marken på ett annat
sätt.

EUT L 227, 31.7.2014, s.18 (Celex 32014R0808).
EUT L 347, 20.12.2013, s.608 (Celex 32013R1307).
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Stödmyndighet:

Den myndighet som prövar frågor om stödet. (SJVFS
2015:43).

Grundläggande krav
4 § Jordbrukare ska ansöka, anmäla, komplettera eller ändra elektroniskt på
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se (SAM Internet), i de fall
Jordbruksverket erbjuder en elektronisk ansökan.
5 § Jordbrukare kan istället för att ansöka, komplettera eller ändra elektroniskt göra
det på blanketterna ”SAM 2016”, ”ÅTAGANDEN 2016 – miljöersättningar och
ersättningar för ekologisk produktion”, ”Ansökan – hotade husdjursraser 2016”,
”Ansökan – ersättning för extra djuromsorg för suggor 2016”, ”Ansökan – ersättning
för extra djuromsorg för får 2016” och ”Ansökan – ersättning för utökad
klövhälsovård för mjölkkor 2016”12. Blanketterna ska vara undertecknade av
sökanden eller behörig företrädare för sökanden. Dessa ansökningar, kompletteringar
eller ändringar ska ha kommit in till stödmyndigheten senast de datum som anges i
dessa föreskrifter.
De krav på tid och uppgifter som finns för ansökningar i SAM Internet enligt 7-13
§§ gäller också ansökningar på de ovan angivna blanketterna.
Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stödet får dock
lämnas muntligt om stödmyndigheten medger det. (SJVFS 2015:43).
Undantag
6 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
Viktiga tidpunkter
7 § Sista ansökningsdag är den 21 april 2016. (SJVFS 2015:43).
8 § Sista ändringsdag är den 15 juni ansökningsåret.
Ansökningar i SAM Internet
Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag vid ansökan om direktstöd
eller utbetalning?
9 § Sökanden ska ha ansökt om stöd eller utbetalning i SAM Internet senast sista
ansökningsdag. Utöver vad som står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr
809/201413 ska en ansökan även innehålla följande.
1. Block- och skiftesredovisning, med ordningsnummer för block och bokstav
för skifte, som omfattar alla jordbruksskiften på jordbruksföretaget. Det gäller
dock inte för jordbrukare som ansöker om utbetalning i enlighet med sitt
åtagande för betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och
slåtterängar, skötsel av våtmarker och dammar, skyddszoner eller fäbodar.
12
13
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2. Om en juridisk person söker stöd till unga jordbrukare ska sökanden skicka in
ett underlag som visar vem som äger företaget och hur ägandet är fördelat.
3. Om jordbrukaren söker nötkreatursstöd ska han eller hon uppge minst ett
giltigt och aktivt produktionsplatsnummer.
4. Om jordbrukaren ansöker om utbetalning för djurhållning i ekologisk
produktion eller omställning till ekologisk produktion ska han eller hon
lämna in uppgift om antal tackor, getter av honkön, värphöns, suggor och
slaktkycklingar samt produktionsplatsnummer för nötkreatur och slaktsvin.
5. Om jordbrukaren ansöker om nationellt stöd för potatis, bär och grönsaker
ska han eller hon lämna in uppgifter enligt punkt 1 och om ansökan gäller
nationellt stöd för smågrisproduktion och getter ska han eller hon lämna in
uppgifter om suggor och getter av honkön.
6. Om jordbrukaren ansöker om kompensationsstöd ska han eller hon uppge
minst ett giltigt produktionsplatsnummer eller uppgift om antal tackor och
getter av honkön.
7. Om fäbodbrukaren ansöker om utbetalning av miljöersättning för fäbodar ska
han eller hon från och med andra året i åtagandet göra detta genom att lämna
in uppgifter om antal djur per djurslag som ska vistas vid fäboden eller
fäbodsystemet.
Om handlingen inte uppfyller ovan nämnda krav på den sista ansökningsdagen
räknas den som en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning först när kraven
är uppfyllda.
Underlag som tillhör en ansökan i SAM Internet men som inte kan lämnas in i
SAM Internet ska lämnas in till stödmyndigheten. (SJVFS 2015:43).
Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag vid ansökan om åtagande?
10 § Sökanden ska ha ansökt om åtagande i SAM Internet senast sista
ansökningsdag. Utöver vad som står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr
809/201414 ska en ansökan även innehålla följande.
1. Blockidentitet.
2. Om jordbrukaren ansöker om åtagande för ekologisk produktion eller
omställning till ekologisk produktion ska han eller hon ange vilket
kontrollorgan sökanden är ansluten till.
Om handlingen inte uppfyller ovan nämnda krav på den sista ansökningsdagen
räknas den som en ansökan om åtagande först när kraven är uppfyllda. Underlag som
tillhör en ansökan i SAM Internet men som inte kan lämnas in i SAM Internet ska
lämnas in till stödmyndigheten.
Om en ansökan om åtagande för skötsel av våtmarker och dammar kommer in efter
den 15 juni 2016 är det en ansökan för 2017. (SJVFS 2015:43).
Särskild bestämmelse för jordbrukare med ansökta åtaganden 2015 som inte är
beslutade när det är dags att söka 2016
10 a § För de jordbrukare som inte har ett giltigt åtagande 2016 får en ansökan om
utbetalning 2016 även ses som en ansökan om åtagande. Detta gäller för
miljöersättning för betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och
slåtterängar, fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar, vallodling samt ersättning
14
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för ekologisk produktion och ersättning för omställning till ekologisk produktion.
(SJVFS 2015:XX).
Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag för att visa undantag för aktiv
brukare?
11 § Utöver det som anges i 9 och 10 §§ i delar som gäller
djurvälfärdsersättningarna, kompensationsstödet och ersättningarna för ekologisk
produktion ska sökande som driver sådan verksamhet eller erbjuder sådan tjänst som
avses i artikel 9.2 första stycket i förordning (EU) nr 1307/201315, skicka in
underlag, som styrker att något av undantagen i artikel 9.2 tredje stycket gäller.
Underlag som styrker att undantagen i artikel 9.2 tredje stycket punkterna a – b
gäller, ska baseras på uppgifter ur företagets bokföring för det senaste avslutade
räkenskapsåret, med beaktande av hur olika intäkter ska klassificeras enligt artiklarna
11-13 i förordning (EU) nr 639/201316.
Underlag som styrker att undantaget i artikel 9.2 tredje stycket punkt c gäller, är:
1. Kopia på det som registrerats hos Bolagsverket om företagets verksamhet
eller
2. kopia på det som registrerats hos Skatteverket om företagets huvudsakliga
verksamhet genom blanketten ”Skatte- och avgiftsanmälan” (SKV 4620 32
02 W 13-01) eller motsvarande e-tjänst. (SJVFS 2015:43).
Miljöersättning för hotade husdjursraser
11 a § En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för hotade husdjursraser ska
ansöka om åtagande och utbetalning eller endast utbetalning senast sista
ansökningsdag. Utöver vad som står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr
809/2014 ska en ansökan även innehålla följande.
1. Minst en djuridentitet eller produktionsplatsnummer för nötkreatur.
2. Raskod och djuridentiteter för får, getter och svin. (SJVFS 2015:43).
11 b § En jordbrukare som ansöker om åtagande för allmogekor, allmogegetter, svin
och fjällkor som ingår i genbanken för Äldre svensk boskap, ska skicka in
härstamningsuppgifter som styrker renrasighet. Uppgifterna ska ha kommit in till
Jordbruksverket senast sista ändringsdag. (SJVFS 2015:43).
Djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för får
11 c § En jordbrukare som vill ansöka om ersättningar för extra djuromsorg för får
ska ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver vad som
står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska en ansökan även
innehålla uppgift om produktionsplatsnummer och det antal får jordbrukaren söker
ersättning för. (SJVFS 2015:43).
Djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för suggor

15
16
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11 d § En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för extra djuromsorg för suggor
ska ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver vad som
står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska en ansökan även
innehålla uppgift om produktionsplatsnummer och genomsnittligt antal suggor och
betäckta gyltor som har hållits under föregående kalenderår. (SJVFS 2015:43).
Djurvälfärdsersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor
11 e § En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för utökad klövhälsovård för
mjölkkor ska ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag.
Utöver vad som står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska en
ansökan även innehålla uppgift om produktionsplatsnummer och det antal mjölkkor
jordbrukaren söker ersättning för. (SJVSFS 2015:43).
Ändring eller komplettering av produktionsplatsnummer
12 § Ändring av produktionsplatsnummer eller komplettering med ytterligare
nummer får lämnas till stödmyndigheten senast sista ändringsdag.
Vilka uppgifter om miljöersättningar, kompensationsstöd och ersättningar för
ekologisk produktion ska lämnas senast sista ändringsdag?
13 §17 En ansökan om kompensationsstöd, utbetalning av miljöersättning, ersättning
för ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion ska utöver
vad som anges i 9 § i den här föreskriften och artikel 15 i genomförandeförordning
(EU) nr 809/201418 senast sista ändringsdag innehålla följande.
1. Uppgifter om markanvändning och storlek på alla skiften på
jordbruksföretaget om skiftesredovisning ska göras.
En ansökan om åtagande för miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion
eller för omställning till ekologisk produktion ska utöver vad som anges i 10 § i den
här föreskriften och artikel 15 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201419 senast
sista ändringsdag innehålla följande.
1. Om ansökan gäller betesmarker och slåtterängar, skyddszoner, ekologisk
produktion eller omställning till ekologisk produktion ska jordbrukaren lämna
uppgift om den areal på blocket som ansökan avser.
2. Om ansökan gäller betesmarker och slåtterängar ska jordbrukaren lämna
uppgift för respektive block om skiftesindelning, markanvändning och också
uppgift om åtagandenivå samt vilka komplement ansökan omfattar.
3. Om ansökan gäller fäbodar ska jordbrukaren lämna uppgift om namn på
fäbodarna, fäbodcentrum, vilken som är huvudfäbod och vilka
kompletterande fäbodar som hör till den, antal djur och djurslag på
huvudfäboden samt vilka block som hör till respektive fäbod. Jordbrukaren
ska för sådana ansökningar också lämna uppgift för respektive block om
skiftesindelning, markanvändning och om eventuellt komplement.

17
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4. Om ansökan gäller skyddszoner ska jordbrukaren lämna uppgift för
respektive block om jordbrukaren ansöker om skyddszon mot vattendrag eller
om anpassad skyddszon. (SJVFS 2015:43).

Karta till ansökan på blankett
När ska kartan skickas in?
14 § En jordbrukare som ansöker på blanketterna ”SAM 2016” och ”ÅTAGANDEN
2016 – miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion” ska skicka med
blockkarta för skiftesredovisning det aktuella året i följande fall:
1. Den som tidigare har lämnat in en blockkarta ska lämna in en ny blockkarta
om något skifte tillkommit, eller om något skiftes läge förändrats jämfört med
den senast inlämnade blockkartan så att skiftet inte längre kan hittas med
hjälp av den senast inlämnade blockkartan, eller
2. den som inte har lämnat in en blockkarta tidigare ska lämna in en blockkarta.
En karta enligt punkt 1 ska ha kommit in till stödmyndigheten senast sista
ändringsdag. Om kartan inte har kommit in senast sista ändringsdag så gäller den
senast inlämnade kartan som årets karta.
En karta enligt punkt 2 ska ha kommit in till stödmyndigheten senast sista
ansökningsdag. (SJVFS 2015:43).
Vilka uppgifter ska jordbrukaren ange i kartan?
15 § Endast de skiftesgränser som inte sammanfaller med blockgränser ska
markeras. Ett skifte kan endast tillhöra ett block.
Jordbrukaren ska markera varje skiftes identitet på kartan och ange med
ordningsnummer på det block där skiftet är beläget följt av en bokstav för skiftet. Om
det endast finns ett skifte på blocket behöver han eller hon inte markera
skiftesidentitet på blockkartan.
Övertagande/brukarskiften
16 § Anmälan av övertagande av jordbruksföretag ska lämnas in på blanketterna
”ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2016”, ”Övertagande - hotade
husdjursraser” eller ”Övertagande av djurvälfärdsersättningar”20. (SJVFS 2015:43).
16 a § Om övertagaren har ett åtagande eller har sökt ett åtagande för vallodling
eller minskat kväveläckage i programperiod 2014-2020 och tar över ett åtagande
vallodling eller minskat kväveläckage från programperiod 2007-2013 gäller följande
undantag från 1 kap. 22 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och
kompensationsstöd:
1. Senast sista ändringsdag är det möjligt att överföra de skiften som ingår i
ansökan om vallodling eller minskat kväveläckage 2007-2013, till ansökan om
20
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utbetalning för vallodling eller minskat kväveläckage 2014-2020 och då ingår dessa
skiften i åtagandet 2014-2020.
2. Efter sista ändringsdag är det inte möjligt att överföra de skiften som ingår i
ansökan om vallodling eller minskat kväveläckage 2007-2013, till ansökan om
utbetalning för vallodling eller minskat kväveläckage 2014-2020. (SJVFS 2015:43).
16 b § Överlåtelse av ansökan om åtagande för någon av djurvälfärdsersättningarna
kan endast göras om övertagaren tar över överlåtarens hela ansökan om
djurvälfärdsersättning. En sådan överlåtelse ska göras senast 15 juni aktuellt stödår. I
övrigt gäller 17 §. (SJVFS 2015:43).
16 c § Överlåtelse av ansökan om åtagande och beslut om åtagande för vallodling
och minskat kväveläckage kan endast göras om överlåtelsen omfattar all mark på
företaget. I övrigt gäller 17 §. (SJVFS 2015:43).
Övertagande av helt jordbruksföretag
17 § Anmälan av övertagande av helt jordbruksföretag ska ha inkommit till
övertagarens stödmyndighet innan beslut om utbetalning har fattats för något av de
stöd och ersättningar som ingår i överlåtarens ansökan. Anmälan ska vid den
tidpunkten innehålla följande.
1. Vem som har överlåtit jordbruksföretaget,
2. till vem överlåtelsen har gjorts,
3. underskrift av överlåtare och övertagare och,
4. om det behövs, de uppgifter som krävs enligt 11 §, om att övertagaren är en
aktiv jordbrukare.
Övertagande av del av jordbruksföretag
18 § Om övertagandet omfattar en del av ett företag ska anmälan ha inkommit till
övertagarens stödmyndighet senast sista ändringsdag. Anmälan ska vid den
tidpunkten innehålla följande.
1. Vem som har överlåtit delar av ansökan eller åtagande,
2. till vem överlåtelsen har gjorts och
3. vilka delar av ansökningarna eller åtaganden som ska överlåtas.
Anmälan ska också innehålla underskrifter av överlåtare och övertagare för att
den ska vara komplett.
För att en jordbrukare ska kunna ta över delar av ett företag och vara berättigad till
gårdsstöd måste denne ha lämnat in en egen ansökan om gårdsstöd senast sista
ansökningsdag.
DIREKTSTÖD
Tilldelning ur nationella reserven
19 § En ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven ska ha
kommit in till Jordbruksverket senast sista ansökningsdag det år man ansöker.
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20 § En ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven ska innehålla
följande.
1. Uppgifter om vem som söker stödrätter,
2. på vilken grund eller vilka grunder stödrätter söks och
3. om en juridisk person söker stödrätter som nystartad jordbrukare ska sökanden
skicka in ett underlag som visar vem som äger företaget och hur ägandet är
fördelat.
Överföring av stödrätter
21 § Överlåtaren ska göra överföringar av stödrätter via den e-tjänst som
Jordbruksverket har. Överlåtaren kan göra anmälan av överföring av stödrätter på
blanketten ”ANMÄLAN – överföring av stödrätter 2016”21.
En anmälan om överföring av stödrätter ska innehålla vem som överlåter stödrätter.
Anmälan ska också innehålla följande uppgifter för att den ska vara komplett.
1. Till vem som stödrätter överförs,
2. vilka stödrätter som ska överföras och
3. underskrift av överlåtaren. (SJVFS 2015:43).
--------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning22 träder i kraft den 12 mars 2015, då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2009:90) om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd upphör att
gälla.
Äldre bestämmelser utom 2 kap 2-3 §§ i SJVFS 2009:90 ska dock gälla för
utbetalningar som görs för stöd enligt förordningen (2007:481) om
landsbygdsutvecklingsåtgärder. Istället för 2 kap 2-3 §§ SJVFS 2009:90 ska 7 och 8
§§ i denna författning gälla.
--------------------------Denna författning23 träder i kraft den 11 maj 2015.
--------------------------Denna författning24 träder i kraft den 10 januari 2016.
--------------------------Denna författning25 träder i kraft den 9 februari 2016.

21

Blanketten finns på webbutiken.jordbruksverket.se.
SJVFS 2015:2.
SJVFS 2015:18.
24
SJVFS 2015:43.
25
SJVFS 2015:43.
22
23
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LEIF DENNEBERG

Emil Fridell
(Stödregelenheten)
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KON SEKV EN SU T REDN I N G

Dnr 3.4.16-11742/15

2015-12-29
Stödregelenheten
Emil Fridell

Konsekvensutredning med anledning av ändring av
ansökansföreskriften för jordbrukarstöd
Bakgrund
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
innehåller samlade gemensamma bestämmelser främst för hur jordbrukare ansöker om
stöd.
I ansökansföreskriften finns det bland annat grundläggande krav för ansökan, viktiga
tidpunkter, hur ansökan om utbetalning och åtagande för miljöersättningar görs, vilka
uppgifter som ska lämnas senast sista ansökningsdag samt regler för överlåtelser. En
stor del av reglerna för ansökansprocessen finns redan i EU-regelverket.
Den ändring som görs av ansökansföreskriften berör ansökan om åtagande för
miljöersättning för betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och
slåtterängar, fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar samt vallodling. Ändringen
berör också ansökan om åtagande för ekologisk produktion och ersättningen för
omställning till ekologisk produktion.
För att få en miljöersättning eller stöd för ekologisk produktion måste lantbrukaren
ansöka om ett åtagande i SAM Internet. I samband med ansökan om åtagande ansöker
lantbrukaren om utbetalning för det ansökta åtagandet. Under den tid som löper fram till
nästa ansökningsperiod handlägger länsstyrelsen ansökan om åtagande och skickar ut
ett beslut om åtagande till lantbrukaren. Så kommer det inte att bli för de lantbrukare som
ansökte om åtagande 2015.

A Allmänt
1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
10 a § Särskild bestämmelse för ansökan om åtagande
När SAM Internet öppnar för ansökansperioden 2016 kommer de lantbrukare som
ansökte om ett åtagande i någon av de ovan listade ersättningarna 2015 inte att ha fått
något beslut om ansökan om åtagande har beviljats eller inte.
Detta innebär att lantbrukarna kommer att ansöka om utbetalning på åtaganden som
ännu inte är beslutade. I SAM Internet kommer de ansökta uppgifterna från 2015 att
visas och lantbrukarna får söka utbetalning med de uppgifterna som grund.
När besluten om åtagande för 2015 kan börja fattas hösten 2016 är ansökansperioden
för 2016 avslutad. En lantbrukare som får avslag på sin ansökan om åtagande 2015
kommer därför inte ha möjlighet att ansöka om ett nytt åtagande år 2016.
Vi väljer att lägga till en bestämmelse om att ansökan om utbetalning 2016 får ses som
en ansökan om åtagande år 2016. Det är rimligt att göra så eftersom jordbrukarna inte
vet om de blivit beviljade ett åtagande eller inte när de ansöker om utbetalning 2016
enligt det åtagande de ansökte om 2015.

1 (4)

13 § 4 p. Uppgifter som ska lämnas senast sista ändringsdag
Anledningen till att vi tar bort 13§ 4 p. är för att vi inte längre bedömer att den fyller någon
funktion. Eftersom lantbrukaren redan sista ansökningsdagen måste ange det PPN eller
djurantal som ska ligga till grund för ansökan om utbetalning i ekologisk produktion eller
omställning till ekologisk produktion måste lantbrukaren redan vid detta datum ha
bestämt sig för att ansöka om ett åtagande för ekologisk produktion eller omställning till
ekologisk produktion. Det blir därför missvisande att tillåta lantbrukaren att lägga till
djurhållning till sitt åtagande för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk
produktion ända till sista ändringsdagen.
I denna period av landsbygdsprogrammet (2014-2020) finns det även ytterligare ett
problem eftersom det finns två olika ekologiska åtagande. Ett för ekologisk produktion
och ett för omställning till ekologisk produktion. Risken är att lantbrukaren endast har
sökt det ena av dessa åtaganden den sista ansökningsdagen och därefter vill lägga till
ett djuråtagande i det andra åtagandet vid sista ändringsdagen. Detta är då inte möjligt
eftersom det ses som en ansökan om ett helt nytt åtagande.
Den enda funktion som paragrafen fyller är därför att den i vissa fall kan vara en hjälp för
de lantbrukare som av misstag i sin ansökan har glömt att kryssa i att de söker åtagande
för djur i ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion. Numera har dock
SAM Internet förbättrats med varningsmeddelanden och observerameddelanden som
hjälper lantbrukaren att göra en korrekt ansökan, vilket borde medföra att dessa
situationer inte längre uppstår.
2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna
blir om någon reglering inte kommer till stånd
Om vi inte gör den föreslagna ändringen av ansökansföreskriften kommer de lantbrukare
som får avslag på sin ansökan om åtagande för 2015 inte kunna ansöka om ett nytt
åtagande år 2016. De lantbrukare som uppfyller villkoren för att få ett åtagande 2016
som inte gjorde det när de ansökte om åtagande 2015 går därmed miste om möjligheten
att få ett åtagande och kan inte få någon ersättning för de kostnader som de lagt ned för
att uppfylla kraven.
Vi har utrett om det finns någon möjlighet att hantera detta utan att göra någon ändring
i föreskriften. Vår slutsats är att en ändring av ansökansföreskriften är nödvändig.
3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Reglerna riktar sig till jordbruksföretag som i princip alltid är små företag.
De som berörs av den tillagda 10 a § är de som ansökte om ett åtagande år 2015 som
inte blir beviljat. Utöver det krävs att lantbrukaren uppfyller kraven för att få ett åtagande
2016.
Det är i nuläget omöjligt att göra en uppskattning av hur många dessa är till antalet. Vi
vet att 27 000 lantbrukare ansökte om totalt 36 000 åtaganden 2015. Vi saknar dock
möjlighet att hämta ut information från handläggningssystemet för att göra en
uppskattning av hur många lantbrukare som omfattas.
De flesta av de som ansökte om ett åtagande år 2015 kommer att få det beviljat. Alla
kommer inte att få hela den ansökta omfattningen beviljad men det är inte en konsekvens
av att besluten kommer först hösten 2016.
4. Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på
Det står i 1 kap. 42 § förordningen (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder att Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av den förordningen.
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Av 1 kap. 43 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
framgår att Jordbruksverket får, efter det att de berörda myndigheterna getts tillfälle att
yttra sig, meddela föreskrifter om länsstyrelsernas handläggning av ärenden om stöd.
5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen
De ändringar som nu görs medför inga ytterligare kostnadsmässiga konsekvenser
utöver den tid som lantbrukarna lägger ned på att göra sin ansökan. Kostnaderna för
att ansöka om åtagande och utbetalning i de aktuella ersättningarna framgår av
konsekvensutredningen tillhörande (SJVFS 2015:2).
Införandet av 10 a § kommer att medföra viss påverkan på stödmyndighetens
handläggning i form av ett ökat behov av kommunicering med lantbrukare som inte fått
det åtagande som de ansökte om 2015. Dessa kostnader är i likhet med antalet som
berörs omöjligt att uppskatta i nuläget. Den nya bestämmelsen innebär inte att
lantbrukarna måste lämna in några ytterligare uppgifter vid ansökningstillfället.
6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen.
7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Föreskriften måste träda i kraft innan SAM Internet öppnar för att vi ska kunna handlägga
ansökningar. SAM Internet öppnar för ansökningar den 10 februari 2016. Föreskriften
kommer att träda i kraft den 9 februari 2016.
Det kommer att krävas extra informationsinsatser inför öppningen av SAM Internet 2016
och extra instruktioner och informationstexter i SAM Internet eftersom lantbrukarna
kommer att se vilka åtaganden de ansökte om år 2015 istället för vilka åtaganden som
blivit beslutade sedan föregående ansökansår.
8. Konsekvenser för landsbygden
De specifika detaljreglerna i föreskriften påverkar inte i sig möjligheterna att bo, verka
och leva på landsbygden. Att ersättningarna finns är positivt för landsbygden eftersom
de främst betalas ut till företag på landsbygden. Utan det föreslagna tillägget av 10 a §
finns det risk för att vissa lantbrukare kan gå miste om ersättning. Tillägget har därför
viss positiv inverkan på landsbygden.

B Företag
Markera med x
(x) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i
avsnitt B.
( ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför
en beskrivning av punkterna i avsnitt B.
1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen
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2. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen
och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.
3. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta
till följd av den föreslagna regleringen
4. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
5. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning

C Kommuner och landsting
Markera med x
(X) Regleringen bedöms inte innebära förändringar av kommunala befogenheter eller
skyldigheter respektive förändringar av grunderna för kommunerna eller
landstingens organisationer eller verksamhetsformer. Konsekvensutredningen
innehåller därför en beskrivning av punkterna i avsnitt C.
( ) Regleringen bedöms innebära förändringar av kommunala befogenheter eller
skyldigheter respektive förändringar av grunderna för kommunerna eller
landstingens organisationer eller verksamhetsformer. Konsekvensutredningen
innehåller därför en beskrivning av punkterna i avsnitt C.

D Samråd
Förslaget skickas på samråd den 15 december 2015.

E Övrigt
Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall för konsekvensutredning.

F Kontaktpersoner
Emil Fridell, Stödregelenheten, 036-15 57 42
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Sammanställning av
synpunkterna från samrådsförfarandet

Dnr 3.4.16-11742/15

2015-12-29
Stödregelenheten

Synpunkter på förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd
Remissinstans

Synpunkter

Sametinget
Sveriges kommuner och
landsting
Länsstyrelsen Gotlands
län
Länsstyrelsen
Västernorrland

Sametinget avstår från att lämna synpunkter.
Sveriges kommuner och landsting avstår från att lämna synpunkter.

Länsstyrelsen i
Västmanland
Sveriges
lantbruksuniversitet
Lantbrukarnas
riksförbund

Jordbruksverkets kommentar

Länsstyrelsen lämnar inga synpunkter.
Ny paragraf 10 a. En naturlig konsekvens av att vi inte har möjlighet att
Det blir antagligen så att
besluta åtaganden förrän till hösten enligt nuvarande plan. Sedan kan det råda kommuniceringsbehovet ökar.
osäkerhet vad brukaren faktiskt vill så kommuniceringsbehovet torde i samma
stund öka.
Borttag av 13 § 4 p. Acceptabelt enligt beskrivningen som ges i
Vi noterar synpunkten.
konsekvensutredningen. Däremot upplevs det fortfarande som om problemet
med ekologiskt åtagande eller åtagande för omställning kommer att finnas
även framgent och regelverket är stelbent om man upptäcker att det blivit fel.
Länsstyrelsen har inga synpunkter.
SLU avstår från att lämna synpunkter på samrådet på grund av den korta
svarstiden.
Lantbrukarnas riksförbund har inga synpunkter.
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Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Jämtland

Länsstyrelsen Kronoberg
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen västra
Götaland

Länsstyrelsen Skåne har inga synpunkter på samrådet.
Innebär skrivningen i 10 a § att alla ansökningar om utbetalning kan tas som Om det inte finns någon ansökan om
ansökan om utbetalning, eller innebär det att Länsstyrelsen ska kontrollera att åtagande 2015 kan regeln inte
man ansökte om åtagande 2015.
tillämpas. Se konsekvensutredningen
för en mer utförlig beskrivning.
Länsstyrelserna i E, F, G och H län har inga synpunkter att lämna på rubricerat
samråd.
Länsstyrelsen Gävleborg har inga synpunkter.
Länsstyrelsen har inga direkta synpunkter på att punkt 4 tas bort men vill
Vi noterar synpunkten.
trycka på att det är mycket viktigt att varningarna i SAM Internet fungerar
som det är tänkt så lantbrukarna får tydliga signaler att uppgiften saknas i ny
ansökan om åtagande eller i pågående åtagande.

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS
- administrativa bördor för företagen

I tabellen ska du ange de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet
som innehåller administrativa bördor för företagen och göra en bedömning av den
samlade kostnaden för respektive börda. Endast en börda ska anges per
rad.
Du ska bifoga den ifyllda tabellen till konsekvensutredningen.

Föreskriftens namn: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd, Dnr 3.4.16-11742/15

Ange paragraf
med ny eller
ändrad
administrativ
börda

Ange typ av
administrativ
börda

Ange den legala grunden för den
administrativa bördan (ange
författning, direktiv eller beslut samt
tillämplig artikel/paragraf)

1)

Ange om den legala
grunden för den
administrativa bördan
innehåller ett
tolkningsutrymme som
medger alternativa
lösningar och om så är
fallet på vilket sätt.
2)
Ange också om den
administrativa bördan går
utöver vad den legala
grunden kräver.

Ange typ av företag
som berörs av den
administrativa
bördan

Ange bedömd tidsåtgång
för den administrativa
bördan per företag och år

Ange hur
många företag
som berörs av
den
administrativa
bördan

Summan administrativ kostnad per år
Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor
Kronor

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av föreskriften
eller det allmänna rådet.

Ange den samlade
kostnaden för den
administrativa
bördan för
företagen per år

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att:
Minska med kronor x kr per år
Vara oförändrad

Du kan läsa mer om administrativa bördor i Hjälpreda – Administrativa bördan för företagen. Du hittar den på Magasinet/Regler & Vägledning/Vägledning i juridiska frågor.

