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Hej, 
 
Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks 
föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd samt tillhörande konsekvensutredning och särskild 
konsekvensanalys. Bifogat finns även en sammanställning av de synpunkter som har kommit in under samrådet. 

Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 12 november 2021. Skicka ert svar per e-post till 
jordbruksverket@jordbruksverket.se. För att underlätta vårt arbete önskar vi ha ert svar i elektronisk form.  

Ange ”Diarienummer 3.4.16-10387/2021” i rubrikraden i ditt e-postsvar. 

Med vänlig hälsning 
 

 
 
Hanna Landgren 
Regelhandläggare 
Stödregelenheten 
Jordbruksverket 
Besöksadress: Skeppsbrogatan 2, 553 29 Jönköping 
Tfn 036-15 64 54 
Hanna.Landgren@jordbruksverket.se 
www.jordbruksverket.se 

RR 2021_315



1(3) 

Jordbruksverket | Besök: Skeppsbrogatan 2 | Post: 551 82 Jönköping | 0771-223 223 
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se 

Remiss 
 

Datum 
2021-10-25 

Diarienummer 
3.4.16-10387/2021 

 

Stödregelenheten Enligt sändlista 

 

Förslag till ändrade föreskrifter om ansökan om 

jordbrukarstöd 

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter  

om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om 

jordbrukarstöd. Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget finns i 

konsekvensutredningen. 

Remissen består av: 

 föreskriftsförslag 

 konsekvensutredning 

 särskild konsekvensanalys 

Bifogat finns även en sammanställning av de synpunkter som har kommit in under 

samrådet. 

Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 12 november 2021. Skicka ert 

svar per e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se. För att underlätta vårt 

arbete önskar vi ha ert svar i elektronisk form.  

Ange ”Diarienummer 3.4.16-10387/2021” i rubrikraden i ditt e-postsvar. 

Kontaktperson: 

Hanna Landgren, stodregelenheten@jordbruksverket.se, tfn: 036-15 64 54 

Föreskriftsförslaget finns även på Jordbruksverkets webbplats 

(www.jordbruksverket.se)  

Med vänlig hälsning 

Camilla Callman 

Enhetschef    Hanna Landgren 

Dokumentet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 

    

mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
mailto:stodregelenheten@jordbruksverket.se
http://www.jordbruksverket.se/


Jordbruksverket 2021-10-25 3.4.16-10387/2021 2(3) 
 

 

Sändlista

Havs- och vattenmyndigheten 

Länsstyrelserna 

Naturvårdsverket 

Post- och telestyrelsen 

Regelrådet 

Riksantikvarieämbetet 

Sametinget 

Skogsstyrelsen 

Tillväxtverket 

Vattenmyndigheterna 

Organisationer i övervakningskommittén 

Coompanion 

Ekologiska Lantbrukarna 

Företagarna 

Gröna arbetsgivare 

Hela Sverige ska leva 

Hushållningssällskapens förbund 

Kommunal 

Landsbygdsnätverket 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Lantbrukarnas Riksförbund Skogsägarna 

Lokalt ledd utveckling 

Naturskyddsföreningen 

Regionalt utvecklingsansvariga 

Skärgårdarnas riksförbund 

Svenska ESF-rådet 

Sveriges Hembygdsförbund 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Winnet 

Övriga organisationer 

Artdatabanken, SLU 

Centrum för Biologisk Mångfald, SLU 

Djurskyddsinspektörernas Riksförening 

Förbundet Sveriges Småbrukare 

Föreningen Allmogegeten 

Föreningen Allmogekon 

Föreningen Gotlandskaninen 

Föreningen Gutefåret 

Föreningen Landtsvinet 

Föreningen Nordsvenska Hästen 

Föreningen Ryafåret 

Föreningen Svenska Allmogefår 

Föreningen Svenska Finullsfår 

Föreningen Äldre Boskap 

GutefårAkademin 

Gård & Djurhälsan 

Gävleborgs Fäbodförening 

Jägareförbundet 

Kemikalieinspektionen 

KRAV 

Livsmedelsverket 
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 SJVFS 202X:XX 

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukar-

stöd; 

 Utkom från trycket 

den 
Omtryck 

 
 

  

beslutade den XX.   

    

 

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 42 §§ förordningen 

(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter att ha gett Havs- och 

vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, 

Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket, vattenmyndighet-

erna och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén tillfälle 

att yttra sig, med stöd av 13 § förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jord-

brukare och med stöd av 25 § förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket 

i norra Sverige, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jord-

brukarstöd1 

dels att i 9, 11 a, 11 c – 11 e och 12 §§ samt rubriken närmast 12 § ska orden 

djurhållare, produktionsplats och produktionsplatsnummer bytas ut mot registrerad ak-

tör, anläggning och anläggningens registreringsnummer, 

dels att 7, 9, 10, 10 e och 22 §§ ska ha följande lydelse. 

  Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna 

författning träder i kraft. 
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1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2021:18. 
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GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 

1 §  Grundläggande bestämmelser om ansökan om jordbrukarstöd finns i 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 de-

cember 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemen-

samma 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, 

 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 tvärvill-

kor3, 

 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 kontrollsy-

stemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor4, 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 de-

cember 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, 

 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, 

 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 stödord-

ningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken7, 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 de-

cember 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfon-

den för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förord-

ning (EG) nr 1698/20058, 

 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 

                                                 
2 EUT L 347, 20.12.2013, s.549 (Celex 32013R1306). 
3 EUT L 181, 20.6.2014, s.48 (Celex 32014R0640). 
4 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809). 
5 EUT L 347, 20.12.2013, s.608 (Celex 32013R1307). 
6 EUT L 181, 20.6.2014, s.1 (Celex 32014R0639). 
7 EUT L 181, 20.6.2014, s.74 (Celex 32014R0641). 
8 EUT L 347, 20.12.2013, s.487 (Celex 32013R1305). 
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för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestäm-

melser9, 

 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 jord-

bruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)10, 

 förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare,  

 förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och  

 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 jordbrukare och nötkre-

atursstöd, 

2. ansökan om åtagande för och ansökan om utbetalning av miljöersättning för 

betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar, fä-

bodar, skötsel av våtmarker och dammar, vallodling, minskat kväveläckage, 

skyddszoner och hotade husdjursraser, 

3. ansökan om åtagande för och utbetalning av ersättning för ekologisk produkt-

ion 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 smågrisprodukt-

ion, 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 klövhäl-

sovård för mjölkkor. (SJVFS 2017:36). 

Definitioner 

3 §  I dessa föreskrifter betyder:  

 

 Block Ett sammanhängande avgränsat område med 

antingen åkermark, våtmark eller betesmark 

där en jordbrukare bedriver jordbruksverk-

samhet. 

 Skifte Ett sammanhängande markområde inom ett 

block, där en jordbrukare odlar en gröda eller 

sköter marken på ett annat sätt. 

                                                 
9 EUT L 227, 31.7.2014, s.1 (Celex 32014R0807). 
10 EUT L 227, 31.7.2014, s.18 (Celex 32014R0808). 
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 Stödmyndighet Den myndighet som prövar frågor om stödet. 

(SJVFS 2018:37). 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

Grundläggande krav 

4 §  Jordbrukare ska ansöka, anmäla, komplettera eller ändra elektroniskt på Jord-

bruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se (SAM Internet), i de fall Jordbruks-

verket erbjuder en sådan elektronisk tjänst. E-legitimation ska då användas. (SJVFS 

2017:3).   

4 a §  Jordbrukare kan få undantag från kravet på att använda e-legitimation i 4 § i 

följande fall: 

 om sökanden inte har svenskt personnummer och därmed inte har möjlighet att 

få en giltig e-legitimation, 

 om sökanden på grund av skyddad identitet inte har en giltig e-legitimation,  

 om det på grund av tekniska problem som sökanden inte kan påverka inte är 

möjligt att använda e-legitimation vid ansökningstillfället eller 

 om det föreligger väsentliga hinder för sökanden att använda e-legitimation. 

(SJVFS 2017:36). 

5 §  Jordbrukare kan för stöden djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för får, 

djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för suggor, djurvälfärdsersättning för utö-

kad klövhälsovård för mjölkkor och miljöersättning för hotade husdjursraser istället 

för att ansöka elektroniskt göra det på blanketterna: 

 Ansökan – ersättning för extra djuromsorg för får, 

 Ansökan – ersättning för extra djuromsorg för suggor, 

 Ansökan – ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor och 

 Ansökan – hotade husdjursraser.11  

Ansökningarna ska vara undertecknade av sökanden eller behörig företrädare för 

sökanden och ska komma in till stödmyndigheten senast de datum som anges i dessa 

föreskrifter. (SJVFS 2021:1). 

 

5 a §  Jordbrukare kan komplettera eller ändra på papper för samtliga stöd.  

Kompletteringarna och ändringarna ska vara undertecknade av sökanden eller be-

hörig företrädare för sökanden och ska komma in till stödmyndigheten senast de datum 

som anges i dessa föreskrifter. (SJVFS 2018:37). 

 

5 b §  Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stödet får läm-

nas muntligt om stödmyndigheten medger det. (SJVFS 2018:37). 

 

5 c §  En ansökan, anmälan eller uppgift anses inkommen det datum den inkommer till 

någon av de stödmyndigheter som omfattas av dessa föreskrifter. (SJVFS 2018:37). 

                                                 
11 Blanketterna finns på webbutiken.jordbruksverket.se. 
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Undantag 

6 §  Om det finns särskilda skäl kan stödmyndigheten medge undantag från bestäm-

melserna i 9, 10, 11 a, 11 c-11 e, 13, 13 a, 16 och 21 §§. (SJVFS 2019:83). 

Viktiga tidpunkter 

7 §  Sista ansökningsdag är den 13 april 2022. (SJVFS 202X:XX). 

8 §  Sista ändringsdag är den 15 juni ansökningsåret. (SJVFS 2021:18). 

Ansökningar  

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 an-

sökningsdag. Utöver vad som står i artiklarna 14 och 21 i genomförandeförordning 

(EU) nr 809/201412 ska en ansökan även innehålla följande. 

 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 åta-

gande för betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåt-

terängar, skötsel av våtmarker och dammar, skyddszoner eller fäbodar.  

 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. Om 

ägarfördelningen är samma som föregående år kan sökanden istället bekräfta i 

ansökan att tidigare inskickat underlag fortfarande gäller. 

 Om jordbrukaren söker nötkreatursstöd ska han eller hon uppge minst ett giltigt 

och aktivt registreringsnummer för anläggningen där djuren hålls (tidigare pro-

duktionsplatsnummer). 

 Om jordbrukaren ansöker om utbetalning för djurhållning i ekologisk produkt-

ion eller omställning till ekologisk produktion ska han eller hon lämna in upp-

gifter om vilka djurslag som ska ingå i ansökan. För tackor, getter av honkön, 

värphöns, suggor och slaktkycklingar ska jordbrukaren ange antalet djur av 

varje djurslag. För nötkreatur och slaktsvin ska minst ett giltigt registrerings-

nummer för anläggningen där djuren hålls anges för varje djurslag. 

 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. 

 Om jordbrukaren ansöker om kompensationsstöd för grovfodergrödor för jord-

bruk av typ 1, 2 eller 3 ska han eller hon lämna in uppgifter om vilka djurslag 

som ska ingå i ansökan. För tackor och getter av honkön ska jordbrukaren ange 

antalet djur av varje djurslag och för nötkreatur ange minst ett giltigt registre-

ringsnummer för anläggningen där djuren hålls.   

 Om jordbrukaren odlar hampa som fånggröda ska de officiella märken som 

finns på utsädesförpackningen lämnas till länsstyrelsen senast den 31 juli. 

                                                 
12 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809). 
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Om handlingen inte uppfyller ovan nämnda krav, förutom för punkt 7, 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 202X:XX). 

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 809/201413 ska en 

ansökan även innehålla följande. 

1. Blockidentitet. 

2. Om sökanden ansöker om åtagande för ekologisk produktion eller omställning 

till ekologisk produktion ska han eller hon ange vilket kontrollorgan sökanden 

har anmält sin produktion till. 

 Om handlingen inte uppfyller ovan nämnda krav på den sista ansökningsdagen räk-

nas 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 8 maj 2022 räknas den som en ansökan för 2023. (SJVFS 202X:XX). 

 

10 a §  har upphävts genom (SJVFS 2018:37). 

 

10 b §  har upphävts genom (SJVFS 2018:37). 

 

10 c §  har upphävts genom (SJVFS 2018:37). 

 

Särskild bestämmelse för jordbrukare med ansökta åtaganden som inte är beslutade 

det efterföljande stödåret 

 

10 d §  För de jordbrukare vars ansökan om åtagande har avslagits kan ansökan om 

utbetalning handläggas som en ansökan om ett nytt åtagande om följande är uppfyllt: 

 ansökan om åtagande har avslagits ett efterföljande stödår efter att ansökans-

perioden är avslutad och 

 om villkoren för att få ett åtagande det aktuella stödåret är uppfyllda. 

En ansökan om åtagande där ansökan avslås efter kontroll på grund av sådana all-

varliga fel som avses i artikel 35 i förordning (EU) nr 640/201414 kan inte föras över 

till året efter avseende de delar som omfattas av beslutet om avslag. 

Detta gäller för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar, restaurering av 

betesmarker och slåtterängar, fäbodar, hotade husdjursraser, skötsel av våtmarker och 

dammar, vallodling, skyddszoner, minskat kväveläckage samt ersättning för ekologisk 

produktion och ersättning för omställning till ekologisk produktion. (SJVFS 2018:37). 

 

 

                                                 
13 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809). 
14 EUT L 181, 20.6.2014, s.48 (Celex 32014R0640). 
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Förlängning av åtagande 

 

10 e §  Jordbrukare kan enligt 8 kap. 2 § och 9 kap. 2 § förordningen (2015:406) om 

stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och 1 kap. 10 a § Statens Jordbruksverks före-

skrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för eko-

logisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar ansöka om för-

längning av åtagande. Jordbrukare som saknar beslut om åtagande kan ansöka om för-

längning av åtagande om villkoren för att få ett åtagande var uppfyllda 2015, 2016 

eller 2017. (SJVFS 202X:XX). 

 

11 §  har upphävts genom (SJVFS 2018:37). 

 

Miljöersättning för hotade husdjursraser 

11 a §  En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för hotade husdjursraser ska an-

söka om åtagande och utbetalning eller endast utbetalning senast sista ansökningsdag. 

Utöver vad som står i artikel 21 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201415 ska en 

ansökan även innehålla följande. 

 Minst en djuridentitet eller minst ett registreringsnummer för anläggning där 

nötkreatur hålls (tidigare produktionsplatsnummer). 

 Raskoder, som framgår av bilagan, och djuridentiteter för får, getter och svin. 

 Minst ett registreringsnummer för anläggning där jordbrukaren är registrerad 

som aktör (tidigare djurhållare). 

 Härstamningsuppgifter från godkänt härstamningsregister för att styrka renra-

sighet enligt 10 kap. 8 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd 

(SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, 

kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar.  

 Samtliga registreringsnummer för anläggningar där jordbrukaren håller får, 

getter eller svin som ska ligga till grund för beräkning av ersättning. (SJVFS 

2017:36). 

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 härstam-

ningsuppgifter som styrker renrasighet. Uppgifterna ska ha kommit in till Jordbruks-

verket 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 21 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201416 ska en ansökan även 

innehålla uppgift om minst ett registreringsnummer för anläggning (tidigare produkt-

ionsplatsnummer) där jordbrukaren är registrerad som aktör (tidigare djurhållare) samt 

uppgift om samtliga registreringsnummer för anläggningar där djuren kommer att be-

finna sig under hållandeperioden och det antal får jordbrukaren söker ersättning för. 

(SJVFS 2017:36). 

 

                                                 
15 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809). 
16 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809). 
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Djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för suggor 

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 21 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201417 ska en ansökan även 

innehålla uppgift om minst ett registreringsnummer för anläggning (tidigare produkt-

ionsplatsnummer) där jordbrukaren är registrerad som aktör (tidigare djurhållare). 

Därutöver ska jordbrukaren redovisa samtliga anläggningar (tidigare produktionsplat-

ser) där jordbrukaren håller de djur som ska ligga till grund för beräkning av ersätt-

ningen. Ansökan ska också innehålla uppgift om genomsnittligt antal suggor och be-

täckta gyltor som jordbrukaren söker ersättning för och som jordbrukaren har hållit 

under föregående stödår. (SJVFS 2017:36). 

 

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 21 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201418 ska en ansökan 

även innehålla uppgift om minst ett registreringsnummer för anläggning (tidigare pro-

duktionsplatsnummer) där jordbrukaren är registrerad som aktör (tidigare djurhållare). 

Därutöver ska jordbrukaren redovisa samtliga anläggningar (tidigare produktionsplat-

ser) där jordbrukaren håller de djur som ska ligga till grund för beräkning av ersätt-

ningen. Ansökan ska också innehålla uppgift om det antal mjölkkor jordbrukaren söker 

ersättning för. (SJVFS 2017:36). 

 

När inlämnade handlingar ska anses vara en ansökan 

 

11 f §  Om jordbrukaren lämnar in en handling som inte uppfyller de krav som anges 

i 11 a, 11 c, 11 d eller 11 e §§ på sista ansökningsdag räknas den som en ansökan om 

åtagande eller en ansökan om utbetalning först när kraven som anges i paragrafen är 

uppfyllda. (SJVFS 2018:37). 

 

Ändring eller komplettering av anläggningens registreringsnummer (tidigare pro-

duktionsplatsnummer) 

12 §  Ändring av anläggningens registreringsnummer eller komplettering med ytterli-

gare nummer får lämnas till stödmyndigheten senast sista ändringsdag för nötkreaturs-

stödet, kompensationsstödet, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för om-

ställning till ekologisk produktion och nötkreatur i miljöersättning till hotade husdjurs-

raser. (SJVFS 2017:36). 

 

Vilka uppgifter om miljöersättningar, kompensationsstöd och ersättningar för ekolo-

gisk produktion ska lämnas senast sista ändringsdag? 

 

13 §  En ansökan om kompensationsstöd, utbetalning av miljöersättning, ersättning för 

ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion ska utöver vad 

                                                 
17 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809). 
18 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809). 
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som anges i 9 § i den här föreskriften och artikel 15 i genomförandeförordning (EU) 

nr 809/201419 senast sista ändringsdag innehålla följande. 

1. Uppgifter om markanvändning och storlek på alla skiften på jordbruksföretaget 

om skiftesredovisning ska göras. 

2. Om fäbodbrukaren ansöker om utbetalning av miljöersättning för fäbodar ska 

han eller hon från och med andra året i åtagandet lämna in uppgifter om antal 

djur per djurslag som ska vistas vid fäboden eller fäbodsystemet. 

 En ansökan om åtagande för miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion el-

ler för omställning till ekologisk produktion ska utöver vad som anges i 10 § i den här 

föreskriften och artikel 15 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201420 senast sista 

ändringsdag innehålla följande. 

1. Om ansökan gäller betesmarker och slåtterängar, skyddszoner, ekologisk pro-

duktion 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 upp-

gift för respektive block om skiftesindelning, markanvändning och också upp-

gift om åtagandenivå samt vilka komplement ansökan omfattar. 

3. Om ansökan gäller fäbodar ska jordbrukaren lämna uppgift om namn på fäbo-

darna, fäbodcentrum, vilken som är huvudfäbod och vilka kompletterande fä-

bodar 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. 

4. Om ansökan gäller skyddszoner ska jordbrukaren lämna uppgift för respektive 

block om jordbrukaren ansöker om skyddszon mot vattendrag eller om anpas-

sad skyddszon. (SJVFS 2017:3)  

Vilka uppgifter ska lämnas senast den dag som länsstyrelsen bestämmer? 

13 a §  En ansökan om åtagande för miljöersättning ska, utöver vad som anges i 9 och 

10 §§ innehålla uppgifter enligt nedan, om ansökan avser en ersättningsform som re-

dovisas där: 

 Om ansökan avser miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtte-

rängar; underlag för restaureringsplan. 

 Om ansökan avser miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar; upp-

gifter om våtmarken eller dammen är anlagd eller restaurerad samt om den har 

anlagts med miljöinvestering eller på annat sätt. 

Uppgifter som avses i första stycket punkt 1-2 kan kompletteras eller ändras senast 

det datum som länsstyrelsen bestämmer. Om sökanden inte kompletterar sin ansökan 

senast då länsstyrelsen begär omfattar ansökan endast de uppgifter som har redovisats 

på föreskrivet sätt. (SJVFS 2017:36). 

 

14 §  har upphävts genom (SJVFS 2017:3). 

 

15 §  har upphävts genom (SJVFS 2017:3). 

 

                                                 
19 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809). 
20 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809). 
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Överlåtelser 

Anmälan om övertagande av SAM-ansökan eller åtagande 

 

16 §  Anmälan om övertagande av SAM-ansökan eller åtagande ska lämnas in på nå-

gon av blanketterna ”ÖVERTAGANDE av hela SAM-ansökan”, ”ÖVERTAGANDE 

av åtaganden och utbetalning av miljöersättningar”, ”Övertagande – hotade husdjurs-

raser” eller ”Övertagande av djurvälfärdsersättningar – ersättning för extra djuromsorg 

för får och suggor samt ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor”.21 (SJVFS 

2021:1). 

 

16 a §  har upphävts genom (SJVFS 2018:37). 

 

Överlåtelse av ansökan om åtagande för djurvälfärdsersättning 

 

16 b §  Överlåtelse av ansökan om åtagande för någon av djurvälfärdsersättningarna 

kan endast göras om övertagaren tar över överlåtarens hela ansökan om aktuell djur-

välfärdsersättning. (SJVFS 2018:37). 

Överlåtelse av åtagande för vallodling och minskat kväveläckage 

16 c §  Överlåtelse av ansökan om åtagande och beslut om åtagande för vallodling och 

minskat kväveläckage kan endast göras om överlåtelsen omfattar all åkermark på fö-

retaget där ersättningen för vallodling eller minskat kväveläckage är möjlig att söka. 

(SJVFS 2017:3). 

Överlåtelse av ansökan om utbetalning för vallodling och minskat kväveläckage 

 

16 d §  Vid överlåtelse av en del av ansökan om utbetalning för vallodling eller mins-

kat kväveläckage måste övertagaren ta med samma mark i sin ansökan om utbetalning. 

Övertagaren ska själv ha, eller söka ett åtagande för vallodling eller minskat kvä-

veläckage för att överlåtelsen ska kunna genomföras. (SJVFS 2017:3). 

Överlåtelse av åtagande eller ansökan om åtagande för samt ansökan om utbetalning 

av miljöersättning för hotade husdjursraser 

16 e §  Det är endast möjligt att överlåta 

 åtagande för,  

 ansökan om åtagande för samt  

 ansökan om utbetalning för  

miljöersättning för hotade husdjursraser om överlåtelsen omfattar samtliga de djur som 

det är möjligt att söka ersättning för. (SJVFS 2017:36). 

Övertagande av en hel SAM-ansökan och åtagande 

 

17 §  Övertagande av en hel SAM-ansökan, inklusive överlåtarens samtliga åtaganden, 

kan göras om anmälan kommer in till övertagarens stödmyndighet innan beslut om 

utbetalning fattas för något av de stöd eller någon av de ersättningar som ingår i över-

låtarens ansökan. Anmälan ska vid den tidpunkten innehålla följande. 

                                                 
21 Blanketterna finns på webbutiken.jordbruksverket.se. 
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 Vem som överlåter SAM-ansökan och åtagande, 

 vem som övertar SAM-ansökan och åtagande och 

 underskrift av överlåtare och övertagare. (SJVFS 2018:37). 

Övertagande av åtagande och utbetalning av dessa 
 

18 §22 Om övertagandet omfattar åtaganden och utbetalning av dessa ska anmälan 

komma in till övertagarens stödmyndighet senast sista ändringsdag. Anmälan ska vid 

den tidpunkten innehålla följande.  

 Vem som överlåter hela eller delar av åtagandet, ansökan om åtagandet eller 

utbetalningen av dessa,  

 vem som övertar hela eller delar av åtagandet, ansökan om åtagandet eller ut-

betalningen av dessa, 

 vilket åtagande eller vilka delar av åtagandet, ansökan om åtagandet eller ut-

betalningen av dessa som överlåts och  

 underskrifter av överlåtare och övertagare. (SJVFS 2018:37).  

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.  

Om jordbrukaren ansöker om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven på 

grund av särskilda omständigheter kan jordbrukaren ansöka på blanketten ”Ansökan – 

stödrätter ur den nationella reserven på grund av särskilda omständigheter”.23 

Om handlingen inte uppfyller de krav som anges i 20 § på sista ansökningsdag rä-

knas den som en ansökan om tilldelning av stödrätter först när kraven är uppfyllda. 

(SJVFS 2018:37). 

  

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 för-

delat. 

 

Överföring av stödrätter 

 

21 §  Överlåtaren ska göra överföringar av stödrätter via den e-tjänst som Jordbruks-

verket har. E-legitimation ska då användas.  

         En anmälan om överföring av stödrätter ska innehålla följande uppgifter för att 

vara komplett: 

1. Vem som överlåter stödrätter, 

2. till vem som stödrätter överförs och 

3. vilka stödrätter som ska överföras. (SJVFS 2018:37). 

                                                 
22 Tredje stycket upphävt genom (SJVFS 2017:36). 
23 Blanketten finns på webbutiken.jordbruksverket.se. 
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22 §  Överlåtaren kan istället för att göra överföringen av stödrätter elektroniskt göra 

en anmälan av överföring av stödrätter på blanketten ”ANMÄLAN – överföring av 

stödrätter 2022”24 i följande fall: 

1. om sökanden inte har svenskt personnummer och därmed inte har möjlighet att 

få en giltig e-legitimation, 

2. om sökanden på grund av skyddad identitet inte har en giltig e-legitimation, 

3. om det på grund av tekniska problem som sökanden inte kan påverka inte är 

möjligt att använda e-legitimation vid tillfället för anmälan eller 

4. om det föreligger väsentliga hinder för sökanden att använda e-legitimation.  

    En anmälan om överföring av stödrätter som görs enligt denna paragraf ska uppfylla 

de krav som anges i 21 § andra stycket och vara undertecknad av överlåtaren. (SJVFS 

202X:XX). 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  

Denna författning25 träder i kraft den 12 mars 2015, då Statens jordbruksverks före-

skrifter (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 utbetal-

ningar som görs för stöd enligt förordningen (2007:481) om landsbygdsutvecklingsåt-

gärder. Istället för 2 kap. 2-3 §§ SJVFS 2009:90 ska 7 och 8 §§ i denna författning 

gälla. 

 

 

Denna författning26 träder i kraft den 11 maj 2015. 

 

 

 Denna författning27 träder i kraft den 10 januari 2016. 

 

 

 Denna författning28 träder i kraft den 9 februari 2016. 

 

 

 Denna författning29 träder i kraft den 17 februari 2017. 

 

 

 Denna författning30 träder i kraft den 19 januari 2018. 

 

 

 Denna författning31 träder i kraft den 17 januari 2019. 

                                                 
24 Blanketten finns att beställa via Jordbruksverkets kundtjänst. 
25 SJVFS 2015:2. 
26 SJVFS 2015:18. 
27 SJVFS 2015:43. 
28 SJVFS 2016:5. 
29 SJVFS 2017:3. 
30 SJVFS 2017:36. 
31 SJVFS 2018:37. 
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 Denna författning32 träder i kraft den 20 januari 2020. 

 

 

 Denna författning33 träder i kraft den 11 februari 2021. 

 

 

 Denna författning34 träder i kraft den 15 juni 2021. 

 

 

 Denna författning35 träder i kraft den XX februari 2022. 

 

 

 

BESLUTSFATTARE 

 

 

 Hanna Landgren 

 (Stödregelenheten) 

  

  

                                                 
32 SJVFS 2019:83. 
33 SJVFS 2021:1. 
34 SJVFS 2021:18. 
35 SJVFS 202X:XX. 
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Bilaga 

RASKODER 

Följande raskoder ska användas vid ansökan om ersättning för hotade husdjursraser, 

detta framgår av 11 a § i föreskriften. 

 

50 Svensk lantrasget 

51 Göingeget 

52 Jämtget 

53 Lappget 

60 Gutefår 

61 Ryafår 

62 Svenskt finullsfår 

63 Fjällnäsfår 

 Gestrikefår 

 Helsingefår 

 Klövsjöfår 

 Svärdsjöfår 

 Värmlandsfår 

 Åsenfår 

64 Dala Pälsfår 

65 Roslagsfår 

70  Linderödssvin 

(SJVFS 2017:36). 



1(6)

-223 223 
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se 

Konsekvensutredning
Datum 
2021-10-14

Diarienummer 
3.4.16-10387/2021
 

 
Hanna Landgren 

 

Konse
 

Bakgrund 

 

 
 

 

 

  
 

  

  
  

 
sm  

 

 
 

-
regelverket. 

jordbrukarna. 



Jordbruksverket 2021-10-14 3.4.16-10387/2021 2(6) 
 

 

I 9, 11 a, 11 c  byter vi ut 
produktionsplatsnummer mot registrerad 

EU:s 
il. 

 ndringarna i 10 och 22 

 

A.  
1. Beskrivning av  

 som 
 

 

-

15, vilket har f
  

    
  
  

 
 

 

 

 

te 2017 kan 



Jordbruksverket 2021-10-14 3.4.16-10387/2021 3(6) 
 

 

2021, 
 

2. 
 

 

 

Om 

 

detta. 

3.  

 

4. Uppgift

 

-

 

Bemyndiganden 
 

 

5. Uppgifter 
-

alternativen 

 

 

 



Jordbruksverket 2021-10-14 3.4.16-10387/2021 4(6) 
 

 

6. 
 

befintliga EU-
 

7. 

informationsinsatser 

-

 

etablerade kanaler i god tid innan i
via Jordbruksverkets hemsida och information i olika forum, till exempel 

  

B. Kommuner och regioner 
Markera med X: 

 Regleringen  

avsnitt B. 

 Regleringen effekter 

 

1.  

-- 

 

. 

Markera med X: 

 Regleringen  

avsnitt C. 



Jordbruksverket 2021-10-14 3.4.16-10387/2021 5(6) 
 

 

 Regleringen  

en beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

1. 
 

 

 

Regle
 

uppskattar att mer 
 

 
11 

 

2. 

kostnader 

 

ka 19 100 

genomsnittli -, skogsbruks- och 

 139,45 kronor. 



Jordbruksverket 2021-10-14 3.4.16-10387/2021 6(6) 
 

 

 

 

3. 

na regleringen 

 

4. 
 

 

5. Beskrivning av hu
 

 

6. vid 

reglernas utformning 

 

D.  
. 

E. Kontaktperson 
Hanna Landgren 

 

Telefon: 036-15 64 54 

E-post: hanna.landgren@jordbruksverket.se 

 



 

1(5) 
 

Samrådssammanställning 

Datum 

2021-10-25 

Diarienummer 

3.4.16-10387/2021 
Stödregelenheten 

Hanna Landgren  

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd 

Samrådsinstans Synpunkter Jordbruksverkets kommentarer 

Havs- och vattenmyndigheten Inga synpunkter.  

Hushållningssällskapet 7§ Anges sista ansökningsdagen till 13/4 och i 
konsekvensutredning anges en strävan mot öppning av 
E-tjänsten SamInternet till 9/2. Vi anser liksom tidigare år 
att detta är mycket tidspressad period både för 
lantbrukare och de rådgivare som hjälper till med 
ansökan. Det finns inget som borde kunna vara hinder för 
ett tidigare öppnande av E-tjänsten då alla system och 
regler är väl inkörda hos Jordbruksverket. En tidigare 
start av uppdatering av systemen vore fullt möjlig och 
därigenom kunna öppna E-tjänsten sista veckan i januari 
till nytta för alla inblandade parter.  

 

9§ Under punkt 2 anges det som en förenkling att bara 
ange under övriga upplysningar att ägande är samma 
som tidigare år istället för att ladda upp ett dokument som 
styrker detta. I stället för behöva använda den osäkra 
övriga upplysningar som inte går att koppla till fel och 
varningar som kommer upp vid inskickning av ansökan 
borde det finnas betydligt bättre lösning för detta. Ett 
förslag att redan under punkten där man söker stöd för 
ung lantbrukare framgick det av texten att om ingen 
förändring skett av ägandet i juridiska person behövs 
inget dokument om detta skickas in. Alternativt en 
ytterligare markering i en ruta att ingen förändring skett 
sedan tidigare år. Denna markering vore då fullt möjlig att 
koppla ihop med varningssystemet och därigenom skapa 
större kundnytta.  

 

20§ Samma sak som under paragraf 9 borde kunna gälla 
punkt 3 där juridiska personer söker stödrätter från 
nationella reserven.  

7 § För att SAM Internet ska kunna öppna med korrekta uppgifter är 
systemet beroende av den driftsättning som görs i 
handläggningssystemet innan öppning. Efter att driftsättningen är klar 
sker överföringar och tester av data som kräver tid. Därför är det inte 
möjligt att öppna SAM Internet tidigare, utan att det skulle medföra 
alltför stora risker för fel i systemet, vilket skulle orsaka problem för 
kunderna. Det är inte heller möjligt att tidigarelägga driftsättningen. 

 

9 § 2 p. I SAM Internet kommer det att finnas information om hur 
sökanden kan göra i avsnittet där man stöd och utbetalning samt i 
avsnittet för Övriga upplysningar. Det kommer även finns information 
om detta i SAM Internets hjälpfunktion Tips och hjälp och på 
Jordbruksverkets webbplats. 

 

20 § 3 p. Tack för synpunkten. Den här paragrafen är inte föremål för 
ändring i den här remissomgången, men Jordbruksverket tar med 
synpunkten inför framtida ändringar av föreskriften. 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Inga synpunkter.  

Länsstyrelsen Blekinge Inga synpunkter.  
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Länsstyrelsen Gävleborg Inga synpunkter.  

Länsstyrelsen Halland Länsstyrelsen i Hallands län lämnar följande synpunkter 

 

7 §. Bra med fast vecka för sista ansökningsdag mellan 
åren.  

 

9 §, punkt 2. Bra med förenkling i stödet för unga 
jordbrukare! Mycket viktigt att det finns tydlig information i 
SAM-Internet hur bekräftelsen ska göras.  

 

10 §, sista stycket. 8 maj är en söndag 2022. Stämmer 
detta datum?  

 

16 d §, andra meningen. Det står ”Övertagaren ska själv 
ha eller söka ett åtagande för vallodling eller minskat 
kväveläckage …”. Det är väl inte längre möjligt att söka 
nytt åtagande för vallodling? 

7 § och 9 § 2 p. Jordbruksverket har noterat länsstyrelsens synpunkter.  

 

10 § Detta datum är styrt av reglerna om försenad inlämning i artikel 
13.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 640/20141. Av artikel 12 b i 
samma förordning framgår att om den här dagen är en helgdag, lördag 
eller söndag ska den anses infalla första påföljande arbetsdag. 

 

16 d § Det stämmer att det inte längre är möjligt att söka nytt åtagande 
för vallodling. Detta är dock inte reglerat i ansökansföreskriften, utan 
här ses den här meningen som en allmängiltig lydelse som gäller för 
det som går att söka. 

Länsstyrelsen Jämtland 9 § 2 p  

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. Om 
ägarfördelningen är samma som föregående år kan 
sökanden istället bekräfta i ansökan att tidigare inskickat 
underlag fortfarande gäller.  

 

Jättebra ändring! Det har ifrågasatts många ggr varför 
sökanden behöver skicka in nytt underlag igen när 
samma gäller som året innan, det förenklar!  

Enligt konsekvensutredningen ska sökanden skriva 
under ÖU och bekräfta, Lst undrar hur det kommer att 
framgå i SAM-internet på ett tydligt sätt?  

 

Lst har inga synpunkter på det föreslagna 
ansökningsdatumet. 

9 § 2 p. I SAM Internet kommer det att finnas information om hur 
sökanden kan göra i avsnittet där man stöd och utbetalning samt i 
avsnittet för Övriga upplysningar. Det kommer även finns information 
om detta i SAM Internets hjälpfunktion Tips och hjälp och på 
Jordbruksverkets webbplats. 

Länsstyrelserna Jönköping, Kalmar och Kronoberg Länsstyrelsen i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län 
lämnar följande synpunkter på ovan nämnda remiss: 

 

Sida 5. 9 § Punkt 2. Om en juridisk person söker stöd till 
unga jordbrukare ska sökanden skicka in ett underlag. 
Om ägarfördelningen är samma som föregående år kan 

9 § 2 p. I SAM Internet kommer det att finnas information om hur 
sökanden kan göra i avsnittet där man stöd och utbetalning samt i 
avsnittet för Övriga upplysningar. Det kommer även finns information 
om detta i SAM Internets hjälpfunktion Tips och hjälp och på 
Jordbruksverkets webbplats. 

 

                                                      
1 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 tvärvillkor. 
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sökanden istället bekräfta i ansökan att tidigare inskickat 
underlag fortfarande gäller.  

 

Angående denna text kommer vara en fråga med JA/ 
Nej, kolumn eller annat för detta i SAM Internet? 

 

 

Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen Skåne har synpunkter angående 
Överlåtelser.  

 

Med tanke på att den centrala skanningen ska upphöra 
är det önskvärt att minimera mängden blanketter som 
ska registreras och skannas av den enskilda 
länsstyrelsen. Enligt punkt 3.2.1 i rutin 202-1 Hantera 
överlåtelse, är det möjligt att genomföra en överlåtelse av 
SAM ansökan eller åtagande trots att det inte har 
inkommit en blankett för anmälan om övertagande. 
Istället bör det formuleras så att anmälan kan ske digitalt 
via SAM Internet förutsatt att det framgår tydligt vad som 
avses i anmälan.  

Följande paragrafer i Föreskrifter om ändring i Statens 
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan 
om jordbrukarstöd bör om möjligt justeras för att 
anpassas till ett mer digitalt ansökansförfarande via SAM 
internet. 

 

Överlåtelser  

 

Anmälan om övertagande av SAM-ansökan eller 
åtagande  

16 § Anmälan om övertagande av SAM-ansökan eller 
åtagande ska lämnas in på någon av blanketterna 
”ÖVERTAGANDE av hela SAM-ansökan”, 
”ÖVERTAGANDE av åtaganden och utbetalning av 
miljöersättningar”, ”Övertagande – hotade husdjurs-
raser” eller ”Övertagande av djurvälfärdsersättningar – 
ersättning för extra djuromsorg för får och suggor samt 
ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor”.  

(SJVFS 2021:1). 

 

Övertagande av en hel SAM-ansökan och åtagande  

17 § Övertagande av en hel SAM-ansökan, inklusive 
överlåtarens samtliga åtaganden, kan göras om anmälan 
kommer in till övertagarens stödmyndighet innan beslut 
om utbetalning fattas för något av de stöd eller någon av 
de ersättningar som ingår i överlåtarens ansökan. 
Anmälan ska vid den tidpunkten innehålla följande.  

1. Vem som överlåter SAM-ansökan och åtagande, 

2. vem som övertar SAM-ansökan och åtagande och  

16, 17 och 18 §§ Tack för synpunkterna. Dessa paragrafer är inte 
föremål för ändring i den här remissomgången, men Jordbruksverket 
tar med synpunkterna inför framtida ändringar av föreskriften. 
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3. underskrift av överlåtare och övertagare.  

 

Övertagande av åtagande och utbetalning av dessa  

18 § Om övertagandet omfattar åtaganden och 
utbetalning av dessa ska anmälan komma in till 
övertagarens stödmyndighet senast sista ändringsdag. 
Anmälan ska vid den tidpunkten innehålla följande.  

1. Vem som överlåter hela eller delar av åtagandet, 
ansökan om åtagandet eller utbetalningen av dessa,  

2. vem som övertar hela eller delar av åtagandet, 
ansökan om åtagandet eller utbetalningen av dessa,  

3. vilket åtagande eller vilka delar av åtagandet, ansökan 
om åtagandet eller utbetalningen av dessa som överlåts 
och  

4. underskrifter av överlåtare och övertagare. 

Länsstyrelsen Stockholm Inga synpunkter.  

Länsstyrelsen Södermanland Inga synpunkter.  

Länsstyrelsen Uppsala Inga synpunkter.  

Länsstyrelsen Västerbotten Länsstyrelsen i Västerbotten tycker att valet av datum för 
sista ansökningsdagen den 13 april är ett bra val. 
Förslaget finner man i 4 kap, 7 § Sista ansökningsdag är 
den 13 april 2022. (SJVFS 202X:XX).  

 

Länsstyrelsen i Västerbotten tycker att förändringen om 
att brukaren framöver endast behöver bekräfta i ansökan 
om tidigare underlag fortfarande gäller, är en bra 
förändring i ansökningsförfarandet för stödet till unga 
jordbrukare. Förslaget finner man i 9 § punkt 2, Vilka 
uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag vid 
ansökan om direktstöd eller utbetalning? 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. Om ägarfördelningen är 
samma som föregående år kan sökanden istället bekräfta 
i ansökan att tidigare inskickat underlag fortfarande 
gäller. 

7 § och 9 § 2 p. Jordbruksverket har noterat länsstyrelsens synpunkter. 

 

Länsstyrelsen Västmanland Inga synpunkter.  

Länsstyrelsen Västra Götaland Inga synpunkter.  

Naturvårdsverket Naturvårdsverket ställer sig positiv till att Jordbruksverket 
förenklar ansökningsprocessen för juridiska personer 
som söker stöd till unga jordbrukare och instämmer med 
Jordbruksverket om behovet av en möjlighet att förlänga 

9 § 2 p. och 10 e § Jordbruksverket har noterat Naturvårdsverkets 
synpunkter. 
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åtaganden för jordbrukare som har ett åtagande som 
löper ut 2021, inklusive de lantbrukare som ännu inte fått 
något beslut. Naturvårdsverket har för övrigt inga 
synpunkter. 

Sametinget Avstår från att lämna synpunkter.  

Skogsstyrelsen Avstår från att lämna synpunkter.  

Skärgårdarnas Riksförbund Inga synpunkter.  

Svenska ESF-rådet Inga synpunkter.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Avstår från att lämna synpunkter.  

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Avstår från att lämna synpunkter.  

Tillväxtverket Inga synpunkter.  
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