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Hej, jag ber om ursäkt. Ni kan bortse från mailet som nyligen skickades ut. Konsekvensutredningen hade felaktigt 
sparats som missiv. Här kommer de korrekta dokumenten. 

Hej, 

Jag bifogar förslag till föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2022:xx) om ansökan om jordbrukarstöd. 

Det framgår även i konsekvensutredningen vilka regler vi föreslår och varför vi föreslår dem. 

Vänligen fyll i era synpunkter i bifogad mall. 

Skicka ert svar senast den 6 oktober 2022. 
Skicka svaret till jordbruksverket@jordbruksverket.se och märk e-posten med namnet ”Dnr 4.1.16-13072/2022”. 

Hälsningar 

Fredric Lindström 
Regelhandläggare 
Stödregelenheten 
Jordbruksverket 
Besöksadress: Skeppsbrogatan 2, 553 29 Jönköping 
Tfn 036-15 60 87 
Fredric.Lindstrom@jordbruksverket.se 
www.jordbruksverket.se 
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Ange kontor och adress 
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se 

Remiss 
 

Datum 
2022-09-15 

Diarienummer 
4.1.16-13072/2022 

 

Stödregelenheten Enligt sändlista 

 

Förslag till nya föreskrifter om ansökan om 

jordbrukarstöd 

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

ansökan om jordbrukarstöd. Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget 

finns i konsekvensutredningen. 

Detta förslag till föreskrifter innehåller ansökningsregler för de ersättningar och 

stöd som är möjliga att söka våren 2023.  

Regler i denna föreskrift kan komma att ändras när den strategiska planen slutligt 

beslutas av Kommissionen. Planen är att den ska godkännas under 2022. 

Utöver dessa föreskrifter och allmänna råd finns även förslag på föreskrifter och 

allmänna råd om direktstöd och grundvillkor samt om miljöersättningar, 

djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd. 

Notera att förslag på föreskrifter och allmänna råd samt konsekvensutredning kan 

ha ändrats mellan samråd och remiss. 

Remissen består av: 

 föreskriftsförslag 

 konsekvensutredning  

 särskild konsekvensanalys 

 sammanställning av synpunkter från samrådet 

 mall för synpunkter på remissen 

Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 6 oktober 2022. 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 4.1.16-13072/2022” i rubrikraden i ditt e-postsvar. 

Kontaktperson: 

Se avsnitt E. Kontaktpersoner i konsekvensutredningen 

stodregelenheten@jordbruksverket.se, tfn: 0771-223 223 

Med vänlig hälsning 

Camilla Callman, Enhetschef 

mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
mailto:@jordbruksverket.se
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Sändlista 

Artdatabanken, SLU 

Centrum för Biologisk Mångfald, 

SLU 

Coompanion 

Djurskyddsinspektörernas 

Riksförening 

Ekologiska lantbrukarna 

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, 

Företagarna 

Gröna arbetsgivare 

GutefårAkademin 

Gård & Djurhälsan 

Gävleborgs Fäbodförening 

Hav- och vattenmyndigheten 

Hela Sverige ska leva 

Hushållningssällskapens förbund 

Jordbruksverket 

Jägareförbundet 

Kemikalieinspektionen 

Kommunal 

KRAV 

Landsbygdsnätverket 

Lantbrukarnas riksförbund 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Skogsägarna 

Livsmedelsverket 

Lokalt ledd utveckling 

Lundens Djurhälsa AB 

Länsstyrelserna 

Naturskyddsföreningen  

Naturvårdsrådgivare 

Naturvårdsverket 

Näringslivets Regelnämnd 

Post- och Telestyrelsen 

Regelrådet 

Regionalt utvecklingsansvariga 

Riksantikvarieämbetet 

Sametinget 

Skogsstyrelsen 

Skolverket 

Skärgårdarnas riksförbund 

Svenska ESF-rådet 

Svenska Demeterförbundet 

Svenska Fåravelsförbundet 
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Svenska Jägareförbundet 

Svenska Lanthönsklubben 

Svenska Pig 

Svenska Russavelsföreningen 

Svenska Vallföreningen 

Svensk Fjällrasavel 

Svensk Fågel 

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare 

Sveriges Grisföretagare 

Sveriges hembygdsförbund  

Sveriges Jordägareförbund 

Sveriges kommuner och regioner 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sveriges Mjölkbönder 

Sveriges Nötköttsproducenter 

Sveriges Rödkulleförening 

Sveriges Spannmålsodlareförening 

Tillväxtverket 

Upplandsstiftelsen 

Vattenmyndigheterna  

Världsnaturfonden 

VäxtRåd 

Winnet 

 



Statens jordbruksverks 

författningssamling 
Statens jordbruksverk 

551 82  Jönköping 

Tfn 036-15 50 00 

www.jordbruksverket.se 

 

 

 
ISSN 1102-0970 

 

 

 

 
 SJVFS Nummer 

Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om 

jordbrukarstöd; 

 Utkom från trycket 

Välj datum. 

   

beslutade Beslutsdatum..   

    

 

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av …§§ förordningen 

(2022:XXX) om Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik och efter samråd med… följande. 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 1 

Gemensamma bestämmelser .................................................................................... 2 

Definitioner .............................................................................................................. 2 

Ansökningar ............................................................................................................. 5 

Överlåtelser .............................................................................................................. 9 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .......................................................... 11 

Bilaga  RASKODER ........................................................................................ 13 

 

 

Grundläggande bestämmelser 

1 §  Grundläggande bestämmelser om ansökan om jordbrukarstöd finns i 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 av den 2 december 

2021 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som 

medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska 

garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 

1305/2013 och (EU) nr 1307/20131, 

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 av den 2 december 

2021 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma 

jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/20132, 

3. kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/126 av den 7 december 2021 

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

                                                 
1 EUT L 435, 6.12.2021, s. 1 (Celex 32021R2115). 
2 EUT L 435, 6.12.2021, s. 187 (Celex 32021R2116). 



SJVFS Nummer  

 

 
 

 

2 

 

 

2021/2115 med ytterligare krav för vissa interventionstyper som anges av 

medlemsstaterna i deras strategiska GJP-planer för perioden 2023–2027 enligt 

den förordningen samt om andelen för norm 1 för god jordbrukshävd och goda 

miljöförhållanden (GAEC)3, 

4. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2022/1172 av den 4 maj 2022 

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

2021/2116 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet i 

den gemensamma jordbrukspolitiken och tillämpningen och beräkningen av 

administrativa avdrag för villkor4, 

5. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1173 av den 31 maj 2022 

om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 2021/2116 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet 

i den gemensamma jordbrukspolitiken5 och 

6. förordningen (2022:XXX) om Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik. 

Gemensamma bestämmelser 

Stödformer 

2 §  Denna författning gäller för 

1. ansökan om gårdsstöd, stöd till unga jordbrukare, nötkreatursstöd, ersättning 

för kolinlagring och minskat kväveläckage, ersättning för ekologisk produktion 

och ersättning för precisionsjordbruk – planering, 

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

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

dammar, skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner och 

hotade husdjursraser, 

3. ansökan om kompensationsstöd, 

4. ansökan om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige för 

smågrisproduktion, getter, potatis, bär och grönsaker samt 

5. ansökan om åtagande för och ansökan om utbetalning av djurvälfärdsersättning 

för får, djurvälfärdsersättning för suggor och djurvälfärdsersättning för 

mjölkkor. 

Definitioner 

3 §  I dessa föreskrifter betyder: 

  

 Anläggning Anläggning enligt artikel 4.27 i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om 

                                                 
3 EUT L 20, 31.1.2022, s. 52 (Celex 32022R0126). 
4 EUT L 183, 8.7.2022, s. 12 (Celex 32022R1172). 
5 EUT L 183, 8.7.2022, s. 23 (Celex 32022R1173). 
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överförbara djursjukdomar och om ändring 

och upphävande av vissa akter med avseende 

på djurhälsa (”djurhälsolag”)6. 

 Block Ett sammanhängande avgränsat markområde 

med jordbruksmark där den sökande bedriver 

jordbruksverksamhet. 

 Skifte Ett sammanhängande markområde inom ett 

block, där den sökande odlar en gröda eller 

sköter marken på ett annat sätt. 

 Stödmyndighet Den myndighet som prövar frågor om stödet. 

 Överlåtare Den stödmottagare vars jordbruksföretag 

överlåts till en annan stödmottagare. 

 Överlåtelse av ett 

jordbruksföretag  

Försäljning, utarrendering eller annan 

liknande överlåtelse av de berörda 

produktionsenheterna. 

 Övertagare Den stödmottagare som jordbruksföretaget 

överlåts till. 

Grundläggande krav 

4 §  Den som söker stöd ska ansöka, anmäla, komplettera eller ändra elektroniskt på 

Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se (SAM Internet), i de fall 

Jordbruksverket erbjuder en sådan elektronisk tjänst. E-legitimation ska då användas. 

5 §  Den sökande kan få undantag från kravet på att använda e-legitimation i 4 § i 

följande fall: 

1. om den sökande inte har svenskt personnummer och därmed inte har möjlighet 

att få en giltig e-legitimation, 

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

3. om det på grund av tekniska problem som den sökande inte kan påverka inte 

är möjligt att använda e-legitimation vid ansökningstillfället eller 

4. om det föreligger väsentliga hinder för den sökande att använda e-

legitimation. 

6 §  Den sökande kan komplettera eller ändra sin ansökan på papper för samtliga stöd. 

Kompletteringar och ändringar ska vara undertecknade av den sökande eller 

behörig företrädare för den sökande och ska komma in till stödmyndigheten senast de 

datum som anges i dessa föreskrifter. 

                                                 
6 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1 (Celex 32016R0429). 

http://www.jordbruksverket.se/
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7 §  Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stödet får lämnas 

muntligt om stödmyndigheten medger det. 

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

någon av de stödmyndigheter som omfattas av dessa föreskrifter. 

9 §  Som undantag från att ansöka elektroniskt får följande ersättningar sökas på 

blankett  

1. djurvälfärdsersättning för får,  

2. djurvälfärdsersättning för suggor,  

3. djurvälfärdsersättning för mjölkkor samt  

4. miljöersättning för hotade husdjursraser. 

För dessa stöd kan den sökande använda följande blanketter 

1. Ansökan – djurvälfärdsersättning för får,  

2. Ansökan – djurvälfärdsersättning för suggor, 

3. Ansökan – djurvälfärdsersättning för mjölkkor samt 

4.  Ansökan – hotade husdjursraser. 

Ansökan ska vara undertecknad av den sökande eller behörig företrädare för den 

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

föreskrifter. 

Undantag 

10 §  Om det finns särskilda skäl kan stödmyndigheten medge undantag från 

bestämmelserna i 16, 20, 21, 22-24, 27, 28 och 30 §§.  

Viktiga tidpunkter 

11 §  Sista ansökningsdag är  den 13 april 2023.  

12 §  Om den sökande odlar hampa som huvudgröda ska de officiella märken som 

finns på utsädesförpackningen lämnas till länsstyrelsen senast den 30 juni 

ansökningsåret.  

Om den sökande odlar hampa som fånggröda ska de officiella märkena som finns 

på utsädesförpackningen lämnas till länsstyrelsen senast den 31 juli ansökningsåret. 

13 §  Med undantag av ändringar enligt 14-15§§ är sista ändringsdag den 15 juni 

ansökningsåret. Om 15 juni infaller röd dag eller dag före röd dag är sista ändringsdag 

nästkommande vardag. 

14 §  Sista dag för anpassning av gröda eller skiftesgräns efter administrativ kontroll 

eller uppföljning av jordbruksmark med ny teknik är den 31 augusti ansökningsåret. 

En anpassning av skiftesgräns eller gröda får inte leda till att ny mark tillförs ansökan 

eller ändra ett beslutat åtagande. 
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15 §  Sista dag för att dra tillbaka delar av eller hela ansökan är den 31 oktober 

ansökningsåret. Sista dag för att skicka in geotaggade foton efter administrativ kontroll 

eller uppföljning av jordbruksmark med ny teknik är den 31 oktober ansökningsåret. 

Ansökningar, 

Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag vid ansökan om direktstöd eller 

utbetalning? 

16 §  Den sökande ska ansöka om stöd eller utbetalning i SAM Internet senast sista 

ansökningsdag. Utöver vad som står i artiklarna 6 och 8 i förordning (EU) 2022/1173 

ska en ansökan även innehålla följande. 

1. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera jordbruksföretagets samtliga 

jordbruksskiften,  

a) deras areal uttryckt i hektar med två decimaler,  

b) skiftets placering inom jordbruksblocket samt  

c) ytterligare information om användningen av jordbruksskiftena 

2. Block- och skiftesredovisning, med ordningsnummer för block och bokstav för 

skifte, som omfattar alla jordbruksskiften på jordbruksföretaget. Det gäller 

dock inte för lantbrukare som ansöker om utbetalning i enlighet med sitt 

åtagande för skötsel av betesmarker och slåtterängar, skötsel av våtmarker och 

dammar, skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner eller 

fäbodar.  

3. Uppgifter om: 

a) kön på den person som är huvudansvarig för verksamheten som söker 

jordbrukarstöden, om det inte gäller enskild firma,  

b) stödsökanden ingår i ett koncernbolag och i så fall namn och 

organisationsnummer på de organisationer som ingår i koncernen, och 

c) företaget bedriver ekologisk odling och i så fall omfattning och status för 

denna.  

4. Om en juridisk person söker stöd till unga jordbrukare ska den sökande skicka 

in underlag som visar vem som äger företaget och hur ägandet är fördelat. Om 

ägarfördelningen är samma som föregående år kan den sökande istället 

bekräfta i ansökan att tidigare inskickat underlag fortfarande gäller. Den 

sökande ska ange den eller de ungas personnummer i ansökan som möjliggör 

för den juridiska personen att söka stödet. 

5. Om den sökande ansöker om nötkreatursstöd ska han eller hon uppge minst ett 

giltigt och aktivt registreringsnummer för anläggningen där djuren hålls. 

6. Om den sökande ansöker om utbetalning för djurhållning i ekologisk 

produktion ska han eller hon lämna in uppgifter om vilka djurarter som ska 

ingå i ansökan. För tackor, getter av honkön, värphöns, suggor och 

slaktkycklingar ska lantbrukaren ange antalet djur av varje djurart. För 

nötkreatur och slaktsvin ska minst ett giltigt registreringsnummer för 

anläggningen där djuren hålls anges för varje djurart. 

7. Om den sökande ansöker om nationellt stöd för potatis, bär och grönsaker ska 

han eller hon lämna in uppgifter enligt punkt 1. Om ansökan gäller nationellt 
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stöd för smågrisproduktion och getter ska den sökande lämna in uppgifter om 

suggor och getter av honkön. 

8. Om den sökande ansöker om kompensationsstöd för grovfodergrödor för jord- 

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

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

antal djur av varje djurart och för nötkreatur ange minst ett giltigt 

registreringsnummer för anläggningen där djuren hålls. 

9. Om den sökande ansöker om utbetalning för ekologisk produktion ska han eller 

hon ange vilket kontrollorgan den sökande har anmält sin produktion till. 

10. En sökande som har krav på att hålla miljöytor ska ange vilka miljöytor som 

finns i ansökan och på vilka skiften de finns. 

11. En försäkran från den sökande om att han eller hon känner till villkoren för de 

stöd och ersättningar som han eller hon söker. 

Om handlingen inte uppfyller ovan nämnda krav på sista ansökningsdag räknas den 

som en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning först när kraven är uppfyllda. 

Enskilda block och skiften som inte har redovisats enligt första stycket punkt 2 kan 

kompletteras senast sista ändringsdag.  

Underlag som tillhör en ansökan i SAM Internet men som inte kan lämnas in i SAM 

Internet ska lämnas in till stödmyndigheten. 

Styrkande av ansökt uppgift 

17 §  Den stödsökande är skyldig att på uppmaning av stödmyndigheten, efter det att 

en avvikelse uppfattats genom administrativ kontroll eller uppföljning av 

jordbruksmark med ny teknik, anpassa eller styrka en ansökt uppgift i ansökan. 

Den stödsökande ska styrka en ansökt uppgift med ett geotaggat foto. 

Vilka uppgifter ska lämnas senast den dag som länsstyrelsen bestämmer vid ansökan 

om stöd till unga jordbrukare? 

18 §  Sökande som söker stöd till unga jordbrukare ska, utöver vad som anges i 16 §, 

skicka in ett underlag som styrker att den sökande eller den som anges som ung i en 

juridisk person, innehar antingen 

1. gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning eller 

2. arbetslivserfarenhet inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäring motsvarande 

minst 12 månaders heltidsarbete. 

Den sökande kan komplettera eller ändra det underlag som avses i första stycket, 

senast det datum som länsstyrelsen bestämmer. Om den sökande inte kompletterar sin 

ansökan senast då länsstyrelsen begär det, omfattar ansökan endast de uppgifter som 

har redovisats på föreskrivet sätt. 

Vilka uppgifter ska lämnas senast den dag som länsstyrelsen bestämmer vid ansökan 

om precisionsjordbruk – planering 

 

19 §  En ansökan om ersättning för precisionsjordbruk ska utöver vad som står i 

artikel 6 och 8 i förordning (EU) 2022/1173 även innehålla:  
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1. Information om tidpunkten för upprättandet av växtodlingsplan, 

markkartering, växtnäringsbalans samt stallgödselanalys om flytgödsel 

används i jordbruksföretaget. 

2. Information om förekomsten av dräneringsbrunnar ovan jord på skiften som 

ingår i ett åtagande för anpassad skyddzon 

Den sökande kan komplettera eller ändra det underlag som avses i första stycket, 

senast det datum som länsstyrelsen bestämmer. Om den sökande inte kompletterar sin 

ansökan senast då länsstyrelsen begär det, omfattar ansökan endast de uppgifter som 

har redovisats på föreskrivet sätt. 

Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag vid ansökan om åtagande? 

20 §  Den sökande ska ansöka om åtagande i SAM Internet senast sista ansökningsdag.     

Utöver vad som står i artikel 8 i förordning (EU) 2022/1173 ska en ansökan även 

innehålla uppgifter om blockidentitet. 

Om handlingen inte uppfyller ovan nämnda krav på sista ansökningsdag 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 8 maj 2022 räknas den som en ansökan för 2024. 

Miljöersättning för hotade husdjursraser 

21 §  En ansökan om åtagande för och utbetalning av eller endast utbetalning av 

ersättning för hotade husdjursraser ska komma in till stödmyndigheten senast sista 

ansökningsdag.  Utöver vad som står i artikel 9 i förordning (EU) 2022/1173 ska en 

ansökan även innehålla följande. 

1. Minst en djuridentitet eller minst ett registreringsnummer för anläggning där 

nötkreatur hålls. 

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

3. Raskoder, som framgår av bilagan, uppgift om genbanksförening och 

genbanksnummer för fjäderfä. 

4. Härstamningsuppgifter från godkänt härstamningsregister för att styrka 

renrasighet enligt 10 kap. 8 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna 

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

produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar. 

5. Samtliga registreringsnummer för anläggningar där den sökande håller får, 

getter, svin eller fjäderfä som ska ligga till grund för beräkning av ersättning.  

Djurvälfärdsersättning för får 

22 §  En lantbrukare som vill ansöka om djurvälfärdsersättning för får ska ansöka om 

åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver vad som står i artikel 9 i 

förordning (EU) 2022/1173 ska en ansökan även innehålla uppgift om samtliga 

registreringsnummer för anläggningar där djuren kommer att befinna sig under 

hållandeperioden och det antal får lantbrukaren söker ersättning för. 
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Djurvälfärdsersättning för suggor 

23 §  En lantbrukare som vill ansöka om djurvälfärdsersättning för suggor  ska ansöka 

om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver vad som står i artikel 

9 i förordning (EU) 2022/1173 ska den sökande redovisa samtliga 

registreringsnummer för anläggningar där djuren som ska ligga till grund för beräkning 

av ersättningen kommer att hållas.  Ansökan ska också innehålla uppgift om 

genomsnittligt antal suggor och betäckta gyltor som lantbrukaren söker ersättning för 

och som den sökande har hållit under föregående stödår. 

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor 

24 §  En lantbrukare som vill ansöka om djurvälfärdsersättning för mjölkkor ska 

ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver vad som står 

i artikel 9 i förordning (EU) 2022/1173 ska den sökande redovisa samtliga 

registreringsnummer för anläggningar där djuren som ska ligga till grund för beräkning 

av ersättningen kommer att hållas. Ansökan ska också innehålla uppgift om det antal 

mjölkkor lantbrukaren söker ersättning för. 

När inlämnade handlingar ska anses vara en ansökan 

25 §  Om den sökande lämnar in en handling som inte uppfyller de krav som anges i 

21, 22, 23 eller 24 §§ på sista ansökningsdag räknas den som en ansökan om  åtagande 

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

Ändring eller komplettering av anläggningens registreringsnummer 

26 §  Ändring av anläggningens registreringsnummer eller komplettering med 

ytterligare nummer får lämnas till stödmyndigheten senast sista ändringsdag för 

nötkreatursstödet, kompensationsstödet, ersättning för ekologisk produktion och 

nötkreatur i miljöersättning för hotade husdjursraser. 

Vilka uppgifter om miljöersättningar och kompensationsstöd och ersättning för 

ekologisk produktion ska lämnas senast sista ändringsdag? 

27 §  En ansökan om kompensationsstöd, utbetalning av miljöersättning, utbetalning av 

ersättning för ekologisk produktion ska utöver vad som anges i 16 § i den här 

föreskriften och artikel 7 i förordning (EU) 2022/1173 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 djurart som ska vistas vid fäboden eller fäbodsystemet. 

28 §  En ansökan om åtagande för miljöersättning ska utöver vad som anges i 16 och 

20 §§ i den här    föreskriften och artikel 8 i förordning (EU) 2022/1173 senast sista 

ändringsdag innehålla följande. 



 SJVFS Nummer  

 

 
 

 

9 

 

 

1. Om ansökan gäller skötsel av betesmarker och slåtterängar eller skyddszoner 

mot vattenområden och anpassade skyddszoner ska den sökande lämna uppgift 

om den areal på blocket som ansökan avser. 

2. Om ansökan gäller skötsel av betesmarker och slåtterängar ska den sökande 

lämna uppgift för respektive block om skiftesindelning, markanvändning och 

också uppgift om åtagandenivå samt vilka komplement ansökan omfattar. 

3. Om ansökan gäller fäbodar ska den sökande lämna uppgift om namn på 

fäbodarna, fäbodcentrum, vilken som är huvudfäbod och vilka kompletterande 

fäbodar som hör till den, antal djur och djurarter på huvudfäboden samt vilka 

block som hör till respektive fäbod. Den sökande ska för sådana ansökningar 

också lämna uppgift för respektive block om skiftesindelning, markanvändning 

och om eventuellt komplement. 

4. Om ansökan gäller skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner 

ska den sökande lämna uppgift för respektive block som den sökande ansöker 

om skyddszon mot vattenområde eller anpassad skyddszon. 

Vilka uppgifter ska lämnas senast den dag som länsstyrelsen bestämmer vid ansökan 

om åtagande för skötsel av våtmarker och dammar? 
 

29 §  En ansökan om åtagande för skötsel av våtmarker och dammar ska, 

utöver vad som anges i 16 och 20 §§ även innehålla följande uppgifter 

1. om våtmarken eller dammen är anlagd eller restaurerad samt  

2. om den har anlagts med miljöinvestering, investering eller på annat sätt. 

Uppgifterna kan kompletteras eller ändras senast det datum som länsstyrelsen 

bestämmer. Om den sökande inte kompletterar sin ansökan senast då länsstyrelsen 

begär omfattar ansökan endast de uppgifter som har redovisats på föreskrivet sätt. 

Överlåtelser 

Anmälan om övertagande av SAM-ansökan eller åtagande 

30 §  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 

– djurvälfärdsersättning   för får, suggor samt mjölkkor. 

Anmälan kan även ske på annat sätt så länge uppgifterna i 31§ uppfylls och 

stödmyndigheten medger det. 

31 §  För att en överlåtelse ska kunna godkännas  ska följande vara uppfyllt 

1. överlåtaren ska ha en SAM-ansökan, 

2. övertagaren ska ha ansökt om överlåtelse innan beslut om utbetalning, och 

3. villkoren för SAM-ansökan ska vara uppfyllda,  

Följande uppgifter ska lämnas in till stödmyndigheten 

1. överlåtarens 

a) identitetsuppgifter 
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b) signatur och namnförtydligande 

2. övertagarens 

a) identitetsuppgifter 

b) signatur och namnförtydligande 

3. information om stödår som avses 

4. information om vad övertagandet avser 

När överlåtelsen har kommit in till stödmyndigheten övergår överlåtarens juridiska 

rättigheter och skyldigheter mot stödmyndigheten som rör stödet till övertagaren. Det 

gäller även för åtgärder som ska utföras enligt ersättningen.  

32 §  Överlåtelse av ansökan om utbetalning för ersättning för ekologisk produktion, 

precisionsjordbruk – planering och ersättning för mellangröda för kolinlagring, 

fånggröda och vårbearbetning för minskat kväveläckage kan göras om följande är 

uppfyllda:  

1. Överlåtelsen omfattar del av ett jordbruksföretag 

2. Överlåtelsen omfattar jordbruksmark i rätt stödområde 

En sådan överlåtelse innebär att både överlåtaren och övertagaren efter överlåtelsen 

har en ansökan om ersättningsformen. 

Överlåtelse av ansökan om åtagande för djurvälfärdsersättning 

33 §  En överlåtelse av ansökan om åtagande för någon av djurvälfärdsersättningarna 

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

välfärdsersättning.  

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

av miljöersättning för hotade husdjursraser 

34 §  Det är endast möjligt att överlåta 

1. ett åtagande, 

2. en ansökan om åtagande samt 

3.  en ansökan om utbetalning för  

miljöersättning för hotade husdjursraser om överlåtelsen omfattar samtliga de djur 

som det är möjligt att söka ersättning för.  

Övertagande av en hel SAM-ansökan 

35 §  Ett 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. 

1. vem som överlåter SAM-ansökan och åtagande  

2. vem som övertar SAM-ansökan och åtagande och 

3. underskrift av överlåtare och övertagare. 
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Övertagande av delar av SAM-ansökan för direktstöd eller åtagande och utbetalning 

av dessa 

36 §  Om övertagandet omfattar direktstöd eller 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 samt 

4. underskrifter av överlåtare och övertagare. 

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  

1. Denna författning träder i kraft Ikraftträdandedatum., då… 

2. 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 

11§ i denna författning gälla. 

Äldre bestämmelser utom 7 § i SJVFS 2015:2 ska dock gälla för utbetalningar 

som görs för stöd enligt förordningen (2015:406) om 

landsbygdsutvecklingsåtgärder. Istället för 7§ SJVFS 2015:2 ska 11§ i denna 

författning gälla. 

3.  

4.  

 

 

 

  

CHRISTINA NORDIN 

 

 

 Handläggare. 

 (Enhetsnamn.) 
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BILAGA  RASKODER 

Följande raskoder ska, enligt 21 § i föreskriften, användas vid ansökan 

om ersättning för hotade husdjursraser. 

 

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 

66 Tabacktorpsfår 

70 Linderödssvin 

120 Bjurholmshöna 

121 Bohuslän-dals svarthöna 

122 Fifty five flowery 

123 Gammelsvensk dvärghöna 

124 Gotlandshöna 

125 Hedemorahöna 

126 Kindahöna 

127 Orusthöna 

128 Skånsk blommehöna 

129 Svensk dvärghöna 

130 Åsbohöna 

131 Ölandshöna 

132 Öländsk dvärghöna 

140 Blekingeanka 

141 Svensk blå anka 

142 Svensk gul anka 

143 Svensk myskanka 

150 Skånegås 

151 Ölandsgås 
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Konsekvensutredning 
 

Datum 
2022-09-15 

Diarienummer 
3.4.16-13072/2022 

 

Stödregelenheten 

 

 

Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om 

ansökan om jordbrukarstöd 

A. Allmänt 

I den här föreskriften finns gemensamma regler för hur lantbrukare söker vissa 

stöd. Föreskriften gäller: 

 Gårdsstöd 

 Stöd till unga jordbrukare 

 Nötkreatursstöd 

 Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning 

för minskat kväveläckage 

 Ersättning för ekologisk produktion 

 Ersättning för precisionsjordbruk - planering 

 Miljöersättningarna för skötsel av betesmarker och slåtterängar, fäbodar, 

skötsel av våtmarker och dammar, skyddszoner mot vattenområden och 

anpassade skyddszoner samt hotade husdjursraser 

 Kompensationsstöd 

 Nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige för smågrisproduktion, getter, 

potatis, bär och grönsaker 

 Djurvälfärdsersättning för får, djurvälfärdsersättning för suggor och 

djurvälfärdsersättning för mjölkkor 

I föreskriften kommer det bland annat att finnas grundläggande krav för ansökan, 

viktiga tidpunkter, hur ansökan om utbetalning och åtagande för miljöersättningar 

görs, vilka uppgifter som ska lämnas senast sista ansökningsdag samt överlåtelser 

av åtaganden och lantbruksföretag.  
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När dessa föreskrifter med konsekvensutredning sänds på samråd är fortfarande 

inte alla regelverk som rör den strategiska planen 2023-2027 beslutade. Det gäller 

både från EU och Sverige, därför är många hänvisningar preliminära och 

gulmarkerade. Föreskrifterna för direktstöden och grundvillkor samt för 

miljöersättningar, djurvälfärd och kompensationsstöd sänds ut på samråd samtidigt 

därför är hänvisningar till dessa föreskrifter också preliminära och gulmarkerade. 

Inför arbetet med att ta fram föreskrifterna har Jordbruksverket tagit hänsyn till 

flera olika perspektiv gällande förändringar i förhållande till prioriteringar. Ett 

införande av den nya jordbrukspolitiken i tid är en viktig prioritering, men 

tidsramarna är snäva på grund av både en utdragen förhandlingsprocess på EU-nivå 

men även andra yttre faktorer som påverkat stödmyndigheternas arbete. 

Jordbruksverket har värderat varje potentiell förändring utifrån vårt tidsmässiga 

och regelmässiga handlingsutrymme. Även följande har ingått i värderingen: 

1. utvecklingskostnader samt vilka resurser och kompetenser som finns 

tillgängliga där vi  

- överväger förbättringar av befintliga metoder och system innan vi 

utvecklar nya, 

- väljer standardlösningar före speciallösningar och 

- väljer lösningar som är långsiktiga och inte bidrar till att öka vår 

tekniska skuld. 

2. hur vi klarar kraven från EU, såsom exempelvis kraven i 

genomförandemodellen, för ackrediteringen och ett accepterat kontroll- 

och sanktionssystem, och därmed minskar risken för sanktioner, 

3. förenkling för de stödsökande, 

- möjligheten att skapa effektiv handläggning, kontroll, uppföljning och 

rapportering. 

Resultatet av denna värdering är ett övervägande fokus på kontinuitet av de regler 

som fungerar på ett tillräckligt tillfredställande idag. 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Målet med föreskriften är att det ska finnas tydliga regler för hur man söker de stöd 

och ersättningar som omfattas av föreskriften, så att handläggningen och ansökan 

om stöd blir så enhetlig och förutsägbar som möjligt.  

1 § om grundläggande bestämmelser 
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Under denna paragraf räknas grundläggande bestämmelser upp. Regleringen kräver 

inte någon utredning av konsekvenserna varför paragrafen inte tas upp för vidare 

utredning. 

2 § om stödformer 

Under denna paragraf anges vilka stödformer som ingår i föreskrifterna. Paragrafen 

kräver inte någon utredning av konsekvenserna varför den inte tas upp för vidare 

utredning. 

3 § om definitioner 

Definitionerna rör begrepp som återkommer i föreskriften. Begreppen behöver 

förklaras för att det ska bli tydligt vad som avses. 

4  § om grundläggande krav 

Alla medlemsstater ska inrätta och använda sig av ett integrerat administrations- 

och kontrollsystem. Det integrerade systemet ska bestå av bland annat en 

datoriserad databas, ett identifieringssystem för jordbruksskiften, ett geospatialt 

ansökningssystem och ett system för uppföljning av jordbruksmark med ny teknik . 

I Sverige tillhandhåller Jordbruksverket SAM Internet, som är en e-tjänst. Den 

sökande kan logga in i SAM Internet via Jordbruksverkets hemsida. Det är 

nödvändigt att föreskriva om detta för att den sökande ska vara skyldig att använda 

detta tillvägagångssätt.  

5 § om undantag från krav på e-legitimation 

Det kan finnas tillfällen då e-legitimation inte kan användas och då ska 

Jordbruksverket ha möjlighet att lämna ut ett lösenord för att ansökan ska kunna 

göras.  

I paragrafen listas de godkända undantag som finns från kravet på att använda e-

legitimation. De två första undantagen avser personer som av olika anledningar inte 

har möjlighet att skaffa e-legitimation. Det tredje undantaget avser exempelvis att 

SAM-internet eller BankID-tjänsten inte skulle fungera vid ansökningstillfället och 

att felet inte hinner åtgärdas innan sista ansökningsdag. Det fjärde undantaget avser 

exempelvis att den sökande bor i ett område där det inte finns något utbyggt 

bredbandsnät och därför inte har behov av e-legitimation, den sökande skulle 

behöva skaffa det enbart för att göra sin stödansökan.  

Det är upp till stödmyndigheten att i varje enskilt fall bedöma om de 

omständigheter som den sökande hänvisar till är sådana att det motiverar ett 

undantag från kravet på att använda e-legitimation. 

6 § om skriftlig komplettering eller ändring 
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Kompletteringar eller ändringar av ansökan kan göras skriftligt på papper. Vilka 

krav som gäller för ansökan framgår av föreskriften, med de hänvisningar som görs 

till förordning (EU) 2022/1173.  

7 § om muntliga uppgifter 

Det finns uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stödet 

och det är rimligt att sådana uppgifter får lämnas muntligt om stödmyndigheten 

medger det. 

8 § om vad som anses som inkommen ansökan  

En ansökan, anmälan eller uppgift anses inkommen det datum den kommer 

in till någon av de stödmyndigheter som omfattas av dessa föreskrifter.  

 

9 § om undantag från att söka elektroniskt 

Ersättningen för hotade husdjursraser och djurvälfärdsersättningarna går att söka på 

blankett, övriga stöd och ersättningar söks via SAM Internet. Blanketthantering är 

administrativt tungrodd eftersom handläggningen i övrigt är digital men på grund 

av Jordbruksverkets serviceskyldighet måste dessa ersättningar kunna sökas på 

blankett.  

Undantag 

10 § om undantag vid särskilda skäl 

En myndighet får inte i ett enskilt fall besluta om undantag från det som den själv 

har meddelat föreskrifter om, såvida inte myndigheten har gett sig en sådan rätt 

genom en särskild regel i föreskrifterna. Det är viktigt att det finns en sådan regel 

om undantag i föreskriften eftersom det kan uppstå situationer som inte går att 

förutspå då det är motiverat att ge undantag. Myndigheten bedömer i det enskilda 

fallet om särskilda skäl för undantag finns. 

De paragrafer som är möjliga att ansöka om undantag från när särskilda skäl 

föreligger är 16, 20, 21, 23-25, 28, 29 och 31 §§. Anledningen till att undantag kan 

göras från dessa paragrafer är att de innehåller krav som Jordbruksverket själva 

utformat vilket gör att vi i undantagsfall kan tillåta att den sökande uppnår målen 

för dessa krav på andra sätt än de som vi uttryckligen reglerat i föreskriften. 

Viktiga tidpunkter 

11 § om sista ansökningsdag  
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Inför varje stödår utför Jordbruksverket en utredning om vilket datum som är 

lämpligast som sista ansökningsdag för det kommande stödåret. Utredningen tar 

hänsyn till vilka krav som ställs från kommissionen, regeringen, länsstyrelsen och 

Näringsdepartementet för att säkerställa korrekta utbetalningar av stöd och 

ersättningar. Jordbruksverket har kommit fram till att sista ansökningsdag 2023 bör 

vara 13 april. Diskussioner har även förts med länsstyrelsen. 

Det övergripande målet vid val av datum är att uppnå utbetalningar som  

• är korrekta  

• kan göras i tid till en nöjd kund och  

• är följden av effektiv hantering både på Jordbruksverket och på 

länsstyrelserna.  

12 § om vilket datum utsädesetiketter rörande hampa ska lämnas in 

Det finns krav på skiften som ansöks med hampa om att den sökande ska lämna in 

sådeklaration och etiketterna från utsädesförpackningar. Dessa uppgifter behövs för 

att länsstyrelsen ska kunna kontrollera att en godkänd sort är använd och för att 

kunna kontrollera THC-halten i sorten under året. Grundkraven kommer från EU:s 

förordningar, men vi behöver bestämma vilken tidpunkt som handlingarna ska 

lämnas in i denna föreskrift.  

13 § om sista ändringsdag 

Formuleringen är fortsatt under utredning men ska ha betydelse enligt nedan. 

Sedan många år tillbaka är datum för sista ändringsdag den 15 juni och eftersom 

datumet är väl inarbetat hos våra kunder vill vi inte ändra det. Länsstyrelsen är 

beroende av att kunna färdigställa ansökningar inför fältkontroller tidigt under 

sommaren för vissa stöd. I och med införandet av uppföljning av jordbruksmark 

med ny teknik så kommer vissa uppgifter kunna ändras senare under året.  

Uppföljning av jordbruksmark med ny teknik 

Uppföljning av jordbruksmark med ny teknik är enligt EU-lagstiftningen ett 

förfarande för regelbunden och systematisk observation, spårning och bedömning 

av jordbruksverksamhet och jordbruksmetoder på jordbruksarealer genom data från 

Copernicusprogrammets Sentinelsatelliter eller andra data med minst samma värde.  

Medlemsstaterna ska inrätta och driva ett system för uppföljning av jordbruksmark 

med ny teknik som ska vara i drift från och med den 1 januari 2023. Det finns dock 

vissa undantag och kraven på systemet utökas under kommande år. Senast den 1 
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januari 2024 ska dock ett system för uppföljning av jordbruksmark med ny teknik 

ha tagits helt i drift i alla medlemsstater.  

En viktig del i systemet är att den sökande själv ges möjlighet ändra vissa aspekter 

av sin ansökan under växtsäsongen så att den överensstämmer med verkligheten. 

När ansökningarna blir korrekta kommer inte heller fältkontroller och sanktioner 

behövas i samma utsträckning som i dag1.  

I praktiken innebär detta att det utöver ordinarie sista ändringsdag (den 15 juni) 

behöver finnas två ytterligare datum fram till vilka vissa typer av ändringar, som 

undantag, tillåts göras.  

Under växtsäsongen kommer vissa sökande nås av ett meddelande om att 

markuppföljningen visat att det finns skäl att tro att något på marken inte 

överensstämmer med ansökan. Det kan vara en indikation om att marken inte 

uppfyller kraven för ersättningsberättigad jordbruksmark eller att vissa stödvillkor 

inte är uppfyllda. Den sökande kan i dessa fall undvika sanktion genom att göra 

någon av följande åtgärder:  

- bevisa att villkoren redan är uppfyllda genom geotaggade foton i en mobil 

applikation som tillhandahålls av stödmyndigheten (efter att vid behov ha 

genomfört den aktivitet som krävs för att uppfylla stödvillkor) Endast 

aktivitetskravet omfattas 2023.  

- ändra sin ansökan, till exempel genom att dela upp skiften eller återta vissa 

skiften ur ansökan.  

14 § om sista dag för gräns- och grödjustering 

Formuleringen är fortsatt under utredning men ska ha betydelse enligt nedan. 

Sista dagen för den sökande att justera sina skiftesgränser och grödor är 31 augusti. 

Till och med detta datum får man ta bort hela eller delar av skiften, dela upp skiften 

samt ändra ansökt gröda. Man får däremot inte, efter den 15 juni, lägga till mark. 

För åtaganden gäller dessutom att dessa inte får öka i värde. Detta datum behövs 

för att myndigheterna ska kunna handlägga de ändrade uppgifterna i tid så att den 

sökande, vid negativa besked, kan vidta ytterligare åtgärder. Till exempel kan den 

sökande först vidta aktivitet, och om denna aktivitet inte är tillfredsställande kan 

den sökande återta denna del av sin ansökan.  

                                                      
1 The prevention of irregularities should be put in place by allowing the possibility of amending 

or withdrawing aid applications within a certain deadline. When all beneficiaries for a given 

intervention are covered by administrative checks and/or with the use of the area monitoring 

system, the deterrent effect of sanctions is not necessary 
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De sökande som fått kännedom om att fältkontroll ska genomföras får dock inte 

göra några ändringar i ansökan för det berörda stödet.2 Dessa fall utgör undantag 

från 13-15§§. Ändringar är tillåtna efter genomförd fältkontroll om man vid 

kontrollen inte konstaterat några avvikelser som berör ändringen eller om en 

avvikelse rör ett arealövervakningsbart villkor.  

15 § om sista dag för att dra tillbaka sin ansökan och skicka in geotaggade 

foton 

Formuleringen är fortsatt under utredning men ska ha betydelse enligt nedan. 

Sista dag att dra tillbaka i ansökan och/eller skicka in geotaggade foton är 31 

oktober. Till och med detta datum får den sökande dra tillbaka delar eller hela sin 

ansökan eller bevisa att ansökan stämmer med verkligheten. För arealövervakade 

villkor ska en ansökt uppgift styrkas genom så kallade geotaggade foton.  

De sökande som fått kännedom om att fältkontroll ska genomföras får dock inte 

göra några ändringar i ansökan för det berörda stödet. Dessa fall utgör undantag 

från 13§-15§. Ändringar är tillåtna efter genomförd fältkontroll om man vid 

kontrollen inte konstaterat några avvikelser .  

Datumet är valt för att överensstämma med den tidigare etablerade tidsfristen för 

att genomföra jordbruksverksamhet/aktivitet på jordbruksmarken och för att ge 

lantbrukaren så lång tid som möjligt på sig att genomföra de nödvändiga 

aktiviteterna. Det säkerställer att ansökan blir så korrekt som möjligt och kan ge 

den sökande full utbetalning.  

Det finns ett EU-reglerat krav på att det ska gå 15 dagar mellan sista dag för 

ändring och första beslutet om utbetalning. Detta innebär att utbetalning kan ske 

först i mitten av november 2023. Här har en avvägning mellan två intressen gjorts. 

Å ena sidan är det önskvärt med en så tidig utbetalning som möjligt, å andra sidan 

är det viktigt att lantbrukarna får så lång tid på sig som möjligt för att vidta de 

redan nämnda åtgärderna. Den samlade bedömningen är att fördelarna med ett sent 

datum överväger nackdelarna i alla fall år 2023, som ju är det första året som 

uppföljning av jordbruksmark med ny teknik genomförs i Sverige.  

Ansökningar 

16 § om vilka uppgifter som ska lämnas senast sista ansökningsdag vid 

ansökan om direktstöd eller utbetalning  

Alla medlemsstater ska inrätta och använda sig av ett integrerat administrations- 

och kontrollsystem. Det integrerade systemet ska bestå bland annat av en 
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datoriserad databas, ett identifieringssystem för jordbruksskiften och 

stödansökningar och stödanspråk.6 I Sverige tillhandhåller Jordbruksverket SAM 

Internet, som är ett ansökningssystem för direktstöden, miljöersättningarna, 

kompensationsstödet och djurvälfärdsersättningarna. Lantbrukarna söker både 

åtaganden och utbetalningar i SAM Internet.  

Paragrafen handlar om direktstöd och utbetalning för miljöersättningar, 

kompensationsstöd samt ettåriga djurvälfärdsersättningar. Föreskriften är anpassad 

för SAM Internet. Det finns några krav som bara avser vissa stöd och det är tydligt 

angivet i föreskriften.  

Det som ska lämnas in sista ansökningsdag är det som behövs för att fastställa 

stödberättigandet det vill säga grundförutsättningarna för att den sökande 

överhuvudtaget kan få stödet. 

Block- och skiftesredovisning  

Grundregeln för vad som ska lämnas in sista ansökningsdag för den samlade 

ansökan och stödanspråket finns i artikel 8 i genomförandeförordning (EU) 

2022/1173. Bland annat ska ansökan innehålla uppgifter som gör det möjligt att 

”otvetydigt identifiera” jordbruksföretagets samtliga jordbruksskiften. Det som är 

nödvändigt att definiera i föreskriften är vad ”otvetydigt identifiera” innebär. 

Bestämmelsen i föreskriften innehåller det redovisningssätt vi har i SAM Internet 

vilket innebär att lantbrukaren måste uppge sina jordbruksblock, markera vilka 

skiften som finns på blocket och ange vad som odlas på dem. 

Enskilda block och skiften som inte har redovisats enligt första stycket punkt 2 kan 

kompletteras senast sista ändringsdag. 

Uppgifter till rapportering 

Jordbruksverket ska samla in uppgifter om kön, koncern och ekologisk produktion 

i sitt ansökningssystem (SAM Internet) för att kunna rapportera detta till EU. EU 

behöver uppgifterna från och med 2023 till sin uppföljning och utvärdering av 

medlemsländernas jordbrukspolitik. Uppgiften om koncern kommer dessutom att 

användas för bedrägeribekämpning vid behov. 

Stöd till unga jordbrukare 

I svensk förordning definieras ung jordbrukare genom villkor för när man ska 

betraktas som ansvarig för jordbruksföretaget. Ansvarig innebär att man utövar 

faktisk och varaktig kontroll över antingen sitt egna jordbruksföretag eller ett 

jordbruksföretag som är en juridisk person. En fysisk person som är ansvarig för en 

juridisk person ska vara delägare i den juridiska personen och ha rätt att teckna 

firman. Jordbruksverket föreslår att sökanden bifogar dokumentation till sin 
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ansökan som styrker delägarskapet. Dokumentationen kan vara en kopia från 

aktieboken eller ett avtal som visar hur ägandet ser ut i den juridiska personen. Om 

ägandeförhållandena är samma som föregående år kan sökanden bekräfta i ansökan 

att tidigare inskickat underlag fortfarande gäller, istället för att skicka in underlaget 

på nytt. Jordbruksverket bedömer att detta är tillräckligt även om det var för stöd 

till unga jordbrukare i förra stödperioden som underlaget skickades in. Uppgift om 

firmatecknare kontrollerar länsstyrelsen genom tillgång till andra register såsom 

Infotorg eller Bolagsverkets register. 

Om det är en juridisk person som söker stöd ska den eller de ungas personnummer 

anges. Jordbruksverkets bedömning är att detta är nödvändigt för ansökan då det 

möjliggör för den juridiska personen att söka stödet. Det är också ett krav att 

medlemsstater ska rapportera antal stödmottagare (inkl. juridiska personer) 

uppdelat på kön till EU-kommissionen. Genom att den sökande uppger 

personnumret på den fysiska person som är ansvarig (driftsledare) är det möjligt att 

göra denna rapportering. 

Nötkreatursstöd 

Den som söker nötkreatursstöd måste ange ett giltigt och aktivt 

registreringsnummer för en anläggning i sin ansökan. Uppgifterna som ligger till 

grund för beräkningen av stödet hämtas från det Centrala nötkreatursregistret 

(CDB) med anläggningens registreringsnummer som utgångspunkt. Att ha angett 

ett eller flera registreringsnummer är därmed en förutsättning för att 

överhuvudtaget bli aktuell för nötkreatursstöd. Giltigt registreringsnummer innebär 

att det måste vara ett nummer som faktiskt existerar, för att förhindra att en 

ansökan upprättas när ett registreringsnummer skrivs in felaktigt i SAM Internet, 

till exempel ”XXX”. Aktivt registreringsnummer innebär att det har funnits 

nötkreatur registrerade på anläggningen under räkningsperioden senast sista 

ansökningsdag. Det måste därmed vara en anläggning som faktiskt används för 

nötkreatur och som inte är vilande. 

Jordbruksverket föreslår att sökanden ska kunna komplettera eller ändra sin 

ansökan genom att ändra anläggningens registreringsnummer och lägga till och ta 

bort anläggningars registreringsnummer fram till sista ändringsdag den 15 juni. En 

förutsättning för detta är dock att det redan finns ett giltigt registreringsnummer 

angivet sista ansökningsdag, eftersom detta är ett grundläggande krav för att det 

överhuvudtaget ska skapas en ansökan om nötkreatursstöd. 

Utbetalningar av miljöersättningar, ersättning för precisionsjordbruk – planering, 

ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för 

minskat kväveläckage ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd och 

nationellt stöd  
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De här uppgifterna är nödvändiga för att fastställa stödberättigandet och därmed ett 

villkor för att lantbrukaren ska kunna ansöka om utbetalningen.  

Miljöytor 

Vissa sökande kommer att ha krav på att hålla en andel av sin åkermark som 

miljöytor i nästa programperiod som en del av grundvillkoren (GAEC 8). De 

kommer att behöva uppge i SAM Internet på vilka skiften som de har sina 

miljöytor för att länsstyrelsen behöver uppgifterna för att kunna göra kontroller av 

grundvillkoren. Jordbruksverket behöver även uppgifterna för att kunna rapportera 

hur mycket miljöytor det finns i landet till kommissionen varje år.  

Försäkran  

Vi behöver säkerställa att de sökande har läst och förstått vilka villkor som de har 

tagit på sig att efterleva för att kunna få stöden de har ansökt om. Tidigare har 

denna regel funnits i förordningar på EU-nivå. Den behöver istället finnas i det 

svenska regelverket fram igenom.  

17 § om styrkande av ansökt uppgift 

Införandet av uppföljning av jordbruksmark med ny teknik (AMS) gör att 

lantbrukarna kommer att kunna ändra uppgifter senare under året. Det gäller även 

resultat från andra administrativa kontroller som har hittat fel i ansökan. För att 

länsstyrelsen ska kunna hinna med att handlägga ansökningarna behöver vi en 

regel som säger att sökande ska lämna in uppgifter om ändringar efter AMS-

resultat eller administrativa kontroller inom en viss tid efter att vi har notifierat 

dem om resultatet. Om sökande inte ändrar i sin ansökan efter resultaten riskerar de 

att skiftena som berörs blir underkända och inte längre ger rätt till utbetalning 

under året.  

18 § om vilka uppgifter som ska lämnas senast den dag som länsstyrelsen 

bestämmer vid ansökan om stöd till unga jordbrukare 

I svensk förordning definieras ung jordbrukare genom att fastställa vad som anses 

lämplig utbildning eller lämpliga yrkesfärdigheter. Utbildningskravet för unga 

jordbrukare har satts till gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. 

Yrkesfärdigheter har satts till arbetslivserfarenhet inom jordbruk eller trädgård eller 

rennäring från motsvarande minst 12 månaders heltidsarbete. Jordbruksverket 

föreslår att sökanden bifogar dokumentation till sin ansökan som styrker att man 

uppfyller utbildningskravet eller kravet på yrkesfärdigheter.  

Dokumentationen kan vara ett intyg om gymnasieexamen från utbildningen och 

vilka ämnen som omfattas beror på vilken gymnasieutbildning det rör sig om. 

Examensbevis utfärdas när en elev har avslutat ett nationellt program, uppfyllt 



Jordbruksverket 2022-09-15 3.4.16-13072/2022 11(33) 
 

 

 

kraven för gymnasieexamen och fått betyg på alla kurser samt det gymnasiearbete 

som ingår i elevens individuella studieplan.3 Bedömningen av vad som utgör 

motsvarande utländsk utbildning bör utgå ifrån Universitets- och högskolerådets 

(UHR) bedömningar.4 

Dokumentationen kan annars vara ett arbetsgivarintyg från en anställning inom 

jordbruk eller trädgård eller rennäring. Arbetsgivarintyget behöver innehålla 

uppgifter om anställningens tidsomfattning, anställningsgrad samt vilka 

arbetsuppgifter anställningen har omfattat. Arbetsgivarens skyldighet att utfärda 

arbetsgivarintyg regleras i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. 

Om dokumentationen godkänns av länsstyrelsen ett år, behöver sökanden inte 

skicka in underlaget på nytt efterföljande år då man söker stödet. Jordbruksverket 

bedömer inte att underlaget behöver vara ett grundläggande krav för inkommen 

ansökan. 

19 § om vilka uppgifter som ska lämnas senast den dag som länsstyrelsen 

bestämmer vid ansökan om precisionsjordbruk – planering 

De här uppgifterna är nödvändiga för att fastställa stödberättigandet och därmed ett 

villkor för att den sökande ska kunna ansöka om stödet och för att länsstyrelsen ska 

kunna kontrollera att sökande har rätt till utbetalning av stödet. 

För att erhålla den aktuella ersättningen krävs inte enbart att lantbrukaren upprättat 

olika dokument och genomfört analyser. Det ska även ske inom rätt tidsram. För att 

Länsstyrelsen ska kunna bedöma grundläggande krav om handlingens ålder är det 

därför nödvändighet att denna uppgift anges vid ansökan. Är handlingen upprättad 

vid fel tidpunkt saknas skäl att bedöma dess innehåll. 

20 § om uppgifter som ska lämnas senast sista ansökningsdag vid ansökan om 

åtagande  

De här uppgifterna är nödvändiga för att fastställa stödberättigandet och 

därmed ett villkor för att den sökande ska kunna ansöka om åtagandet. 

Miljöersättning för hotade husdjursraser 

                                                      
3 Gymnasieguiden. 2022 Kraven för gymnasieexamen. 

https://www.gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen 

(Hämtad 2022-06 22). 

4 Universitets- och högskolerådet. 2022 Bedömningstjänsten Få svar på vad en utländsk 

utbildning motsvarar i Sverige. https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-

utbildning/bedomningstjanst (Hämtad 2022-06 22). 

https://www.gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/bedomningstjanst
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/bedomningstjanst
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Olika raser av fjäderfä föreslås bli ersättningsberättigande från och med 2023. 

Sökande ska ha en genbank för fjäderfä som är ansluten till en av Jordbruksverket 

erkänd avelsorganisation, dvs som är ansluten till en erkänd genbanksförening.  

21 § - Paragrafen föreskriver om vilka uppgifter som ska komma in senast sista 

ansökningsdag för miljöersättning för hotade husdjursraser. Punkt 3 är ny inför 

kommande programperiod med anledning av att olika raser av fjäderfä blir 

ersättningsberättigande. De uppgifter som kommer att behöva lämnas är uppgift 

om raskod, genbanksförening och genbanksnummer som den sökande har hos 

genbanksföreningen. 

Vidare har ett tillägg gjorts i punkt 5. Även sökande med genbanker ska i 

samansökan uppge registreringsnummer för anläggningen. 

 Bilaga – Eftersom fjäderfä kommer att ingå i ersättningen för hotade husdjursraser 

har bilagan utökats med de aktuella djurraserna. Vidare har bilagan utökats med 

”Tabacktorpsfår” som därmed kommer att vara ersättningsberättigande från och 

med 2023.  

22 § Djurvälfärdsersättning för får  

De uppgifter som krävs för att fastställa stödberättigandet ska enligt artikel 9 i 

förordning (EU) 2022/1173 skickas in senast sista ansökningsdag. Utöver dessa 

uppgifter behövs registreringsnummer för samtliga anläggningar där den sökande 

under hållandeperioden håller de djur som det söks ersättning för. Ansökan måste 

även innehålla det antal får som den sökande söker ersättning för. Den sökande ska 

ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag.  

För att kunna uppfylla villkoren för ersättningen beträffande hållandeperioden ska 

den sökande i sin ansökan ange samtliga registreringsnummer för anläggningar där 

djuren kommer att vistas under hållandeperioden. Då lantbrukaren söker för ett 

visst antal får och inte för specifika individer (som i ersättningen för hotade 

husdjursraser) behövs denna uppgift om anläggningens registreringsnummer redan 

vid ansökningstillfället 

23§ Djurvälfärdsersättning för suggor 

 Utöver dessa uppgifter behövs registreringsnummer för samtliga anläggningar där 

den sökande håller djuren som ska ligga till grund för beräkningen av ersättningen. 

Ansökan ska även innehålla det genomsnittligt antal suggor och betäckta gyltor 

under föregående kalenderår. Den sökande ska ansöka om åtagande och 

utbetalning senast sista ansökningsdag. 

24 § Djurvälfärdsersättning för mjölkkor 
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De uppgifter som krävs för att fastställa stödberättigandet ska enligt artikel 9 i 

förordning (EU) 2022/1173 skickas in senast sista ansökningsdag. Utöver dessa 

uppgifter behövs registreringsnummer för samtliga anläggningar där den sökande 

håller djuren han söker ersättning för. Ansökan ska även innehålla det antal 

mjölkkor som den sökande söker ersättning för. Den sökande ska ansöka om 

åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. 

25 § om när en inlämnad handling anses vara en ansökan 

Om en sådan handling som avses i 21 §, 22-24 §§ lämnas in behöver samtliga 

uppgifter som anges i den aktuella paragrafen framgå av den inlämnade handlingen 

senast sista ansökningsdag för att handlingarna ska kunna bedömas som en 

ansökan om åtagande eller en ansökan om utbetalning. Det inte är möjligt att 

komplettera dessa uppgifter efter sista ansökningsdag. 

26 § om ändring av anläggningens registreringsnummer 

Den sökande kan ändra en anläggnings registreringsnummer. En förutsättning för 

detta är dock att det redan finns en ansökan och att den sökande redan har angett ett 

giltigt registreringsnummer senast sista ansökningsdag.  

Ändring och komplettering av registreringsnummer fram till sista ändringsdag är 

endast möjlig för djurarter där Jordbruksverket hämtar djurantalet från register. 

Däremot gäller sista ansökningsdag (enligt 11 §) för alla registreringsnummer i 

ansökan om djurvälfärdsersättningar och för registreringsnummer för andra 

djurarter än nötkreatur i ansökan om miljöersättning för hotade husdjursraser. 

27-28 §§ om ansökan om miljöersättningar, ekologisk produktion och 

kompensationsstöd  

Vi behöver föreskriva om det här för att det ska bli tydligt och för att hanteringen 

ska bli enhetlig, rättssäker och förutsägbar. 

29 § om vilka uppgifter ska lämnas senast den dag länsstyrelsen bestämmer 

vid ansökan om åtagande för skötsel av våtmarker och dammar 

När lantbrukaren gör sin ansökan ska hen lämna vissa uppgifter om våtmarken 

utöver storlek och placering, dessa rör om den är anlagd eller restaurerad samt om 

den är anlagd med miljöinvestering, investering eller på annat sätt. Vid ansökan är 

kravet att lantbrukaren svarar kort på frågorna så att länsstyrelsen har ett underlag 

att börja handläggningen med. Dessa uppgifter kan behöva kompletteras senare 

därför är det viktigt att denna möjlighet finns även om de första uppgifterna 

kommer direkt med ansökan om åtagande. 

30 § om anmälan om övertagande av SAM-ansökan eller åtagande  
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Eftersom det inte går att göra en anmälan av överlåtelse av företag genom SAM 

Internet behöver de sökande använda en blankett för detta. Det underlättar för den 

sökande och administrationen blir enklare när det framgår vilken information som 

ska lämnas in. Likadana blanketter används under nuvarande programperiod 2014-

2022. 

31-36 §§ om regler för överlåtelse av ansökan 

EU:s regelverk tillåter att sökande får överlåta sitt företag och ansökningar av stöd 

till en annan sökande under ett stödår. Vi behöver regler som styr hur en sådan 

anmälan ska göras och vilka uppgifter som behövs för att länsstyrelsen ska kunna 

handlägga överlåtelser av ansökan. Sökande bör kunna överlåta hela sin ansökan 

eller delar av den.  

Eftersom det inte finns någon e-tjänst som hanterar överlåtelser behöver vi 

fastställa att överlåtelser ska anmälas på blankett för att underlätta båda för 

sökanden och stödmyndigheten då blanketten visar vilken information som 

lantbrukarna ska lämna in.   

Det finns vissa stöd som innehåller specifika delar som behöver regleras för sig. 

Det kan till exempel röra sig om att alla delar som ingår i ett åtagande ska överlåtas 

i sin helhet för att överlåtelsen ska vara godkänd.  

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka 

effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd 

Om Jordbruksverket inte beslutar om en föreskrift om ansökan kan lantbrukarna 

inte ansöka om stöden och ersättningarna som omfattas av föreskriften. Det finns 

inga alternativ till att inte ha föreskrifter som styr hur lantbrukarna ska söka om 

stöden som berörs av föreskrifterna.  

3 § om definitioner 

Alternativet att ha definitionerna i en föreskrift istället för att bara informera om 

dem är mer rättssäkert och tydligare för dem som söker stöd och för 

stödmyndigheten. 

4 § om grundläggande krav   

Det finns inget alternativ till föreslagen bestämmelse. Medlemsstater är skyldiga att 

inrätta och använda sig av ett integrerat administrations- och kontrollsystem och 

Sverige använder sig av e-tjänsten SAM Internet. Vi vill att de sökande ska 

använda SAM Internet och därför föreskriver vi om det.  

7 § om muntliga uppgifter 
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Det kan uppstå situationer då stödmyndigheten vill kunna ta emot vissa uppgifter 

muntligen. Man kan tänka sig situationen att en sökande lämnat in en ansökan och 

handläggaren vill ha ett förtydligande för säkerhets skull. Alternativet är att inte 

förskriva om det här utan istället hänvisa till regeln om undantag på grund av 

särskilda skäl. Det är dock mer rättssäkert och tydligare för dem som söker stöd 

och för stödmyndigheten att föreskriva om det. 

När är ansökan inkommen 

8 § om vad som anses vara en inkommen ansökan 

Det finns ingen alternativ lösning. Det är nödvändigt att uttryckligen föreskriva vad 

som är en komplett ansökan. Senast sista ansökningsdag ska stödmyndigheten 

fastställa stödberättigandet och då måste uppgifterna som krävs för det finnas 

inlämnade.  

10 § om undantag på grund av särskilda skäl 

Att inte tillåta undantag på grund av särskilda skäl vore olämpligt eftersom det kan 

uppstå situationer som inte går att förutspå där ett undantag är nödvändigt. 

Konsekvenserna skulle kunna bli helt orimliga. För att vi ska kunna bevilja 

undantag måste bestämmelsen finnas. 

Viktiga tidpunkter 

13 § om sista ändringsdag 

15 juni är ett väl inarbetat datum för sista ändringsdag hos de sökande så vi väljer 

att inte justera det från och med  2023. Det finns möjlighet att ha ett sista 

ändringsdatum både tidigare och senare under året.  

14 § om sista dag för gröd- och gränsjustering 

Införandet av uppföljning av jordbruksmark med ny teknik är obligatoriskt för 

medlemsstaterna inom EU och vi har inga alternativ till att reglera när sökande ska 

kunna lämna in vissa uppgifter under året. Datumet kan vara både tidigare och 

senare under året. Men i framtagandet av datumet har vi kommit fram till ett datum 

som ger sökande tid på sig att komma in med uppgifterna, samt rätta dem i 

efterhand, samtidigt som stödmyndigheten har tid på sig att handlägga ärendena 

inför utbetalning.  

15 § om sista dag för att dra tillbaka i sin ansökan och skicka in geotaggade 

foton 

Införandet av uppföljning av jordbruksmark med ny teknik är obligatoriskt för 

medlemsstaterna inom EU och vi har inga alternativ till att reglera när sökande ska 
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kunna lämna in vissa uppgifter under året. Datumet kan vara både tidigare och 

senare under året. Men i framtagandet av datumet har vi kommit fram till ett datum 

som ger sökande tid på sig att komma in med uppgifterna samtidigt som 

stödmyndigheten har tid på sig att handlägga ärendena inför utbetalning.  

16 § om vilka uppgifter som ska lämnas senast sista ansökningsdag vid 

ansökan om direktstöd eller utbetalning? 

Vi har inga alternativ till att reglera vilka uppgifter som sökanden måste lämna in 

vid ansökningstillfället. Uppgifterna behövs för att kunna fastställa 

stödberättigandet för ansökningarna. Vissa uppgifter krävs även för vår EU-

rapportering. 

Punktlistan i föreslaget till föreskrift är nödvändig för att göra vissa förtydliganden. 

Det är nödvändigt att föreskriva och därmed binda den sökande och 

stödmyndigheten vid hur vissa redovisningar av stödberättigande ska ske. Detta för 

att hanteringen ska bli enhetlig, rättssäker och förutsägbar.  

Stöd till unga jordbrukare 

Jordbruksverkets bedömning är att den sökande behöver skicka in ett underlag för 

att länsstyrelsen ska kunna avgöra om den sökande uppfyller de grundläggande 

villkor som krävs enligt definitionen i svensk förordning. I annat fall skulle detta 

kunna innebära att felaktiga förhållanden upptäcks vid kontroller flera år senare 

med återkrav som följd. Det kan även innebära sanktioner för Sverige från EU. 

Nötkreatursstöd 

Jordbruksverkets bedömning är att det inte är aktuellt med någon alternativ 

reglering för att kunna tillämpa ett automatiskt registerbaserat ansökningssystem. 

Det är också en förutsättning att anläggningens registreringsnummer är giltigt för 

att det ska kunna betraktas som en inkommen ansökan. Det måste även vara en 

anläggning som faktiskt används för nötkreatur och som inte är vilande, därför 

måste anläggningens registreringsnummer vara aktivt. 

Utbetalningar av miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, 

kompensationsstöd och nationellt stöd  

De här uppgifterna är nödvändiga för att fastställa stödberättigandet och därmed ett 

villkor för att lantbrukaren ska kunna ansöka. Att inte föreskriva om de här kraven 

skulle försämra förutsättningarna för en enhetlig, rättssäker och förutsägbar 

hantering av ansökansprocessen för ersättningarna. 

Miljöytor 
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Vi har inga alternativ till att reglera att uppgifter om miljöytor ska lämnas in av 

sökande. Uppgifterna behövs för att kunna genomföra kontroller och rapportera in 

statistik till kommissionen som är ett krav som finns reglerat i kommissionens 

förordningar.  

Försäkran 

Det finns inga alternativ till att reglera att sökande har förstått villkoren för de stöd 

och ersättningar som de söker.  

17 § om styrkande av ansökt uppgift 

Vi har inga alternativ till att stödsökande måste lämna in ändringar av uppgifter 

efter kontrollresultat från uppföljning av jordbruksmark med ny teknik eller 

administrativa kontroller. Det framgår av förordning (EU) 2022/1173 att den 

sökande ska ha rätt att göra det.  Vi behöver kunna bestämma att den sökande har 

en viss tid på sig att göra detta för att stödmyndigheten ska kunna handlägga färdigt 

ansökningarna inför utbetalning. 

18 § om vilka uppgifter som ska lämnas senast den dag som länsstyrelsen 

bestämmer vid ansökan om stöd till unga jordbrukare 

Jordbruksverkets bedömning är att den sökande behöver skicka in ett underlag för 

att länsstyrelsen ska kunna avgöra om den sökande uppfyller de grundläggande 

villkor som krävs enligt definitionen i svensk förordning. I annat fall skulle detta 

kunna innebära att felaktiga förhållanden upptäcks vid kontroller flera år senare 

med återkrav som följd. Det kan även innebära sanktioner för Sverige från EU. 

Syftet med att godkänna även motsvarande utländsk utbildning är att inte utesluta 

sökanden som har en utbildning från ett annat land än Sverige. 

Uppgifter om gymnasieexamen finns i externa databaser, men i dagsläget kan 

informationen inte hämtas in därifrån på ett automatiserat sätt då det saknas en 

teknisk lösning för detta. 

19 § om vilka uppgifter som ska lämnas senast den dag som länsstyrelsen 

bestämmer vid ansökan om precisionsjordbruk – planering 

Det finns inga alternativa lösningar till den här regeln. Sökande måste kunna lämna 

in uppgifter vid behov till stödmyndigheten för att den ska kunna fastställa 

stödberättigande i ansökningarna.  

20 § om vilka uppgifter som ska lämnas senast sista ansökningsdag vid 

ansökan om åtagande 
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Det finns inte någon alternativ lösning eftersom uppgifterna är nödvändiga för att 

kunna ansöka om ett åtagande. 

26 § om registreringsnummer för anläggning 

Alternativet är att tillåta kompletteringar och ändringar utan att den sökande har 

lämnat in ett giltigt och aktivt registreringsnummer sedan tidigare. Jordbruksverket 

gör dock bedömningen att det inte kan betraktas som en ansökan om det inte finns 

något giltigt och aktivt registreringsnummer senast sista ansökningsdag. Därmed 

kan inte heller kompletteringar och ändringar göras utan att det redan finns ett 

giltigt och aktivt registreringsnummer.  

28 § om vilka uppgifter om miljöersättningar och ekologisk produktion som 

ska lämnas senast sista ändringsdag  

Att inte föreskriva om de här kraven skulle försämra förutsättningarna för en 

enhetlig, rättssäker och förutsägbar hantering av ansökansprocessen för 

ersättningarna.  

30-36 §§ om regler kring överlåtelse av ansökan  

Alternativet till att inte föreskriva om vilken blankett en överlåtelse av SAM-

ansökan eller åtagande ska lämnas in på är att inte göra det alls. Det skulle i så fall 

leda till att lantbrukare kan lämna in sin anmälan på vilket sätt de vill. Ett sådant 

scenario kan leda till att handläggare måste begära in många kompletterande 

uppgifter som ger både administrationen och lantbrukarna en extra administrativ 

börda. I enskilda fall kan det också leda till att anmälan inte ses som komplett och 

då måste avvisas.  

Alternativen till att bestämma när en anmälan av överlåtelse av SAM-ansökan ska 

ha inkommit är att fastställa ett datum innan beslut i de olika utbetalningsärendena 

fattas. Det finns dock ingen anledning att begränsa tiden för överlåtelse av SAM-

ansökan eftersom det ger lantbrukarna en kortare tid att göra anmälan. Det måste 

finnas en regel som säger vad en anmälan av överlåtelse ska innehålla för att 

underlätta både för administrationen och lantbrukarna när de ska göra anmälan och 

när den ska handläggas. Det vi har som krav nu är minimum för att vi ska kunna 

kontrollera överlåtelsen. Alternativet är att lägga till information som inte behövs 

och som leder till en extra administrativ börda för både handläggande myndighet 

och lantbrukarna. 

Alternativet till att reglera anmälan av överlåtelse av del av företag är att inte göra 

det alls. Detta kommer dock att leda till en betydligt större administrativ börda för 

sökande då de måste ändra själva i sina ansökningar för att få allt rätt. Eftersom 

anmälan av överlåtelse av del av företag i grunden kan ses som en ändring av 
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ansökan tillåter inte EU:s regelverk något annat sista datum för anmälan än sista 

ändringsdag.  

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Gårdsstöd 

Cirka 56 000 lantbrukare söker gårdsstöd varje och samtliga som söker 2023 är 

berörda av föreskriften. Föreskriften berör också Jordbruksverket och 

Länsstyrelserna. 

Nötkreatursstöd 

Regleringen kommer att beröra de som har nötkreatur som är över ett år gamla 

under minst en dag under räkningsperioden. 

Stöd till unga jordbrukare 

De som berörs av regleringen i 16 § om ansökan om stöd till unga jordbrukare är 

juridiska personer som bedriver jordbruksverksamhet med en driftsledare som 

fyller max 40 år senast första ansökansåret. 

De som berörs av regleringen i 18 § om ansökan om stöd till unga jordbrukare är 

alla företag som bedriver jordbruksverksamhet med en driftsledare som fyller max 

40 år senast första ansökansåret. 

Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning 

för minskat kväveläckage 

Alla som söker stödet berörs av reglerna i föreskriften. Enligt Jordbruksverkets 

prognoser kommer ungefär 4 000 lantbrukare att söka stödet.  

Ersättning för ekologisk produktion 

De sökande som kan få ersättning för ekologisk produktion är lantbrukare som har 

certifierad ekologisk produktion eller är under omställning till den sortens 

produktion. Det är ca 5 300 lantbrukare som söker stödet varje år.  

Ersättning för precisionsjordbruk – planering 

Alla som söker stödet berörs av reglerna i föreskrifterna. Enligt Jordbruksverkets 

prognoser kommer ca 7 000 lantbrukare att söka stödet varje år.  

Miljöersättningar och kompensationsstöd 

De som berörs är de som ansöker om stöden och ersättningarna. De som söker 

miljöersättningar är lantbrukare och företag med åkermark, fäbodar, betesmarker 
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och slåtterängar. De sökande som kan få kompensationsstöd är lantbrukare som har 

mark i områden där det är svårare att bedriva jordbruk. Vi beräknar att ca 31 000 

lantbrukare kommer att söka någon form av miljöersättning och ca 21 700 

lantbrukare kommer att söka kompensationsstöd. 

Djurvälfärdersättningar 

De som ansöker om djurvälfärdsersättning för får är djurägare som bedriver 

fårskötsel. Vi uppskattar att 2 200 lantbrukare kommer att söka ersättningen. 

De som söker djurvälfärdsersättning för suggor är djurägare med suggor och 

betäckta gyltor för smågrisproduktion. Vi uppskattar att ca 400 kommer att söka 

ersättningen.  

De som söker djurvälfärdsersättning för mjölkkor är djurägare med mjölkkor för 

mjölkproduktion. Vi uppskattar att 2 100 lantbrukare kommer att söka ersättningen.  

Nationella stödet 

De som berörs är de som ansöker om stöden och det är lantbrukare som håller 

smågrisar och getter samt odlar potatis, bär och grönsaker. Vi uppskattar att antal 

sökande kommer fortsätta vara i samma nivå som de senaste säkra uppgifterna vi 

har tillgång till, från 2021. Antal sökande med suggor var 46 st och antal sökande 

med getter var 100 st. Antal sökande av stöden för potatis, grönsaker och bär var 

215 st. 

Miljöytor 

Alla sökande som har krav på att hålla miljöytor i grundvillkoren är berörda av 

reglerna i föreskrifterna. Det är ca 10 000 sökande som behöver hålla miljöytor 

varje år.  

Överlåtelse av SAM-ansökan eller åtaganden 

Det görs ungefär 800 överlåtelser av lantbruksföretag per år. 

Uppföljning av jordbruksmark med ny teknik  

Alla som söker arealbaserade jordbrukarstöd berörs eventuellt av regleringen 

gällande dessa datum.  

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 

grundar sig på 

Den svenska förordning som behöver fastställa Jordbruksverkets bemyndigande att 

föreskriva om föreslagna regleringar har inte trätt ikraft än. Vi utgår ifrån att ett 
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sådant bemyndigande kommer att fastställas i tid innan föreskrifterna beslutas. 

Arbetet med föreskrifterna kan inte invänta bemyndigandet. 

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 

medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings-

alternativen 

Nötkreatursstöd  

I viss utsträckning kan regleringen i 16 § påverka sökandens planering av sin 

verksamhet när det gäller att vilken anläggning djuren kommer att vara på för att 

anläggningen ska anses aktiv sista ansökningsdag. Jordbruksverket gör dock 

bedömningen att det inte bör leda till några påtvingade kostnader eller större 

konsekvenser för jordbrukarna. 

Miljöersättningar och kompensationsstöd  

Miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd är frivilliga att 

söka och är en ersättning för det arbete, det intäktsbortfall eller den investering man 

gör. Förändringar i verksamheten kan behöva göras, men detta ska täckas av 

ersättningen. Om företagen behöver göra ytterligare förändringar är svårt att 

förutse.  

Djurvälfärdsersättningar 

Djurvälfärdsersättningarna för får, suggor och mjölkkor är frivilliga att söka och är 

en ersättning för det extra arbete, det intäktsbortfall eller den investering som den 

sökande gör. Förändringar i verksamheten kan behöva göras, men detta ska täckas 

av ersättningen.  

För djurvälfärdsersättningarna gäller att den sökande ska ange det antal djur som 

omfattas av ansökan. Det finns inget mindre administrativt betungande alternativ 

till sättet att göra ansökan på.  

Ersättning för ekologisk produktion, ersättning för mellangröda för 

kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för minskat kväveläckage samt 

ersättning för precisionsjordbruk – planering 

Ersättning för ekologisk produktion, ersättning för mellangröda för kolinlagring, 

fånggröda och vårbearbetning för minskat kväveläckage och ersättning för 

precisionsjordbruk – planering är frivilliga att söka och är ersättningar för det 

arbete man utför och det intäktsbortfall som kan uppstå. Förändringar i 

verksamheten kan behöva göras, men det ska täckas av ersättningen. Om företagen 

behöver göra ytterligare förändringar är svårt att förutse. 
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Uppföljning av jordbruksmark med ny teknik 

Införandet av uppföljning av jordbruksmark med ny teknik är obligatoriskt för 

medlemsstaterna inom EU. Det medför å ena sidan ökade administrativa kostnader 

då hanteringen av ansökan generellt kommer att ta något längre tid än tidigare. Å 

andra sidan finns det en potential att som en följd av uppföljning av ny teknik dra 

ner på andelen fältkontroller och därmed på den administrativa börda och den 

eventuella oro som detta innebär för den sökande.  

Stödmyndigheten kommer att tillhandahålla information och en mobil applikation 

för att underlätta för den sökande. Att använda applikationen är kostnadsfritt för 

lantbrukaren. En fördjupad dialog med näringen om förfarandet samt om insatser 

för att stötta lantbruket kommer att ske i samband med införandet. 

Övriga delar av ansökansföreskriften  

I övriga delar medför ansökansföreskriften som sådan inte några kostnadsmässiga 

eller andra konsekvenser. 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Vi bedömer att den föreslagna regleringen är förenlig med EU:s reglering, utan att 

gå utöver våra skyldigheter. 

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 senast innan SAM Internet öppnar för att vi ska 

kunna handlägga ansökningar. SAM Internet är preliminärt planerad att öppna för 

ansökningar 9 februari 2023. Föreskriften kommer att träda i kraft 1 januari 2023.  

Det finns behov av speciella informationsinsatser eftersom några av stöden är nya i 

vissa fall är kraven för underlag nya även om stödet inte är nytt. Jordbruksverket 

kommer att ge information till målgruppen via väl etablerade kanaler. Det kommer 

bland annat att ske via Jordbruksverkets hemsida, riktade utskick och information i 

olika forum, till exempel Konsultinfo. Inför att SAM Internet öppnar gör 

Jordbruksverket ett riktat utskick till de som sökte året tidigare. 

B. Kommuner och regioner 

Markera med X: 
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☒ Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner. 

Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i 

avsnitt B. 

☐ Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller regioner. 

Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B. 

C. Företag 

Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver 

näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt 

och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. 

Markera med 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 C. 

☒ Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför 

en beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 

verksamma i samt storleken på företagen 

Förslag till nya föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd, berör de lantbrukare 

och lantbruksföretag som uppfyller de krav som ställs för respektive stöd och 

ersättning och som ansöker om dessa stöd. För de olika stöden och ersättningarna 

kan det vara olika typer av företag som kommer ifråga men vi bedömer att de flesta 

är enmansföretag eller företag med ett fåtal anställda. 

Gårdsstöd 

De som berörs av regleringen i föreskrifterna gällande gårdsstödet är alla som 

söker stöd och har jordbruksmark i ansökan som överstiger 4 ha. Det är cirka 

56 000 lantbrukare som söker gårdsstödet varje år.  

Stöd till unga jordbrukare 

De som berörs av regleringen i 16 § är juridiska personer som bedriver 

jordbruksverksamhet med en driftsledare som fyller max 40 år senast första 

ansökansåret. Jordbruksverket bedömer att ca 400 juridiska personer kommer att 
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söka stöd till unga jordbrukare varje år. Från 2023 och framåt förväntas årligen 

omkring 80 nya ansökningar om stöd till unga jordbrukare från juridiska personer. 

De som berörs av regleringen i 18 § är alla sökanden som bedriver 

jordbruksverksamhet och som fyller 40 senast ansökansåret. Jordbruksverket 

bedömer att ca 4 000 kommer att söka stöd till unga jordbrukare varje år. Av dessa 

förväntas ca 90 procent vara fysiska personer med enskild firma och 10 procent 

juridiska personer. Från 2023 och framåt förväntas årligen omkring 800 nya 

ansökningar om stöd till unga jordbrukare från fysiska och/eller juridiska personer. 

Det saknas statistik kring hur många sökanden som kommer att skicka in underlag 

kring utbildning respektive yrkesfärdigheter. Enligt Skolverket lämnar omkring 28 

procent gymnasieskolan utan examen.5 Skulle motsvarande siffra tillämpas på 

sökanden till stöd till unga jordbrukare skulle detta innebära att minst 1 120 

behöver skicka in arbetsgivarintyg istället för intyg om gymnasieexamen. 

Nötkreatursstöd 

De som berörs av regleringen är företag som har nötkreatur som är över ett år 

gamla under minst en dag under räkningsperioden. Jordbruksverket gör 

bedömningen att antalet företag som berörs av regleringen kommer att ligga runt 

14 300. Antalet är ett genomsnittligt värde baserat på att antalet 2023 beräknas till 

15 200 och 2027 till 13 500. 

Ersättningen för ekologisk produktion 

Det är ca 5 300 lantbrukare som söker stödet varje år. 

Ersättningen för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för 

minskat kväveläckage 

Enligt prognoserna kommer ungefär 4 000 lantbrukare att söka stödet. 

Ersättning för precisionsjordbruk – planering  

Enligt Jordbruksverkets prognoser kommer ca 7 000 lantbrukare att söka stödet 

varje år. 

Skötsel av betesmarker och slåtterängar 

De som berörs är de ungefär 24 500 företag som vi beräknar ska söka ersättningen. 

                                                      
5 Skolverket. 2021. Fler elever tar gymnasieexamen. https://www.skolverket.se/om-

oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021-11-30-fler-elever-tar-gymnasieexamen 

(Hämtad 2022-06-22). 
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Fäbodar 

De som berörs är de ungefär 200 företag som vi beräknar ska söka ersättningen.  

Skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner 

De som berörs är de ungefär 3 000 företag som vi beräknar ska söka ersättningen.  

Skötsel av våtmarker och dammar 

De som berörs är de som vill söka ersättningen i landsbygdsprogram 2014-2020 

strategisk plan 2023-2027. Vi bedömer att det är ungefär lika många som vill söka 

framöver som innan. Sammanlagt hade 2 200 lantbrukare ett åtagande för skötsel 

av våtmarker och dammar under föregående period. 

Hotade husdjursraser 

De som berörs är de ungefär 2 300 företag som vi beräknar kommer att ha ett 

åtagande inom ersättningen. Detta inkluderar antalet sökande med genbank för 

fjäderfä som vi uppskattar till att bli 1 300 stycken. 

Djurvälfärdsersättning för får 

De som berörs är de ungefär 2 200 företag som vi beräknar kommer ha ett åtagande 

inom ersättningen. 

Djurvälfärdsersättning för suggor 

De som berörs är de ungefär 400 företag som vi beräknar kommer ha ett åtagande 

inom ersättningen. 

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor 

De som berörs är de ungefär 2 100 företag som vi beräknar kommer ha ett åtagande 

inom ersättningen. 

Kompensationsstöd 

De som berörs är de ungefär 21 700 företag som vi bedömer kommer att söka 

ersättningen. 

Miljöytor 

Det är ca 10 000 sökande som berörs av reglerna för miljöytor varje år.  

Uppföljning av jordbruksmark med ny teknik 
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Alla som söker arealbaserade jordbrukarstöd berörs av regleringen. Det är ca 

56 000 lantbrukare som söker jordbrukarstöd totalt.  

 

2. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för 

företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa 

kostnader 

När vi har beräknat administrativa kostnader i den särskilda konsekvensanalysen, 

se bilaga, har vi använt uppgifter från Agriwise. Timlönen där ligger på 238 kr/tim 

för växtodling och 251 kr/tim för djurproduktion, där 245 kr/tim utgör ett 

genomsnittligt värde. Det genomsnittliga värdet är samma som den siffra som 

används för kalkylerna till stöd och ersättningar.  

I Agriwise finns inga siffror för konsult, men vi har utgått ifrån 1 500 kr /tim, då 

det är samma som i kalkylen för ersättning för Precisionsjordbruk – Planering.  

Formeln som används för beräkningen av administrativa kostnader är Population x 

Frekvens x (Minuter x (Timlön/60) + Extern kostnad). Frekvensen är 1 eftersom 

ansökan lämnas in en gång. 

Gårdsstöd  

Ansökansförfarandet för det gårdsstödet är utformat på samma sätt som nuvarande 

programperiod 2014-2022. Ansökan kommer att göras i SAM internet med 

förifylld information. Vi gör bedömningen att uppgifterna om tidsåtgång för 

gårdsstödsansökan som finns i databasen Malin är relevanta vid beräkningen av 

den administrativa kostnaden.  

De allra flesta använder e-tjänsten SAM internet vid ansökan och vi utgår från det 

vid beräkningen av den administrativa kostnaden. Beräkningen utgår från att 44 % 

av antal sökanden anlitar konsult för hjälp med ansökan vilket har använts i 

tidigare konsekvensutredningar.  

Det är ca 56 000 st som söker gårdsstöd varje år. Tidsuppskattningen (60 minuter 

med konsult och 120 minuter utan konsult) har återanvänts från tidigare 

konsekvensutredningar.  

Den administrativa kostnaden för ansökan om gårdsstöd beräknas bli 58 363 200 

kr. Vi bedömer dock att det är en uppgift som omfattar både kraven från EU-

regelverket och från föreskriften. Baserat på det drar vi bort 2/3 av kostnaden i den 

särskilda konsekvensanalysen. Vi tar bort 2/3 eftersom 2/3 av tidsåtgången anses 

komma från krav som sätts i EU-regelverket. Det som blir kvar är bördan som 

föreskriften orsakar och den summan är 19 259 856 kronor.  

Nötkreatursstöd  
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Ansökningsförfarandet för nötkreatursstöd är automatiskt och registerbaserat, 

vilket gör det väldigt enkelt att söka stödet. Den som söker nötkreatursstöd, 

kompensationsstöd, ersättning för ekologisk produktion och miljöersättning för 

hotade husdjursraser anger registreringsnumret eller registreringsnumren för den 

eller de anläggningar som djuren har vistats på, eller i vissa fall kommer att vistas 

på under räkningsperioden. Vi utgår ifrån att detta inte bör ta mer än 3 min. vilket 

är samma tidsåtgång som uppskattades när stödet infördes 2015. Jordbruksverket 

gör bedömningen att sökanden inte behöver ta hjälp av konsult för att fylla i 

anläggningens registreringsnummer. 

Antalet sökanden beräknas till 14 300, vilket är ett genomsnittligt antal baserat på 

prognosen att antalet berörda företag är 15 200 år 2023 och 13 500 år 2027. 

Kostnaden per timme för djurproduktion uppskattas till 251 kronor. Den totala 

kostnaden uppgår till 179 465 kronor.  

Stöd till unga lantbrukare  

Gällande kravet i 16 § är det bara juridiska personer som behöver intyga 

ägandeförhållandena. Fysiska personer som söker stödet anses uppnå kriterierna 

när det gäller faktisk och varaktig kontroll ändå. Bedömningen är att det tar ungefär 

10 minuter att kopiera ett underlag och bifoga i ansökan. Jordbruksverket gör 

bedömningen att sökanden inte behöver ta hjälp av konsult för att ta fram och 

skicka in intyg för att styrka ägandeförhållandena. 

Antalet juridiska personer per år uppskattas bli ungefär 400 och antalet som 

tillkommer varje år uppskattas till cirka 80. Underlaget behöver bara skickas in om 

det är första året företaget söker stödet, eller om ägandeförhållandena har ändrats. 

Det senare bedöms vara mindre vanligt. De som sökt stödet första gången i 

innevarande stödperiod, behöver inte heller skicka in samma intyg igen. Därför 

beräknas kostnaden för de 80 som tillkommer varje år. Kostnaden per timme 

uppskattas till 245 kronor. Den totala kostnaden uppgår till ungefär 3 267 kronor. 

Gällande kravet i 18 § kan sökanden styrka sin gymnasieexamen genom att skicka 

in en kopia av sitt intyg om gymnasieexamen. Om sökanden har tappat bort sitt 

intyg kan sökanden kontakta den skola som utfärdat examensintyget för att få en 

giltig kopia på betyget. Om skolan inte har kvar underlaget eller om skolan inte går 

att kontakta längre, ska sökanden vända sig till Stadsarkivet i den kommun där 

sökanden gick i skolan. När det gäller yrkesfärdigheter kan sökanden styrka detta 

genom att skicka in en kopia av ett arbetsgivarintyg som innehåller relevanta 

uppgifter. Om sökanden inte har ett sådant kan sökanden kontakta sin arbetsgivare. 

Bedömningen är att det tar ungefär lika lång tid att skicka in underlaget som det 

gör att skicka in intyg om ägandeförhållanden, men något längre tid att hämta in. 

Dock inte mycket längre eftersom sökanden inte är den som ska upprätta 

handlingen. Vi utgår därför ifrån en tidsåtgång på 15 minuter att inhämta eller 
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kopiera intyg om gymnasieexamen eller arbetsgivarintyg. Jordbruksverket gör 

bedömningen att sökanden inte behöver ta hjälp av konsult för att ta fram och 

skicka in intyg om gymnasieexamen eller arbetsgivarintyg. 

Antalet sökanden som lämnar in arbetsgivarintyg beräknas till 1 120, vilket utgör 

28 procent av det uppskattade totala antalet sökanden. Kostnaden per timme 

uppskattas till 245 kronor. Den totala kostnaden uppgår till 68 600 kronor. 

Övriga sökanden förväntas skicka in intyg om gymnasieexamen och beräknas till 2 

880. Kostnaden per timme uppskattas till 245 kronor. Den totala kostnaden uppgår 

till 176 400 kronor. 

Ersättningen för mellangröda för minskad kolinlagring, fånggröda och 

vårbearbetning för minskat kväveläckage 

Vi bedömer att en ansökan om ersättning för mellangröda och fånggröda kommer 

att ta ungefär 6 minuter att göra i SAM Internet. Eftersom det är ungefär 4 000 som 

söker stödet blir den administrativa kostnaden 95 200 kr.  

Ersättningen för precisionsjordbruk – planering  

Vi bedömer att det kommer att ta ungefär 15 minuter att fylla ansökan om 

ersättningen för precisionsjordbruk – planering i SAM Internet. Eftersom förväntas 

vara ungefär 7 000 sökande så blir den administrativa kostnaden 416 500 kr.  

Ersättning för ekologisk produktion  

Vi bedömer att 5 300 lantbrukare kommer att söka utbetalning för ekologisk 

produktion och vi uppskattar tidsåtgången till 15 minuter. Den totala administrativa 

kostnaden blir då 324 625 kronor.  

Miljöersättning – skötsel av betesmarker och slåtterängar  

Åtagande  

Vi bedömer att 24 500 lantbrukare kommer att ansöka om åtagande och 

tidsåtgången uppskattar vi till 19 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 

då 1 900 791 kronor.  

Utbetalning  

Vi bedömer att 24 500 lantbrukare kommer att ansöka om utbetalning och vi 

uppskattar tidsåtgången till 4 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir då 

400 166 kronor. 

Miljöersättning – fäbodar  
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Ansökansförfarandet liknar det för skötsel av betesmarker och slåtterängar och 

därför använder vi samma tidsuppgift som för den ersättningen.  

Åtagande 

Vi bedömer att 200 lantbrukare kommer att ansöka om åtagande och tidsåtgången 

uppskattar vi till 19 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir då 15 516 

kronor.  

Utbetalning 

Vi bedömer att 200 jordbrukare kommer att ansöka om utbetalning och vi 

uppskattar att tidsåtgången är 4 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 

då 3 266 kronor.  

Miljöersättning – skötsel av våtmarker och dammar  

Åtagande  

Vi bedömer att 2 200 lantbrukare kommer att ansöka om åtagande och vi 

uppskattar tidsåtgången till 35 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir då 

314 416 kronor.  

Utbetalning  

Vi bedömer att 2 200 jordbrukare kommer att ansöka om utbetalning och 

tidsåtgången uppskattar vi till 10 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 

då 89 833 kronor.  

Miljöersättning - skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner 

Åtagande 

Vi bedömer att 3 000 lantbrukare kommer att ansöka om åtagande. Vi bedömer att 

ansökan om åtagande tar 26 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir då 

318 499 kronor.  

Utbetalning 

Vi bedömer att 3 000 lantbrukare kommer att ansöka om utbetalning. Vi bedömer 

att ansökan om utbetalning tar 10 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 

då 122 499 kronor. 

 

Miljöersättning – ersättning för hotade husdjursraser 
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Vi bedömer att de allra flesta lantbrukare som ansöker om den här ersättningen inte 

anlitar konsult för dessa ansökningar. Därför är konsultkostnad inte med i 

beräkningen av den administrativa bördan för den här ersättningen.  

Ansökan om åtagande  

Vi bedömer att 2 300 lantbrukare kommer att ansöka. Vi räknar med en tidsåtgång 

på 30 minuter. Det är en uppskattning och den faktiska tiden för varje ansökan är 

beroende av hur stor besättning den sökanden har. Den totala administrativa 

kostnaden blir 288 650 kronor.  

Ansökan om utbetalning  

Vi bedömer att 2 300 lantbrukare kommer att ansöka. Vi räknar med en tidsåtgång 

på 30 minuter. Det är en uppskattning och den faktiska tiden för varje ansökan är 

beroende av hur stor besättning den sökanden har. Den totala administrativa 

kostnaden blir 288 650 kronor. 

Kompensationsstöd  

Utbetalning  

Vi bedömer att antal sökanden kommer bli ungefär 21 700 stycken och vi 

uppskattar att tidsåtgången är 3 minuter. Det är inte troligt att en lantbrukare anlitar 

konsult endast för det här och därför har en fördelning på konsultkostnad inte 

gjorts. Den administrativa kostnaden blir 265 825 kronor.  

Djurvälfärdsersättningar 

Djurvälfärdsersättning för får 

Vi bedömer att de allra flesta lantbrukare som ansöker om den här ersättningen inte 

anlitar en konsult för dessa ansökningar. Därför är konsultkostnad inte med i 

beräkningen. Ansökan om åtagande och utbetalning görs samtidigt i SAM Internet.  

Åtagande och utbetalning 

Vi bedömer att 2 200 lantbrukare kommer att ansöka om ersättningen. Vi räknar 

med en tidsåtgång om 20 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 184 067 

kronor.  

Djurvälfärdsersättning för suggor  

Vi bedömer att de allra flesta lantbrukare som ansöker om den här ersättningen inte 

anlitar en konsult för dessa ansökningar. Därför är konsultkostnad inte med i 

beräkningen. Ansökan om åtagande och utbetalning görs samtidigt i SAM Internet. 
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Åtagande och utbetalning 

Vi bedömer att 400 lantbrukare kommer att ansöka om ersättningen. Vi räknar med 

en tidsåtgång om 120 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 200 800 

kronor.  

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor 

Vi bedömer att de allra flesta lantbrukare som ansöker om den här ersättningen inte 

anlitar en konsult för dessa ansökningar. Därför är konsultkostnad inte med i 

beräkningen. Ansökan om åtagande och utbetalning görs samtidigt i SAM Internet. 

Åtagande och utbetalning 

Vi bedömer att 2 100 lantbrukare kommer att ansöka om ersättningen. Vi räknar 

med en tidsåtgång om 20 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 175 700 

kronor.  

Nationella stödet  

Utbetalning  

Vi bedömer att antal sökande kommer att bli ungefär detsamma som för det senaste 

året – 2021 - med säkra uppgifter. År 2021 var det sammanlagt 361 stycken 

sökande. Dessa sökande var fördelade på 215 stycken för potatis och 

bär/grönsaker, för suggor 46 stycken och för getter 100 stycken. 

Vi uppskattar att tidsåtgången är 5 minuter. Det är inte troligt att en lantbrukare 

anlitar konsult endast för det här och därför har en fördelning på konsultkostnad 

inte gjorts. Den administrativa kostnaden blir 7 444 kronor.  

Överlåtelse av jordbruksföretag  

Vi bedömer att det tar cirka 15 minuter i snitt för sökande att fylla i blanketten om 

överlåtelser. Det är cirka 800 sökande som gör överlåtelser varje år vilket ger en 

administrativ kostnad på 49 000 kr.  

Miljöytor 

Vi bedömer att det tar ca 3 minuter i snitt för en sökande att fylla i på vilka skiften 

som sökande håller sina miljöytor på. Det är ungefär 10 000 sökande som berörs av 

reglerna. Den administrativa kostnaden blir därför 122 500 kr.  

Uppföljning av jordbruksmark med ny teknik 
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De flesta lantbrukare kommer inte att behöva göra ändringar i ansökan, även om 

möjligheten finns. De prognoser som tagits fram på myndigheten har visat att ca 

10 000 av landets 1,2 miljoner skiften kommer att kräva ändring av lantbrukarna. 

En uppskattning är att ca 5 000 enskilda stödmottagare kommer att beröras. En 

preliminär uppskattning av tidsåtgången har inte kunnat genomföras.   

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 

Inga andra påtvingade kostnader uppstår på grund av regleringen. Detsamma gäller 

förändringar i verksamheten. 

4. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 

konkurrensförhållandena för företagen 

Ansökansföreskriften som sådan kommer inte att påverka konkurrensförhållandena 

för företagen. Införandet av stöd och ersättningar som sådana regleras inte i 

Jordbruksverkets föreskrifter. 

5. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka 

företagen 

Ansökansföreskriften bedöms inte påverka företagen i några andra avseenden. 

6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid 

reglernas utformning 

Reglerna riktar sig till jordbruksföretag som i huvudsak alltid är att betrakta små 

företag. Särskild hänsyn behöver därför inte tas för en viss grupp. 

D. Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Förslag på föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd skickas nu på samråd och 

senare även på remiss. 

E. Kontaktperson 

Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

Gårdsstöd – Mathias Sandin Lindqvist 

Stöd till unga jordbrukare – Kristin Friberg 

Nötkreatursstöd – Kristin Friberg 
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Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage – Fredric Lindström och 

Samuel Collberg 

Ersättning för precisionsjordbruk – planering - Fredric Lindström och Samuel 

Collberg 

Åtagande för och ansökan om utbetalning av miljöersättning för skötsel av 

betesmarker och slåtterängar, fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar, 

skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner – Lena Söderman  

Åtagande för hotade husdjursraser – Peder Larsson 

Kompensationsstöd – Peder Larsson 

Nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige för smågrisproduktion, getter, potatis, 

bär och grönsaker – Peder Larsson 

Åtagande för och ansökan om utbetalning av djurvälfärdsersättning för får, 

djurvälfärdsersättning för suggor och djurvälfärdsersättning för mjölkkor – Peder 

Larsson och Ann-Sofi Gunnarsson 

Övriga ansökningsregler – Elin Jern och Ann-Sofi Gunnarsson 

Kontaktuppgifter: 

E-post: stodregelenheten@jordbruksverket.se 

Tel: 0771 – 223 223 

mailto:stodregelenheten@jordbruksverket.se
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Samråd sammanställning 

Datum 

2022-09-15 

Diarienummer 

3.4.16-13072/2022 
Stödregelenheten 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Statens jordbruksverks föreskrifter (2022:xx) om ansökan om jordbrukarstöd 

Samrådssinstans Synpunkter Jordbruksverkets kommentarer 

Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet tillstyrker i allt väsentligt 
Jordbruksverkets förslag, men vill särskilt lyfta att det är 
viktigt att ersättning går till hotade fjäderfän och att 
villkoren för detta klargörs. 

Riksantikvarieämbetet har registrerat att det fortfarande 
inte är klart hur det blir med ersättning för hotade 
fjäderfän, om stöd ska ges direkt till sökande lantbrukare 
eller till avelsorganisationerna. Riksantikvarieämbetet ser 
det som angeläget att stöd finns till dessa djur, oavsett 
hur stödet exakt kommer att utformas för utbetalning. 

Detta är nu löst, det kommer att bli möjligt för den enskilde lantbrukaren 
(genbanksinnehavaren för fjäderfä) att söka ersättningen. Detta 
möjliggörs genom att Jordbruksverket kommer att kunna erkänna 
avelsorganisationer för fjäderfä. 

Länsstyrelsen Gävleborgs län 

3§. 

Varför skrivs inte definitionen av "anläggning" i  klartext 
stället för att ange förordningen?  

 

Definitionen av överlåtare och övertagare känns snäv. 
Som det är skrivet verkar det som det endast är 
jordbruksföretag som ska överlåtas/övertagas, det kan 
väl fortfarande handla om delar av ansökan, skiften, 
block och djurenheter?  

Förslag på text: ”Den stödmottagare vars 
jordbruksföretag helt eller delvis överlåts till annan  

jordbrukare.”  

 

De fyra sista definitionerna har kantstreck, men  detta 
ska väl bort då hela föreskriften är ny? 

 

9§ 

Vi uppfattar skrivningen som att följande  

ersättningar INTE går/ska sökas elektroniskt.  

Dessa söks ju också via SAM, MEN det är möjligt  

att söka via blankett om det behövs. 

9§ 

Punkt 3, gäller det inte enbart mjölkkor? Se över  

benämningen ”kor” i alla förekommande fall.  

3§. 

Definitionen av "anläggning" är beroende av definitionen i AHL-
förordningen. 

 

Definitionen för överlåtelse av jordbruksföretag förtydligar att en 
överlåtelse kan ske av hela eller delar av ett jordbruksföretag. Det är 
samma def som vi har i dag i EU regelverket. 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdat 

 

9§  

Vi ser över formuleringen. 

 

 

 

9§ 

Punkt 3: Vi varit i kontakt med näringsdepartementet och fått klartecken 
att ändra till ’mjölkkor’. 
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12§ 

Det behöver nog förtydligas att det gäller 31 juli det  

aktuella ansökningsåret. 

15§ 

Ändra "dra tillbaka i sin ansökan" till " dra tillbaka 

delar av eller hela ansökan". 

16§ 

Punkt 1 – Det står att block och skiften inte  

behöver vara med när utbetalning söks enligt  

åtagandet för tex betesmarker och slåtterängar.  

Men i 3 kap 1§ föreskrift och allmänna råd om  

miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och  

kompensationsstöd står att du måste söka  

utbetalning för minst 75% av befintlig  

åtagandeareal. Hur går det ihop? 

 

Punkt 2b - vad menas med läge? Är det kartan?  

Annars kan blockID användas för att se läget. 

 

Punkt 2c – vad menas med ytterligare information? 

Grödkod? 

 

Punkt 5 och 7 – varför står det inte ”giltigt och  

aktivt” som i punkt 4? 

 

 

Punkt 8, det står…om lantbrukaren söker.. i alla  

ovanstående punkter men inte så i punkt 8, det  

borde stå lantbrukare även där. 

Sista meningen. Det fattas ett mellanslag,  

Utbetalningförst 

 

18§. 

Förtydliga att det bara gäller år ett, likt intyg 

om ägarandel kan de hänvisa till föregående år. 

 

20§. 

Gör det tydligare att denna § även gäller vid  

utökning av befintligt åtagande – tillägg av  

block/skiften/komplement i ett befintligt åtagande  

ska göras senast sista ansökningsdag.  

 

28§ 

 

12§ 

Åtgärdat 

 

15§ 

Åtgärdat. 

 

16§ 

Punkt 1 

Att inte söka utbetalning är en aktiv handling i SAM-internet. Så länge 
blocken finns med i SAM-i har lantbrukaren sökt utbetalning. Det 
kommer fungera som tidigare. Det betyder att lantbrukaren söker 
utbetalning enligt sitt åtagande förutom i de fall hen angivit att skiftet i 
fråga inte ska ingå. 

 

 

 

Punkt 2b - Med läge avses när lantbrukaren ritar in skiftets placering 
inom jordbruksblocket. Vi har förtydligat i föreskriften. 

  

Punkt 2c - Ja till exempel. 

 

Punkt 5 och 7 

För nötkreatursstödet gäller att anläggningen måste vara aktiv, det vill 
säga att det måste finnas rätt djurslag på det senast sista 
ansökningsdag för att ansökan ska anses upprättad och inkommen. 
Eko och komp har inte detta villkor för inkommen ansökan. 

 

Punkt 8, Åtgärdat 

 

 

 

 

18§ 

Att hänvisa till tidigare inlämnat underlag är inte aktuellt första gången 
förrän tidigast 2024. Vi kommer att lägga in det till stödår 2024. 

 

20§ 

En utökning är en ansökan om åtagande formellt sett, så det som 
skiljer sig är egentligen bara att det redan finns ett beslut på annan 
mark. 

Vi ändrar inte i paragrafen. 
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Vi saknar ”miljöersättningar” i första stycket. 

Punkt 1 - ska inte storlek och markanvändning 

anges sista ansökningsdag enligt 16§ 2a? 

 

Vad menas med markanvändning? Gröda?  

Det verkar som väl inarbetade benämningar som tex  

gröda och block har fått nya benämningar som  

markanvändning och läge?  

 

29§  

Tolkar vi det rätt att det räcker att lantbrukaren har  

med block senast sista ansökningsdag och sedan  

kan komplettera med ansökan om åtagande samt  

skiftesuppgifter, areal, åtagandenivå et. c. senast  

sista ändringsdag och då få ett åtagande?  

För att kunna söka åtagande i SAMI måste man ha  

ett skifte på blocket. Se även kommentar till 20§. 

 

31§  

”SKA” lämnas in på blankett? Enligt rutinen 202–1 

är det möjligt att lämna in ansökan om  

övertagande utan blankett. Det står även att det är  

möjligt att anmäla övertagandet under övriga  

upplysningar. 

 

Namnen på blanketterna bör ses över. Som det  

står nu är det inte solklart att ”Övertagande av  

åtaganden och utbetalning av miljöersättningar”  

används till överlåtelse av del av företag. Många  

stöd utesluts i och med att det står just  

miljöersättningar. Vårt förslag är att den blanketten 

får heta ”Övertagande av åtaganden och  

utbetalning”.  

På själva blanketten finns idag en informationsruta  

där det står vilka stöd blanketten används till.  

Denna bör uppdateras så den innefattar alla stöd  

som kan övertas delvis eftersom det finns en egen  

blankett för helt övertagande. 

 

Avsnittet för överlåtelser 

Varför finns §32 och §33? De är nya jämfört med  

nuvarande föreskrift och rör till avsnittet om  

överlåtelser. Informationen i §32 finns i §36 och  

28§ 

Vi justerar paragrafen  

 

 

Markanvändning är motsvarande grödkod. Markanvändning är inte nytt. 

 

 

 

 

 

29 §  

Ja det går att komplettera enligt pkt 1-4 till sista ändringsdag. Det är 
samma regel som tidigare. I och med att SAM-i kräver vissa uppgifter 
för att skicka in ansökan har kanske detta inte märkts av så tydligt. Det 
som ska finnas sista ansökningsdag är vilket block (skifte) och vilket 
stöd. Många detaljer kan komma senare. 

 

 

 

 

31§ 

Vi formulerar om paragrafen. 

 

 

 

 

Ja en översyn kommer att göras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsnittet överlåtelser 

Dessa regler låg tidigare i EU regelverket. De är samma som i dag men 
för att de ska fortsätta gälla så måste de finnas i föreskriften. I 36 och 
37§§ finns tilläggsinformation.  
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§37 och tydligare skrivet. Vi tycker att §32 ska tas  

bort helt eftersom informationen finns i andra §  

under rubriken Överlåtelser.  

 

32§ 

Varför ska överlåtaren ha en ansökan inskickad?  

Det finns möjlighet att genomföra  

övertagandet/överlåtelsen ändå. 

 

32§ 1a och 2 a. 

Personuppgifter i stället för identitetsuppgifter? 

 

Vad menas med stycket under punkten 4 i §32? Är  

det relevant att stå med i föreskriften?  

 

I nuvarande föreskrift är §16a upphävd, vad stod i  

den? 

 

33§ 

Punkt 1. Kan ecoschemes inte överlåtas om hel 

överlåtelse? 

 

36§. 

I näst sista meningen står över-låtarens. 

Ta bort – 

 

37§. Ingår ecoschemes i direktstöd? 

se 33§ 

 

Konsekvensutredningen: Uppföljningen av  

jordbruksmark benämns olika och FFA används 

"arealövervakning” som vi inte ska använda! 

 

Ett förbättringsförslag är att  

konsekvensutredningen finns som stödjande  

dokument i handläggarstödet. Det står mycket  

värdefullt i konsekvensutredningen som är  

användbart även efter samråd/remisstiden. 

 

 

 

 

32 § 

Den här paragrafen handlar om överlåtelser som sker efter att en SAM-
ansökan är inskickad. Lantbrukare kan lägga till och ta bort skiften i 
SAMi på annat sätt också, men det går inte att överlåta en ansökan 
utan att den är inskickad.  

 

32§ 1a och 2a. 

Vi ändrar inte. 

 

Ja den måste vara med för att visa på att övertagaren har det juridiska 
ansvaret. 

 

Ni kan hitta äldre versioner av föreskrifter på Jordbruksverkets hemsida 
under författningssamling.  

 

33§ 

Jo se 36§. 

 

 

36§ 

Åtgärdat 

 

 

37 § Ja. 

 

 

”Uppföljning av jordbruksmark med ny teknik” ska användas. 

Länsstyrelsen Stockholms län 

Grundläggande krav 

§4-5 Paragraferna beskriver hur den sökande ska 
ansöka, ändra och komplettera sin ansökan och vilka 
undantag som finns för e-legitimation. Med de nya kraven 
på geotaggade foton måste app användas. Ska inte 

Grundläggande krav 

§4-5 Med geotaggat foto styrker man uppgifter. Inte ansöka, ändra 
komplettera. Se 17 § 
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det stå här då det är komplettering av ansökan? 
Alternativt koppla till bestämmelserna i §15 om 
geotaggade foton. 

 

§6 Förtydligande att det även går att skicka in skannade 
dokument digitalt via e-post. Vi föreslår också att 
godkänna inkomna kompletteringar från den e-post som 
angivits i ansökan för sökande eller kontaktperson med 
fullmakt. 

 

Viktiga tidpunkter 

§12 Ett förtydligande behövs vad som menas med 
officiella märken, är det detsamma som etiketter? Gäller 
inte det även de som odlar hampa som huvudgröda? 
Eller var finns villkor för att få gårdsstöd för hampa? 
Varför olika datum för inskick av etiketter (om det är det 
som menas med officiella märken)? 31 juli för fånggröda i 
minskat kväveläckage och 31 juni för 
kompensationsstödet enligt miljöstödsföreskriften. 

 

§14-15 Det behöver förtydligas vad skillnaden är mellan 
§14 och §15. 

Kan man fram till den 31 augusti ändra grödkod även om 
det ökar värdet på ansökan? Innebär de båda 
paragraferna tillsammans att man efter den 

31 augusti inte får ändra grödkod eller skiftesgräns, men 
däremot dra tillbaka ansökan på ett helt skifte eller block? 
I konsekvensutredningen står det att de som fått 
kännedom om fältkontroll inte får göra några ändringar. 
Blir det något undantag för fältkontrollföretagen bör detta 
stå inskrivet direkt i föreskriften. I sakfrågan anser vi att 
det blir alltför stor skillnad i vad som tillåts för 
fältkontrollföretag och övriga om det blir som i 
konsekvensutredningen.  dagsläget är det bara maj-15 
juni som skiljer dem åt, men i kommande period skulle 
skillnaden vara maj-oktober. Då förlorar man 
grundtanken som finns inför 2023-2027, att det viktiga är 
att lantbrukarna sköter sin mark. Därför ges de möjlighet 
att dra tillbaka i sin ansökan när de fått 

brev om marker som inte skötts. Samma borde gälla alla 
oavsett fältkontroll eller ej. Det finns olika alternativ att 
välja; 

- alla får brev och får ändra allt, ingen skillnad görs 

överhuvudtaget. 

- Alla får brev, kontrollföretag får bara ändra det som står 
i brevet, inte det som hittas i fält. 

- Kontrollföretag får ändra allt, utom mark med fel i 
skötselvillkor. 

Som vi förstår är det skötselkontrollerna som blir den 
stora skillnaden mellan fältkontrollföretag och övriga i 

 

 

 

§6 Vi vill inte reglera med exempel i denna paragraf för att det riskerar 
att begränsa vilka möjligheter lantbrukare har att komplettera. Det är 
bättre att exempel ligger i rutiner.  

 

 

 

Viktiga tidpunkter 

§12 Det är samma sak som etiketter. Det gäller även hampa som 
huvudgrödor att etiketterna ska skickas in. Det regleras i EU:s 
förordningar i grunden, men vi kommer att uppdatera föreskriften så att 
30 juni gäller även för etiketter som rör hampa som det söks direktstöd 
för.  

 

 

 

§14-15 Vi har omformulerat bestämmelserna för att förtydliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU:s lagstiftning ger oss inte rätt att låta lantbrukarna ändra i sin 
ansökan efter fältkontrollresultat.  
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kommande period. Ex att ett hus hittas på ett block av 
satellit eller fältkontrollant bör inte påverka möjligheten att 
ändra i ansökan. Däremot om det vid fältkontroll hittas ett 
obetat skifte, då kan lantbrukaren inte dra tillbaka 
ansökan på det området. Vi anser inte att detta skulle 
vara opedagogiskt eller onödigt krångligt utan istället en 
större likabehandling och ge alla utrymme att ta tillvara 
på möjligheterna med sena ändringar. Kvarstår förslaget 
som nu kan det bidra till att färre använder sig av 
möjligheten till sena ändringar. Det kan slå väldigt olika 
och att dela upp kontrollföretagens möjligheter att ändra 
beroende på om det är gränsfel eller skötselfel skulle 
minska olikheterna, inte minska önskad effekt av stöden 
eller öka risken för felaktigt användande av fondernas 
medel. Behöver det vara ett tillägg likt i §13 ”Om XX 
infaller röd dag eller dag före röd dag är sista 
ändringsdag nästkommande vardag.” Eller gäller dessa 
datum oavsett röd dag? 

Ansökningar - Vilka uppgifter ska lämnas senast 
sista ansökningsdag vid ansökan om direktstöd eller 

utbetalning? 

§16 1. Vi vill att det i föreskriften framgår att en SAM-
ansökan måste innehålla minst ett jordbruksblock på 
minst 0,1 ha som kan godkännas som jordbruksmark. 
Detta skulle underlätta och förtydliga hanteringen av de 
som vill odla hampa och som kanske inte är godkända. 
Vi har upplevt problem med att personer och 
organisationer som vill odla hampa på mycket små ytor i 
trädgårdar eller liknande skickar in SAMansökan för att 
det ska räknas som en godkänd odling enligt 
narkotikalagen. Vi vill kunna avvisa dessa ansökningar 
då de inte innehåller något block som är godkänd 
jordbruksmark. 

 

Styrkande av ansökt uppgift 

§17 Skrivelsen kan misstolkas. Administrativ kontroll kan 
vara annat än just det som behöver styrkas med 
geotaggat foto, t ex dubbelsökta block, saknade certifikat 
etc. Kanske ska ”administrativ kontroll” bara strykas ur 
paragrafen. Vad vi förstått måste de styrka med 
geotaggat foto i en viss app – bör stå med här så att man 
utesluter strykande via skannade bilder eller liknande. 
Varför används ordet anpassa och inte ändra en uppgift? 
Inkonsekvent jämfört med andra paragrafer. För om vi 
hittar administrativt en avvikelse så får de väl dra tillbaka 
ansökan på det om de inte vill/kan åtgärda avvikelsen? 
Ta bort ”med ny teknik” i meningen (…) eller uppföljning 
av jordbruksmark med ny teknik (…). 

Vilka uppgifter ska lämnas senast den dag som 

länsstyrelsen bestämmer vid ansökan om stöd till 
unga jordbrukare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökningar - Vilka uppgifter ska lämnas senast sista 
ansökningsdag vid ansökan om direktstöd eller 

utbetalning? 

§16 1. Det framgår indirekt av olika regelverk. Ett jordbruksblock får 
inte vara mindre än 0,1 ha och ansökan om gårdsstöd måste innehålla 
block för att vara upprättad. Ett block definieras som ett område med 
jordbruksmark i ansökansföreskriften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

17§ Den stödsökande styrker en ansökt uppgift genom ett geotaggat 
foto. I övriga fall anpassas ansökan efter resultatet av den 
administrativa kontrollen. 

 

Skannade bilder kan inte utgöra geotaggade foton pga den då förlorade 
geografiska informationen,  

 

Anpassa är ett medvetet ordval för att särskilja från ändra. 

 

 

 

Vilka uppgifter ska lämnas senast den dag som 

länsstyrelsen bestämmer vid ansökan om stöd till unga 
jordbrukare? 

§ 18 Att de nya kraven på utbildning/arbetslivserfarenhet gäller 
samtliga ansökningar från 2023 och framåt regleras på EU-nivå. Kravet 
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§18 Vi föreslår att de som är inne i sin femårsperiod bör 
kunna få stöd fem år utan att skicka in dokumentation 
kring utbildning/arbetslivserfaranhet. Vi tror också att det 
kan vara svårt med dokumentation av 
arbetslivserfarenhet, både att få in underlag och göra 
bedömningar och räkna ihop till en heltid på 12 månader. 

 

 

 

Anmälan om övertagande av SAM-ansökan eller 

åtagande 

§32 3. Punkten verkar överflödig. Gäller det överlåtarens 
sam-ansökan bör det skrivas in i 1. istället. 

 

§33 Varför ska man inte kunna överlåta en hel ansökan 
om utbetalningför dessa ersättningar? Vi förstår den inte, 
verkar vara en onödig paragraf och/eller regel. 

 

Övertagande av en hel SAM-ansökan om åtagande 

§36 Här verkar det vara ett skrivfel i rubriken. (…) hel 
SAM-ansökan om åtagande. Stryk ”om åtagande” 

på utbildning/arbetslivserfarenhet som sådant kommer att regleras i 
svensk förordning. Tanken är att lantbrukaren får information i 
samband med att de skickar in SAM-ansökan att det är viktigt att skicka 
in även dessa intyg. Om underlaget inte kommer in ska ansökan avslås 
enligt § 18. Ett arbetsgivarintyg ska innehålla bland annat en 
beskrivning av arbetsuppgifter samt uppgift om anställningsgrad. 

 

Anmälan om övertagande av SAM-ansökan eller 

åtagande 

 

Båda punkterna måste finnas, olika saker. 

 

 

Jo, se 36§. 

 

 

Övertagande av en hel SAM-ansökan om åtagande 

§36 Åtgärdat 

Länsstyrelsen Skåne län 

14 § ”Sista dag för gräns- och grödjustering är den 31 
augusti ansökningsåret.” 

I konsekvensbeskrivningen står det att man efter den 15 
juni inte får lägga till  mark eller ändra i ansökan så att 
den ansökta utbetalningen ökar i värde.  

Förtydliga hur detta ska tolkas när det gäller ersättning 
för mellangröda för  kolinlagring, fånggröda och 
vårbearbetning för minskat kväveläckage. Kan  

den sökande byta plats på skiften med fånggröda, 
vårbearbetning och  mellangröda fram till den 31/8 så 
länge ansökan inte blir mer värd?  

 

15 § ”Sista dag för att dra tillbaka i sin ansökan och 
skicka in geotaggade foton är den 31 oktober 
ansökningsåret.”  Förtydliga hur sena återtag av ansökan 
om vårbearbetning hanteras som  anmäls efter den 31 
oktober. Den som söker vårbearbetning kan behöva  

ändra i sin planering inför nästa växtodlingssäsong eller 
utifrån  väderförhållanden. Är det möjligt? 

 

14 § Vi har omformulerat bestämmelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 § Lantbrukarna ska kunna dra tillbaka delar av ansökan så länge 
skiftena inte har underkänts i fältkontroll. Det gäller även stödet som 
innehåller vårbearbetning.  

Länsstyrelserna i Kronoberg, Jönköping respektive 
Östergötlands län 

§3 Synpunkt på definitionen av överlåtare och 
övertagare. I de flesta fall överlåts inte jordbruksföretaget 
utan bara ansökan om stöd. Förslag: Byt ut ordet 
Jordbruksföretag till ”Stöd” eller ”ansökan om stöd”. 

 

I 14 och 15 §§ framgår datum för ändring och 
tillbakadragning av ansökan. Vi önskar ett förtydligande 

3 § Definitionen stämmer överens med EU-regelverket. Vi har inte fått 
några indikationer på att det har varit problem i nuvarande 
programperiod. 
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om vilka ändringar/vilka tillbakadraganden som kan göras 
vid respektive tidpunkt, då även följande framgår i 
konsekvensutredningen 14§: ”Man får däremot inte,efter 
den 15 juni, lägga till mark eller ändra ansökan så att den 
ansökta utbetalningen ökar i värde”. 

 

§16 punkt 4 men även §27: Den sökande ska ange minst 
ett giltigt och aktivt registreringsnummer för anläggningen 
där djuren hålls. Måste det vara aktivt när ansökan 
skickas in för att ansökningsdatumet ska gälla? Eller går 
det att även att aktivera och registrera anläggningen efter 
att ansökan skickats in? Exempelvis om sökande skaffar 
nöt i tex maj. 

§17: Omfattar detta även dubbelsökta arealer? Hur 
fungerar det då med geotaggat foto? 

 

Gäller det även administrativa kontroller gällande nöt, att 
det efter CDB-brevet kan dra tillbaka djur med fel på? 

 

18§ Angående de nya kraven på gymnasieexamen eller 
arbetslivserfarenhet så behöver handläggningsrutinerna 
innehålla information om vilka typer av uppgifter och 
underlag som kan godkännas vid handläggningen. Det 
kommer att krävas mer tid i handläggningen för dessa 
ärenden eftersom underlagen som krävs kan se olika ut 
beroende på hur betygssättningen sett ut eller hur 
skolsystemet förändrats över tid. Likaså behöver 
information finnas tillgänglig för lantbrukarna för att 
underlätta för dem att bifoga fullständiga underlag i 
samband med ansökningsförfarandet. När det gäller 
arbetsgivare intyg. Inom lantbruk är ju många egna 
företagare och hur fungerar det då, kan de skriva ett intyg 
till sig själva? 

 

§36 Här står det att hel SAM-ansökan ska vara 
inkommen innan beslut fattas. I §37 står det att den ska 
vara inkommen senast sista ändringsdag om den 
omfattar direktstöd och så vidare. Borde det inte stå att 
övertagande av del av SAM-ansökan ska vara inkommen 
senast sista ändringsdag? 

14-15 § Vi har omformulerat bestämmelserna för att tydliggöra 
skillnaden. 

 

 

 

 

 

§16 punkt 4 men även §27: Det måste vara aktivt senast sista 
ansökningsdag eftersom det är först då en ansökan kan betraktas som 
upprättad för nötkreatursstödet. Det går rent tekniskt att fylla i vilket 
nummer som helst för anläggningens registreringsnummer i SAMI. Det 
finns bara en kontroll på att det måste vara 6 siffror. 

 

 

§17: Kontrollen av dubbelsökta arealer är en administrativ kontroll så 
lantbrukarna har rätt att ändra även efter den kontrollen. Troligtvis kan 
de inte bevisa att de förfogar över arealen med ett geotaggat foto.  

 

Det gäller inte administrativa kontroller för nötkreatursstödet eller djur 
som hämtas från CDB till andra stöd.  

 

18§ Tanken är att lantbrukaren får information i samband med att de 
skickar in SAM-ansökan att det är viktigt att skicka in även dessa intyg. 

De räknas som anställda även om de har eget företag och kan skriva 
ett intyg till sig själva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 § Vi har förtydligat vad som gäller i rubriken i föreskriften 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

9 §, enligt konsekvensutredningen går hotade 
husdjursraser och djurvälfärdsersättningarna att söka på 
blankett. Skälet som anges är Jordbruksverkets 
serviceskyldighet. Vad är skillnaden jämfört med de stöd 
och ersättningar som länsstyrelsen handlägger, som 
liksom hotade husdjursraser och 
djurvälfärdsersättningarna söks i SAM-internet, men där 
blanketter inte finns? 

 

9 § Jordbruksverket ligger geografiskt längre ifrån de stödsökande vi 
har än länsstyrelserna. Vi kan därmed inte hjälpa stödsökande med 
ansökningar i deras närhet.  
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29 § p3, önskvärt vore att de uppgifter som enligt § ska 
lämnas för ansökan om åtagande för fäbod kan lämnas i 
SAM-internet, i stället för i den av länsstyrelsen 
utskickade blankett som används i innevarande 
programperiod. 

29 § p3 Förslaget är uppe för utredning, kommer troligen inte att vara 
möjligt inför 2023. 

Länsstyrelsen i Hallands län 

11§  

Bra med samma ansökningsvecka som de senaste åren! 

 

14§ 

Enligt konsekvensutredningen är det möjligt att justera 
grödkod senast 31 augusti. Enligt samma stycke får dock 
inte ändringar, som ökar den ansökta utbetalningens 
värde göras efter 15 juni. Vad gäller för ändring av 
grödkod inom ekologisk produktion? 

 

16§ konsekvensutredningen 

I konsekvensutredningen finns det en rubrik om 
miljöersättningar, de nya ”ettåriga miljöersättningarna”, 
kompensationsstöd och nationellt stöd. I paragrafen i 
förslag till föreskrift står det enbart om ekologisk 
produktion, kompensationsstöd och nationellt stöd. Är det 
något som saknas i denna paragraf om de övriga 
ersättningarna? 

 

19§ punkt 1  

Länsstyrelsen uppfattar denna punkt som att 
komplettering ska begäras i de fall uppgiften saknas i 
SAM-ansökan. Enligt 7 kap i för slag till föreskrifter och 
allmänna råd om direktstöd och grundvillkor ska dessa 
dokument vara tillgängliga senast sista ansökningsdag 
respektive sista ändringsdag för stallgödselanalys. För 
stödår 2023 gäller sista ändringsdag för alla dokument. 
Länsstyrelsen anser att det är en administrativt 
betungade hantering både för lantbrukare och 
myndigheten, särskilt för stödår 2023 när många 
dokument inte kommer att vara klara när originalansökan 
skickas in. Länsstyrelsen anser också att det är 
lantbrukarens ansvar att upprätta dessa dokument i tid 
utan att myndigheten ska kontrollera denna uppgift i alla 
ansökningar om ersättningen. Det borde räcka att denna 
kontroll görs på de företag som kontrolleras i fält. 

 

20§, sista stycket 

Länsstyrelsen utgår från att denna regel kommer att gälla 
även 2023 och framåt. 

 

27§ 

I första stycket står det om kompensationsstöd och 
ekologisk produktion. Vad gäller för miljöersättningar och 

11§ 

Tack! 

 

14§ Vi har omformulerat bestämmelsen. 

 

 

 

 

 

 

16 § konsekvensutredningen 

Ingenting saknas i föreskriften. 

Ekologisk produktion, precisionsjordbruk och ’minskat kväveläckage’ 
ingår i direktstöden.  

 

 

 

 

19 § punkt 1 

Stödsökande ska bara ange när dokumenten är upprättade i SAM-
ansökan. Dokumenten måste vara upprättade innan sista ändringsdag 
år 2023 för att ge stödsökande mer tid på sig att uppfylla kraven i 
stödet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20§ sista stycket 

Ja 

 

 

27 § Vi kommer att se över formuleringarna i paragraferna så att det 
inte regleras dubbelt efter föreskriften har skickats på remiss.  
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de övriga nya ”ettåriga miljöersättningarna”? I punkt 1 
står det om uppgift om markanvändning och storlek på 
alla skiften. Punkt 1 innehåller därmed samma uppgifter 
som den nya punkt 2 i § 16 om vad som ska redovisas 
sista ansökningsdag. Vilken tidpunkt gäller?  

 

Punkt 2 handlar om fäbodbete, som inte är nämnt i det 
inledande stycket 

 

29§ 

Ekologisk produktion ska väl inte ingå i denna paragraf? 

 

32§  

Länsstyrelsen är mycket frågande till när denna paragraf 
är aktuell. De allra flesta överlåtelser som kommer in till 
länsstyrelsen omfattar överlåtelse av åtagande för 
miljöersättningar. Om överlåtaren inte längre brukar 
marken men överlåter åtagande till ny brukare har 
överlåtaren inte någon anledning att skicka in en SAM-
ansökan. Överlåtelse av enstaka skiften efter det att 
SAM-ansökan skickats in, görs i de allra flesta fall genom 
att överlåtare och övertagare gör tar bort respektive 
lägger till aktuella skiften. Det är också möjligt att överlåta 
skiften via anmälan om överlåtelse enligt 37§. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har justerat paragrafen.  

 

 

29 §  

Eko ska inte vara med. Vi ändrar paragrafen. 

 

32 § Den är aktuell när överlåtaren redan har skickat in en SAM-
ansökan. 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

11§. Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att lägga 
sista datum för ansökan den 13 april, då det 
sammanfaller med veckan efter påsk. Med tanke på 
ledigheter kring påsk och möjligheten att hålla öppet för 
support under helgen före sista ansökan, förordar 
länsstyrelsen att sista datum sätts till antingen den 4 april 
eller till den 18 eller 19 april. 

11§. Det är inget vi kan påverka. Datumet är bestämt i samband med 
planeringen i JBR-SUSS-gruppen där länsstyrelserna har 
representanter.  

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

12§. Sista inlämningsdatum för etiketter när det gäller 
hampaodling bör fortsatt vara densamma som tidigare, 
det vill säga den 30 juni. Det harmonierar också med vad 
som står i förslaget till föreskrifter för miljöersättningar, 
djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd 11 
kapitlet 7§. 

12§.Datumen ska inte ändras. Stödsökande som odlar hampa som 
fånggröda kan lämna in etiketterna senast den 31 juli och så fungerar 
regelverket även idag. Stödsökande som sår sin hampa som 
huvudgröda ska även i fortsättningen lämna in sina etiketter senast den 
30 juni.  

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

18§. Hanteringen av underlagen för gymnasieexamen 
och för intyg om arbetserfarenhet kommer att leda till en 
betydande ökning av administrationen för 
handläggningen av stöden hos länsstyrelserna. 
Erfarenheten när det gäller de underlag som ska skickas 
in när det gäller juridiska personer är att de ofta saknas 
uppgifter och att intygen inte alltid är lätta att tolka. Det är 
därför viktigt att det finns bra underlag för hur 
bedömningen ska göras. Behöver de som sökt i den förra 
programperioden komplettera ansökan med underlag 

18§. Bestämmelsen skiljer inte på om man sökt i förra stödperioden 
eller inte. Att samtliga sökanden behöver uppfylla kompetenskravet 
regleras på EU-nivå.  
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som visar på gymnasiekompetens eller yrkeserfarenhet? 
Det är viktigt att också detta blir klargjort. 

Länsstyrelsen i Västmanland 

12§ Om hampa odlas som fånggröda ska officiella 
märkena från utsädesförpackningen lämnas in till 
länsstyrelsen senast den 31 juli. Gäller inte detta om 
hampan odlas som huvudgröda?  

 

14§ sista dag för gräns- och grödjusteringar är 31 
augusti. Gäller detta även om företaget är aviserad om 
en fältkontroll?  

 

18 § Det är bra att kravet på gymnasieexamen kan 
ersättas av arbetslivserfarenhet inom lantbruket. 
Länsstyrelsen i Västmanland anser dock att en 
lantbrukare som erhållit stöd för unga lantbrukare i 
nuvarande programperiod och som ännu inte fått stödet i 
fem år, automatiskt ska vara stödberättigad i kommande 
programperiod.  

 

28§ Enligt första meningen handlar punkten om 
kompensationsstöd och stöd för ekologisk produktion. 
Men i punkt två handlar det om miljöersättning för 
fäbodar.  

 

32§ Enligt punkt 1 måste överlåtaren ha en SAM-
ansökan. Är det så i alla fall? Kan inte övertagaren via 
överlåtelseblankett ta över ett åtagande för exempelvis 
vallodling från en överlåtare som har ett pågående 
åtagande och som inte tänker söka stöd 2023? 

 

 33§ Överlåtelse av ansökan om utbetalning för ekologisk 
produktion, precisionsjordbruk mm kan göras om 
överlåtelsen omfattar del av ett jordbruksföretag. Kan 
överlåtelse inte göras om den omfattar hela 
jordbruksföretaget?  

36§ Otydlig överskrift. Vad innebär en SAM-ansökan om 
åtagande? 

 37§ Gäller denna punkt endast delvis överlåtelse så bör 
det framgå av överskriften 

12 § nej, då ska de lämna in etiketterna senast den 30 juni.  

 

 

 

 

14§ Om avvikelser som berörs konstateras så nej. 

 

 

18 § Att de nya kraven på utbildning/arbetslivserfarenhet gäller 
samtliga ansökningar från 2023 och framåt regleras på EU-nivå. 

 

 

 

 

28§ 

Vi har justerat rubriken. 

 

 

32 § Det går att överlåta åtaganden utan att en SAM-ansökan har 
lämnats in av överlåtaren.  

 

 

 

 

 

33§ 

Jo se 36§. 

 

 

 

36§ Åtgärdat 

 

37 § Vi har anpassat rubriken så att det framgår tydligare.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

2§ punkt 5  

Eftersom ”Djurvälfärdsersättningen för kor” bara gäller för 
livsmedelsproducerande mjölkkor så bör namnet på 
ersättningsformen avslutas med ”….mjölkkor”. Trots att 
det framgick av ersättningens namn under pågående 
period så fick vi många frågor om det.  

 

3§  

Begreppet ”Geotaggat foto” behöver definieras  

2§ punkt 5 

Vi har varit i kontakt med näringsdepartementet och fått OK att ändra 
namnet till ’mjölkkor’. 

 

 

 

 

3§ 

Begreppet är självdefinierande. 
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3§  

Block Vi tycker att den gamla definitionen där det framgår 
att även våtmark räknas som jordbruksmark är bättre.  

 

3§  

Stödmyndighet Vad menas med ”prövar frågor om 
stödet”? Avses prövar inkomna ansökningar mot 
regelverk med mera (=handlägger) eller prövar 
överklagningar i stödet?  

 

3§  

Överlåtelse av ett jordbruksföretag En överlåtelse av ett 
jordbruksföretag är något helt annat än vad som avses 
här. Ett företag är en ekonomisk enhet med fler 
åtaganden och ansvar än de delar som ingår i en SAM 
ansökan. Vi föreslår istället begreppet ”Överlåtelse”.  

 

3§  

Överlåtare Som en följd av synpunkten ovan föreslår vi 
att texten i definitionen ändras från ”vars 
jordbruksföretag” till ”vars produktionsenheter”.  

 

3§  

Övertagare Som en följd av synpunkten ovan föreslår vi 
att texten i definitionen ändras från ”jordbruksföretaget” 
till ”produktionsenheterna”.  

 

5 §  

Det borde framgå att länsstyrelserna är de som bedömer 
om undantag är motiverat.  

 

10 §  

Det borde framgå vem som bedömer om undantag är 
motiverat.  

 

12 §  

Begreppet ”Den som söker stöd” tycker vi är bättre än 
Jordbrukare eller Lantbrukare  

 

13 §  

Bra att sista ändringsdag är permanent definierat och 
förtydligat.  

 

32 § punkt 2  

En bra paragraf men den är formulerad som om även 
överlåtelse av ansökan om åtaganden eller utbetalningar 

 

3§ 

Vi justerar inte definitionen. Stödföreskrifterna definierar vad det 
innebär för direktstöd resp miljöersättningar. 

 

3§  

Definitionen gäller bara den här föreskriften och den omfattar endast 
delarna som rör ansökningsförfarandet.  

 

 

3§ 

Definitionen stämmer överens med EU-regelverket. Vi har inte fått 
några indikationer på att det har varit problem i nuvarande 
programperiod. 

 

 

3§ 

Definitionen stämmer överens med EU-regelverket. Vi har inte fått 
några indikationer på att det har varit problem i nuvarande 
programperiod. 

 

3§  

Definitionen stämmer överens med EU-regelverket. Vi har inte fått 
några indikationer på att det har varit problem i nuvarande 
programperiod. 

 

5 §  

Länsstyrelserna kommer att pekas ut som ansvarig myndighet i den 
svenska förordningen 

 

10 §  

Länsstyrelserna kommer att pekas ut som ansvarig myndighet i den 
svenska förordningen 

 

12 § 

Åtgärdat 

 

 

 

 

 

 

32 § punkt 2 

Vi ser över formuleringen. 32§ rör hel SAM-ansökan medan 37§ rör del 
av SAM-ansökan. 
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kan göras fram till beslut om utbetalning. I § 37 framgår 
att så är inte fallet 

Länsstyrelsen Uppsala län 

9§ Undantag från att söka elektroniskt  

Rad mellan punktlistorna: ”För dessa stöd kan den 
sökande använda följande blanketter”. Kan bör ersättas 
med ska så sökanden som inte ansöker elektroniskt 
använder korrekt blankett.  

 

16 § 1 

Block- och skiftesredovisning, med ordningsnummer för 
block och bokstav för skifte, som omfattar alla 
jordbruksskiften på jordbruksföretaget. Det gäller dock 
inte för lantbrukare som ansöker om utbetalning i enlighet 
med sitt åtagande för skötsel av betesmarker och 
slåtterängar, skötsel av våtmarker och dammar, 
skyddszoner mot vattenområden och anpassade 
skyddszoner eller fäbodar.  

 

Om man läser vad som står, så skall man göra en block- 
och skiftesredovisning för all jordbruksmark på 
jordbruksföretaget. Men ansöker man om utbetalning i 
enlighet med sitt åtagande för några listade stöd så 
behöver man inte göra detta. Det står inte att det endast 
gäller de block som ingår i åtagandet vilket gör det hela 
hemskt svårt att förstå vad som måste ingå i ansökan 
eller inte.  

 

16 § 2  

Uppgifter som gör det möjligt att identifiera 
jordbruksföretagets samtliga jordbruksskiften,  

a) deras areal uttryckt i hektar med två decimaler, b) läge 
samt c) ytterligare information om användningen av 
jordbruksskiftena  

 

Den här delen är svår att förstår hur den hänger ihop 
med 1. Om man har ett åtagande enligt 1 så står det att 
man inte behöver redovisa block, skiften osv. Men här 
står det att man måste redovisa samtliga 
jordbruksskiften. Dom här två bitarna måste skrivas om 
så det är tydligt vad sökanden måste ange.  

 

Sedan har vi punkt C) som säger att ytterligare 
information om användningen av jordbruksskiftena måste 
anges. Men vilken ytterligare information? Vi önskar en 
specifikation här av vilken information som krävs då det 
inte är tydligt vad som avses.  

Sammanfattningsvis så måste det här två punkterna 
förtydligas så att det är förståeligt för den som läser 

9§ Undantag från att söka elektroniskt  

Vi ändrar inte. 

 

 

 

 

16 § 1 

Vi ändrar ingenting, av paragrafen framgår att lantbrukaren inte 
behöver göra någon block- och skiftesredovisning för ansökan om 
utbetalning av vissa åtagande. Detta gäller så länge lantbrukaren inte 
aktivt tar bort ett block. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 § 2 

Vi byter ordning på punkerna 1 och 2 eftersom nuvarande punkt 1 är ett 
undantag till nuvarande punkt 2. 
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ansökansföreskriften vilka uppgifter som måste ingå för 
att det skall räknas som en ansökan. Det gör det inte nu.  

Vårt förslag är att 1 och 2 slås ihop så att det bara finns 
ett stycke om vilken information som krävs för block, 
skiften, areal, markanvändning osv. Kalla detta 1. Sedan 
så i 2 så kan det framgå att för block som ingår i ett 
beslutat åtagande så kan den informationen hämtas från 
åtagandet och sökande behöver inte ange dessa.  

 

17§ Sista meningen: ”Den stödsökande ska styrka en 
ansökt uppgift med ett geotaggat foto”.  

 

Finns det möjligheter till undantag för de som inte har 
teknisk möjlighet eller kunskap? 

 

 20§ Sista stycket: ”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”  

 

Justera åren i den nya föreskriften.  

 

Varför gäller detta enbart våtmark? I nuvarande 
ansökansföreskrift står datumet 8 maj 2022 men sista 
dag för att ansöka med förseningsavdrag var den 9 maj 
2022. Finns det någon tanke bakom att ansökan om 
våtmark inte ska ha samma datum som övriga stöd?  

 

26§ skrivfel ”ansökan_om_åtagande”.  

 

27 § En ansökan om kompensationsstöd, utbetalning av 
ersättning för ekologisk produktion ska utöver vad som 
anges i 16 § i den här föreskriften och artikel 7 i 
förordning (EU) 2022/XXXX senast sista ändringsdag 
innehålla följande. 1. Uppgifter om markanvändning och 
storlek på alla skiften på jordbruksföretaget om 
skiftesredovisning ska göras.  

 

Den här formuleringen säger ingenting, den säger 
ordagrant att sökanden skall ange markanvändning och 
skiften på alla skiften på jordbruksföretag i de fall de skall 
göra detta. Här måste det förtydligas eller på något 
hänvisas så vi kan förstå i vilka fall man måste ange 
markanvändning och storlek på skiftena. Och hur hör den 
här ihop med 16 § 2 som säger att man måste se till att 
denna information finns för alla skiften på 
jordbruksföretaget redan? Vidare finns komp och eko inte 
med i undantaget i 1§.  

Punkt 2 om utbetalning om fäbodar bör flyttas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17§  Nej det finns inget undantag från geotaggade foton.  

 

 

 

 

20§ Sista stycket 

Paragrafen kommer att justeras. 

 

 

 

 

Detta gäller enbart våtmark eftersom man måste ha ett åtagande efter 
en miljöinvestering eller investering. Ibland synkar inte datumen, därför 
åtar vi oss att lägga upp en ny ansökan året efter. 

 

 

26§ Åtgärdat. 

 

27 § Vi kommer att se över formuleringarna i paragraferna så att det 
inte regleras dubbelt efter föreskriften har skickats på remiss.  
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Överlåtelser  

32§ Anmälan om övertagande av hel SAM-ansökan om 
åtagande  

Ska det vara hel SAM-ansökan OCH åtagande eller 
syftas bara på åtagande och inte utbetalning.  

 

Liknande formuleringar finns i nuvarande 
ansökansföreskrifter. Dessa ligger inte överhuvudtaget till 
grund för de handläggningsrutiner som används. 
Nuvarande rutiner säger att man inte behöver skicka in 
någon blankett, samt att överlåtare och övertagare inte 
ens behöver nämna något om någon överlåtelse. Den 
kan ändå genomföras.  

Vi vill flagga för att rutinerna inför nästa programperiod 
ska uppdateras så att de faktiskt följer denna 
ansökansföreskrift, vi kan inte ha en föreskrift som säger 
att man skall använda blankett och att en massa 
uppgifter måste ingå. För att sedan ha en rutin som säger 
att man inte behöver någon blankett eller ens ange något 
överhuvudtaget. 

Överlåtelser 

32§ 

Rubriken justerad. 

 

 

Vi formulerar om paragrafen. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

6 § Om skriftlig komplettering eller ändring  

17 § Om styrkande av ansökt uppgift  

Våra synpunkert: Frågan är om paragraf 6 och paragraf 
17 säger emot varandra. I 6 säger dem att man kan 
komplettera eller ändra sin ansökan i samtliga stöd på 
papper men 17 säger att man ska styrka ansökt uppgift 
med geotaggat foto. Ett geotaggat foto är en app dvs inte 
möjlig på papper. Finns det en risk att vi måste godkänna 
kompletteringar/bilder på papper med tydlig hänvisning 
(tex byggnader eller annat som tydligt kan identifiera var 
kort är taget) som gör att man i fält kan bevisa att kortet 
är taget på aktuellt skifte? I så fall behöver man ändra lite 
i paragraf 6 (att det inte kan gälla geotaggade foto).  

 

16 § Om vilka uppgifter som ska lämnas senast sista 
ansökningsdag vid ansökan om direktstöd eller 
utbetalning I Konsekvensutredningen: Jordbruksverket 
föreslår att sökanden bifogar dokumentation till sin 
ansökan som styrker delägarskapet  

Våra synpunkter: Vi vill att det fortsättningsvis ska vara 
ett SKA krav för att ansökan ska anses vara inkommen. 
Intyg krävs då vi inte kan få fram ägandeandelen på 
annat sätt.  

 

I Konsekvensutredningen: Det är också ett krav att 
medlemsstater ska rapportera antal stödmottagare (inkl. 
juridiska personer) uppdelat på kön till EU-
kommissionen. Genom att den sökande uppger 
personnumret på den fysiska person som är ansvarig 
(driftsledare) är det möjligt att göra denna rapportering. 

6 § Om skriftlig komplettering eller ändring  

Geotaggade foton används för att styrka en ansökt uppgift, används 
inte för att ändra en ansökan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 § Ingen ändring mot hur det varit tidigare, enligt 16 § ”ska en 
ansökan även innehålla följande…” 

 

 

 

 

 

 

I Konsekvensutredningen: Detta behövs för att kunna rapportera in 
resultatindikator R.36 uppdelat på kön till EU-kommissionen. 
Jordbruksverket är ansvariga för att sammanställa informationen och 
skicka den till kommissionen.  

 

 

 



16(16) 
 

Samrådssinstans Synpunkter Jordbruksverkets kommentarer 

Våra synpunkter: Inget vi känner till? Hur ska det 
genomföras 

 

18 § Om vilka uppgifter som ska lämnas senast den dag 
som länsstyrelsen bestämmer vid ansökan om stöd till 
unga jordbrukare Jordbruksverket bedömer inte att 
underlaget (som styrker att man uppfyller 
utbildningskravet eller kravet på yrkesfärdigheter) 
behöver vara ett grundläggande krav för inkommen 
ansökan.  

Våra synpunkter: Idag anses ansökan inkommen när 
underlag som styrker ägandet ÄR inkommit, borde gälla 
samma med underlag som styrker 
utbildning/yrkesfärdigheter. Med möjlighet att kunna 
komplettera senare om någon uppgift saknas. För att inte 
brukarna ska missa att skicka underlag/handlingar i rätt 
tid så tycker vi att det ska vara samma regler för alla 
dokument som ska bifogas. Arbetsinsatsen för 
länsstyrelsen ökar om vi ska begära in handlingar som 
inte kommit in. 

 

18 § Om man sätter intyg om utbildningskrav/yrkesfärdigheter som ett 
grundläggande krav för inkommen ansökan finns det en större risk att 
ansökningar inte anses komma in i tid. Så länge man inte har intyget 
som ett grundläggande krav så behöver man inte avvisa på grund av 
sent inkommen/underlaget inte har kommit in. Tanken är också att 
lantbrukaren får information i samband med att de skickar in SAM-
ansökan att det är viktigt att skicka in även dessa intyg. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

(Inkom 2022-09-01) 

Under §17 står ordet geotaggat foto. Är det begreppet 
tydligt förankrat? Det kan behöva förtydligas vad man 
avser i föreskriften eller hänvisa till vad som avses utöver 
detta finns inga synpunkter till förslaget. 

§17 Det är samma begrepp som används i kommissionens regelverk.  

 



 

 

Särskild konsekvensanalys - administrativa bördor för företagen 

Föreskriftens namn: Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2022:XX) om ansökan om jordbrukarstöd 

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  

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

16 § Ansöka om 
gårdsstöd 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbruksföretag 
med över 4 hektar i 
ansökan 

60 min med 
konsulthjälp och 
120 min utan 

61 500 19 259 856 kr 

18 § p. 2 Ta fram och skicka 
in underlag som 
intygar 
ägandeförhållande
na i ansökan om 
stöd till unga 
jordbrukare 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbruksföretag 
som är juridiska 
personer med 
driftsledare som är 
max 40 år det år 
den första ansökan 
om stöd till unga 
jordbrukare lämnas 
in. 

10 min. första året 
man söker stödet. 

80 3 267 kr 

18 § p. 3 Fylla i ett eller flera 
anläggningsnumm
er i ansökan om 
nötkreatursstöd 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173  

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare som 
har nötkreatur som 
är över 1 år gamla 
eller blir över 1 år 
gamla under 
räkningsperioden 1 
aug-31 jul varje år. 

3 min. 14 300 179 465 kr 

19 § Ta fram och skicka 
in intyg om 
gymnasieexamen 
eller motsvarande 
utländsk utbildning 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173 

3) nej 

4) nej 

Lantbruksföretag 
eller lantbrukare 
med driftsledare 
som är max 40 år. 

15 min. första året 
man söker stödet. 

2 880 176 400 kr 

Bilaga 



 

 

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  

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

i ansökan om stöd 
till unga 
jordbrukare 

19 § Ta fram och skicka 
in arbetsgivarintyg 
i ansökan om stöd 
till unga 
jordbrukare 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbruksföretag 
eller lantbrukare 
med driftsledare 
som är max 40 år. 

15 min. första året 
man söker stödet. 

1 120 68 600 kr 

16 § Ange miljöytor Svensk förordning 1) nej 

2) nej 

Lantbruksföretag 
som ska uppfylla 
kraven på att ha 
miljöytor 

3 minuter 10 000 122 500 kr 

19 § Ansöka om 
ersättningen för 
precisionsjordbruk 
– planering 

Svensk förordning 1) nej 

2) nej 

Lantbruksföretag 
som ansöker om 
stödet 

15 min 7 000 416 500 kr 

 

16 § Ansöka om 
ersättningen för 
mellangröda för 
kolinlagring, 
fånggröda och 
vårbearbetning för 
minskat 
kväveläckage 

Svensk förordning 1) nej 

2) nej 

Lantbruksföretag 
som ansöker om 
stödet 

6 min 4 000 95 200 kr 

16 § Ansökan om 
nationellt stöd 

3 § förordning (1996:93) om 
nationellt stöd till jordbruket i 
norra Sverige 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare 

 
5 minuter 361 7 444 kr 



 

 

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  

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

16, 29 §§ Ansöka om 
åtagande för 
skötsel av 
betesmarker och 
slåtterängar 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173  

1) nej 

2) nej 

 

Lantbrukare med 
betesmarker och 
slåtterängar 

19 minuter 24 500 1 900 791 kr 

16 § Ansökan om 
utbetalning för 
skötsel av 
betesmarker och 
slåtterängar 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173  

1) nej 

2) nej 

 

Lantbrukare med 
betesmarker och 
slåtterängar 

4 minuter 24 500 400 166 kr 

16, 29 §§ Ansöka om 
åtagande för 
fäbodar 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173  

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare med 
fäbodar  

19 minuter 200 15 516 kr 

16 § Ansökan om 
utbetalning för 
fäbodar 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare med 
fäbodar 

4 minuter 200 3 266 kr 

16, 30 §§ Ansöka om 
åtagande för 
våtmarker och 
dammar 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare med 
våtmarker 

35 minuter 2 200 314 416 kr 

16 § Ansökan om 
utbetalning för 
våtmarker och 
dammar 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare med 
våtmarker 

10 minuter 2 200 89 833 kr 

16, 28-29 §§ Ansökan om 
utbetalning för 

Artikel 6 och 8 i förordning 
2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare som 
bedriver ekologisk 
produktion 

15 minuter  5 300 324 625 kr 



 

 

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  

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

ekologisk 
produktion 

16,  §§ Ansökan om 
kompensationsstö
d 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare med 
mark i områden där 
det är svårare att 
bedriva jordbruk 

3 minuter 21 700 265 825 kr 

31-37 §§ Överlåtelse av 
Jordbruksföretag 

Artikel 3 i förordning (EU) 
2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Jordbrukare som 
säljer, köper eller 
arrenderar mark 

15 minuter 800 49 000 kr 

16, 29 §§ Ansökan om 
åtagande för 
skyddszoner mot 
vattenområden 
och anpassade 
skyddszoner 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare med 
skyddszoner 

26 minuter 3 000 318 499 kr 

16 § Ansökan om 
utbetalning för 
skyddszoner mot 
vattenområden 
och anpassade 
skyddszoner 

Artikel 6 i förordning (EU) 
2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare med 
skyddszoner 

10 minuter 3 000 122 499 kr 

9, 21 §§ Ansökan om 
åtagande för 
ersättningen för 
hotade 
husdjursraser 

Artikel 6 och 9 i förordning 
(EU) 2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare med 
hotade 
husdjursraser 

30 minuter 2 300 288 650 kr 

9, 21 §§ Ansökan om 
utbetalning för 
ersättningen för 
hotade 
husdjursraser 

Artikel 6 och 9 i förordning 
(EU) 2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare med 
hotade 
husdjursraser 

30 minuter 2 300 288 650 kr 



 

 

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  

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

23 § Ansökan om 
djurvälfärdsersättn
ing för får 

Artikel 6 och 9 i förordning 
(EU) 2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare med 
får 

20 min 2 200 184 067 kr 

24 § Ansökan om 
djurvälfärdsersättn
ing för suggor 

Artikel 6 och 9 i förordning 
(EU) 2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare med 
suggor 

120 minuter 400 200 800 kr 

25 § Ansökan om 
djurvälfärdsersättn
ing för mjölkkor 

Artikel 6 och 9 i förordning 
(EU) 2022/1173 

1) nej 

2) nej 

Lantbrukare med 
mjölkkor 

20 minuter 2 100 175 700 kr 

 

Summa administrativ kostnad per år 25 271 535kr 

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor 

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs  

på grund av föreskriften eller det allmänna rådet. 18 498 810 kronor 

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att 

☐ Minska med ange antal kronor per år 

☐ Vara oförändrad 

☒ Öka med 6 772 725 kronor per år 
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Remissammanställning 

Datum 

2022-09-15 

Diarienummer 

3.4.16-13072/2022 
Stödregelenheten 

 

Statens jordbruksverks föreskrifter (2022:xx) om ansökan om jordbrukarstöd 
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