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Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket 

vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar 

för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska 

och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till 

författningsförslag som kan få effekter av betydelse för 

företag. 

Jordbruksverket 

 

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till nya 
föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd 

Regelrådets ställningstagande 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Innehållet i förslaget 

Remissen innehåller förslag till föreskrifter (SJVFS 2022:xx) om ansökan om jordbrukarstöd. 

I sak innefattas 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;  miljöersättningar 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 samt djurvälfärdsersättningar för får, suggor och mjölkkor.  

I föreskriften återfinns 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. 

Skälen för Regelrådets ställningstagande 

Bakgrund och syfte med förslaget 

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. 

När dessa föreskrifter med konsekvensutredning sänds på samråd är fortfarande 
inte alla regelverk som rör Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
2023-2027 beslutade. Det gäller både från EU och Sverige, och därför är många 
hänvisningar preliminära och gulmarkerade.  
 
Inför arbetet med att ta fram föreskrifterna har förslagsställaren 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 
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men även andra yttre faktorer som påverkat stödmyndigheternas arbete. Förslagsställaren 
har värderat varje potentiell förändring utifrån tidsmässigt och regelmässigt 
handlingsutrymme. I värderingen har även ingått utvecklingskostnader samt vilka resurser 
och kompetenser som finns tillgängliga, hur kraven från EU ska efterlevas, såsom exempelvis 
kraven i genomförandemodellen, för ackrediteringen och ett accepterat kontroll- och 
sanktionssystem samt förenkling för de stödsökande och 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 
sätt i dag. 
 
Regelrådet finner redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget godtagbar. 

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd 

Om myndigheten 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 ha 
föreskrifter som styr hur lantbrukarna ska ansöka om stöden och ersättningarna.  

För flertalet paragrafer i föreskrifterna anges alternativa lösningar alternativt fastslås varför 
alternativa lösningar inte är aktuella.  

Regelrådet finner redovisningen av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering 

kommer till stånd godtagbar. 

Förslagets överensstämmelse med EU-rätten 

Myndigheten bedömer att den föreslagna regleringen är förenlig med EU:s reglering, utan att 
gå utöver skyldigheterna. 

Regelrådet finner inget som talar emot bedömningen i remissen och finner därmed 
föreslagets överensstämmelse med EU-rätten godtagbar. 

Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella 

informationsinsatser 

Förslaget till föreskrifter innehåller ansökningsregler för de stöd och ersättningar som är 
möjliga att söka våren 2023. Reglerna kan komma att ändras när den strategiska planen 
slutligt beslutas av EU-kommissionen. Planen är att den ska godkännas under 2022. 
Föreskriften måste träda i kraft senast innan e-tjänsten SAM Internet (ett administrations- och 
kontrollsystem) öppnar för att ansökningar ska kunna handläggas. SAM Internet är 
preliminärt planerad att öppna för ansökningar den 9 februari 2023. Föreskriften kommer att 
träda i kraft den 1 januari 2023. 
 
Förslagsställaren bedömer att det finns behov av speciella informationsinsatser eftersom 
några av stöden är nya och i vissa fall är kraven för underlag nya även om stödet inte är nytt. 
Information till målgruppen kommer att ges via väl etablerade kanaler. Det kommer bland 
annat att ske via hemsidan, riktade utskick och information i olika forum, till exempel 
Konsultinfo. Inför att SAM Internet öppnar görs ett riktat utskick till de som sökte året tidigare. 
 
Regelrådet finner redovisningen av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov 
av speciella informationsinsatser godtagbar.  
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Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch  

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 i fråga, men förslagsställaren 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 hektar. Det är cirka 56 000 lantbrukare som 
söker gårdsstödet varje år. 
 
Nötkreatursstöd  
Regleringen kommer att beröra de lantbrukare som har nötkreatur som är över ett år gamla 
under minst en dag under räkningsperioden. Förslagsställaren gör bedömningen att antalet 
företag som berörs av regleringen kommer att ligga runt 14 300. Antalet är ett genomsnittligt 
värde baserat på att antalet år 2023 beräknas till 15 200 och år 2027 till 13 500. 
 
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. Förslagsställaren bedömer att ca 400 juridiska personer kommer att 
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 år 
senast ansökansåret. Myndigheten bedömer att ca 4 000 personer 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. 
 
Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för minskat 
kväveläckage  
Alla som söker stödet berörs av reglerna i föreskriften. Enligt prognoserna 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 förslagsställarens prognoser 
kommer ca 7 000 lantbrukare att söka stödet varje år.  
 

 
 
 
 
 



 

4(10) 

Miljöersättningar och kompensationsstöd  
De som berörs är de företag som ansöker om stöden och ersättningarna. De som söker 
miljöersättningar är lantbrukare och företag med åkermark, fäbodar, betesmarker och 
slåtterängar. De sökande som kan få kompensationsstöd är lantbrukare som har mark i 
områden där det är svårare att bedriva jordbruk. Förslagsställaren beräknar att ca 31 000 
lantbrukare kommer att söka någon form av miljöersättning och att ca 21 700 lantbrukare 
kommer att söka kompensationsstöd.  

Djurvälfärdersättningar  
De som ansöker om djurvälfärdsersättning för får är djurägare som bedriver fårskötsel. 
Myndigheten uppskattar att 2 200 lantbrukare kommer att söka ersättningen.  De som söker 
djurvälfärdsersättning för suggor är djurägare med suggor och betäckta gyltor för 
smågrisproduktion. Myndigheten uppskattar att ca 400 lantbrukare kommer att söka 
ersättningen. De som söker djurvälfärdsersättning för mjölkkor är djurägare med mjölkkor för 
mjölkproduktion. Myndigheten 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. Förslagsställaren uppskattar att antalet 
sökande kommer fortsätta vara i samma nivå som de senaste säkra uppgifterna från 2021. 
Antal sökande med suggor var då 46 och antal sökande med getter 100. Antal sökande av 
stöden för potatis, grönsaker och bär var 215.   
 
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 av regleringen. Det är ca 56 000 
lantbrukare som söker jordbrukarstöd totalt. 
 
Regelrådet gör följande bedömning. Redovisningen är detaljerad och tydlig, vilket är 
värdefullt.  
 
Regelrådet finner således redovisningen av berörda företags antal, storlek och bransch 
godtagbar.  

Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet 

Administrativa kostnader 

Förslagsställaren anger att uppgifter från Agriwise har använts för att beräkna företagens 
administrativa kostnader. Timlönen där ligger på 238 kronor för växtodling och 251 kronor för 
djurproduktion, där 245 kronor 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 myndigheten har utgått ifrån 1 500 kronor per timme, då det är 
samma som i kalkylen för ersättning för Precisionsjordbruk – Planering. Formeln som 
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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 gårdsstödet är utformat på samma sätt som nuvarande 
programperiod 2014-2022. De allra flesta använder e-tjänsten SAM Internet vid ansökan och 
förslagsställaren utgår från det vid beräkningen av den administrativa kostnaden. 
Beräkningen utgår från att 44 procent av antalet sökanden anlitar konsult för hjälp med 
ansökan vilket har använts i tidigare konsekvensutredningar.  Det är ca 56 000 lantbrukare 
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. Myndigheten bedömer dock 
att det är en uppgift som omfattar både kraven från EU-regelverket och från föreskriften. 
Baserat på det dras 2/3 av kostnaden av 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 
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. Förslagsställaren 
utgår ifrån att detta inte bör ta mer än 3 minuter vilket är samma tidsåtgång som 
uppskattades när stödet infördes 2015. Bedömningen är att sökanden inte behöver ta hjälp 
av konsult för att fylla i anläggningens registreringsnummer.  Antalet sökanden beräknas till 
14 300. Kostnaden per timme för djurproduktion uppskattas till 251 kronor. Den totala 
kostnaden uppgår således till 179 465 kronor.  
 

Stöd till unga lantbrukare  
Förslagsställaren anger att det bara är juridiska personer som behöver intyga 
ägandeförhållandena. Bedömningen är att det tar ungefär 10 minuter att kopiera ett underlag 
och bifoga i ansökan. 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. 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. 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 vara 2 880 till antalet. 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  
Förslagsställaren bedömer att en ansökan om ersättning för mellangröda och fånggröda tar 
ungefär 6 minuter att göra i SAM Internet. Eftersom det är ungefär 4 000 som söker stödet 
blir den administrativa kostnaden 95 200 kr.  
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Ersättningen för precisionsjordbruk – planering  
Myndigheten bedömer att det kommer att ta ungefär 15 minuter att fylla i ansökan om 
ersättningen för precisionsjordbruk – planering i SAM Internet. Eftersom det förväntas vara 
ungefär 7 000 sökande blir den administrativa kostnaden 416 500 kr. 
 
Ersättning för ekologisk produktion  
Förslagsställaren bedömer att 5 300 lantbrukare kommer att söka utbetalning för ekologisk 
produktion och tidsåtgången uppskattas till 15 minuter. Den totala administrativa kostnaden 
blir 324 625 kronor. 
 
Miljöersättning – skötsel av betesmarker och slåtterängar  
Myndigheten bedömer att 24 500 lantbrukare kommer att ansöka om åtagande och 
tidsåtgången uppskattas till 19 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 1 900 791 
kronor. Samtidigt bedöms att 24 500 lantbrukare kommer att ansöka om utbetalning och 
tidsåtgången uppskattas till 4 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 400 166 
kronor. 
 
Miljöersättning – fäbodar 
Ansökansförfarandet liknar det för skötsel av betesmarker och slåtterängar och därför 
används samma tidsuppgift som för den ersättningen. Förslagsställaren bedömer att 200 
lantbrukare kommer att ansöka om åtagande och tidsåtgången uppskattas till 19 minuter. 
Den totala administrativa kostnaden blir 15 516 kronor. Samtidigt bedöms att 200 jordbrukare 
kommer att ansöka om utbetalning och tidsåtgången uppskattas till 4 minuter. Den totala 
administrativa kostnaden blir 3 266 kronor. 
 

Miljöersättning – skötsel av våtmarker och dammar  
Myndigheten bedömer att 2 200 lantbrukare kommer att ansöka om åtagande och 
tidsåtgången uppskattas till 35 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 314 416 
kronor. Samtidigt bedöms att 2 200 jordbrukare kommer att ansöka om utbetalning och 
tidsåtgången uppskattas till 10 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 89 833 
kronor. 
 

Miljöersättning - skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner  
Förslagsställaren bedömer att 3 000 lantbrukare kommer att ansöka om åtagande och att 
ansökan tar 26 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 318 499 kronor. Samtidigt 
bedöms att 3 000 lantbrukare kommer att ansöka om utbetalning och att ansökan tar 10 
minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 122 499 kronor.  
 

Miljöersättning – ersättning för hotade husdjursarter 
Myndigheten bedömer att de allra flesta lantbrukare som ansöker om den här ersättningen 
inte anlitar konsult för ansökningarna. Därför är konsultkostnad inte med i beräkningen av 
den administrativa bördan. Bedömningen är att 2 300 lantbrukare kommer att ansöka om 
åtagande och att tidsåtgången är 30 minuter. Det är en uppskattning och den faktiska tiden 
för varje ansökan är beroende av hur stor besättning den sökande har. Den totala 
administrativa kostnaden blir 288 650 kronor. Vidare bedöms att 2 300 lantbrukare kommer 
att ansöka om utbetalning och att tidsåtgången är 30 minuter. Det är en uppskattning och den 
faktiska tiden för varje ansökan är beroende av hur stor besättning den sökande har. Den 
totala administrativa kostnaden blir 288 650 kronor. 
 
 



 

7(10) 

Kompensationsstöd  
Förslagsställaren bedömer att antalet sökanden är ungefär 21 700 och 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 för får, suggor och mjölkkor 
Myndigheten bedömer att de allra flesta lantbrukare som ansöker om dessa ersättningar inte 
anlitar en konsult. Därför är konsultkostnad inte med i beräkningen. Ansökan om åtagande 
och utbetalning görs samtidigt i SAM Internet. 
 

Bedömningen är att 2 200 lantbrukare kommer att ansöka om ersättningen för får och att 
tidsåtgången är 20 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 184 067 kronor. 
Förslagsställaren bedömer att 2 200 lantbrukare kommer att ansöka om ersättningen för 
suggor och att tidsåtgången är 20 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 184 067 
kronor. Vidare bedöms att 2 100 lantbrukare kommer att ansöka om ersättningen för mjölkkor 
och att tidsåtgången är 20 minuter. Den totala administrativa kostnaden blir 175 700 kronor. 
 
Nationella stödet  
Förslagsställaren bedömer att antalet sökande kommer att bli ungefär detsamma som för det 
senaste året – 2021 – med säkra uppgifter. År 2021 var det sammanlagt 361 sökande. Dessa 
var fördelade på 215 för potatis och bär/grönsaker, 46 för suggor och 100 för getter.  
Tidsåtgången uppskattas till 5 minuter. Det anses 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  
Myndigheten 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  
Förslagsställaren 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 är 122 500 kr. 
 
Uppföljning av jordbruksmark med ny teknik 
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. 
 
I den särskilda konsekvensanalysen över administrativa bördor för företagen anger 
förslagsställaren att den totala kostnaden till följd av föreskriften uppgår till 25 271 535 kronor 
årligen. Samtidigt noteras att den sammantagna kostnaden för administrativa bördor som 
upphävs med anledning av förslagen uppgår till 18 498 810 kronor. Jämfört med tidigare 
uppgifter kommer således den administrativa bördan att öka med 6 772 725 kronor per år.  

Regelrådet gör följande bedömning. Regelrådet konstaterar att redovisningen är både 
detaljerad och tydlig, vilket gör det lätt att förstå vilka konsekvenser förslagen kommer att få 



 

8(10) 

för företagen. Det som Regelrådet finner oklart är uppgiften om de upphävda administrativa 
kostnaderna, där det inte framgår varifrån den kommer. Här hade en ökad transparens varit 
önskvärd.  

Regelrådet finner redovisningen av påverkan på berörda företags administrativa kostnader 
godtagbar.  

Andra kostnader och verksamhet 

Nötkreatursstöd  
I viss utsträckning kan regleringen i 16 § påverka sökandens planering av sin verksamhet när 
det gäller vilken anläggning djuren kommer att vara på för att anläggningen ska anses aktiv 
sista ansökningsdag. Myndigheten 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, enligt förslagsställaren, 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  
Dessa ersättningar 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.  
 

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 ett resultat av uppföljning av ny teknik dra ner på andelen 
fältkontroller och därmed på den administrativa bördan 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, enligt myndighetens bedömning.  
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Regelrådet finner redovisningen av påverkan på berörda företags andra kostnader och 
verksamhet godtagbar.  

Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag 

Ansökansföreskriften som sådan bedöms inte påverka konkurrensförhållandena 
för företagen. Införandet av stöd och ersättningar som sådana regleras inte i 
myndighetens föreskrifter. 

Regelrådet finner inget som talar emot förslagsställarens bedömning och finner därmed 

redovisningen av förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag 

godtagbar.  

Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden 

Ansökansföreskriften bedöms inte påverka företagen i några andra avseenden. 

Regelrådet finner inget som talar för att förslaget skulle ha någon annan påverkan på 
företagen än den som redogjorts för ovan och finner därmed redovisningen godtagbar.  

Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning 

Förslagsställaren anger att reglerna riktar sig till jordbruksföretag som i huvudsak alltid är att 
betrakta små företag. Särskild hänsyn behöver därför inte tas för en viss grupp. 
 
Regelrådet finner redovisningen av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid 

reglernas utformning godtagbar.   

Sammantagen bedömning 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven med avseende på samtliga 
delaspekter. Redovisningen är tydlig och detaljerad, särskilt med avseende på vilka de 
berörda företagen är och hur deras kostnader och verksamheter påverkas. Därmed tydliggörs 
konsekvenserna av förslagen på ett transparent sätt. Sammantaget är detta avgörande för 
helhetsbedömningen. 

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för 
konsekvensutredning. 

  

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html
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Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 12 oktober 2022.  

I beslutet deltog: Claes Norberg, ordförande, Anna-Lena Bohm, Hans Peter Larsson och 
Lennart Renbjer.  

Ärendet föredrogs av: Ulrika Wienecke. 

 

Claes Norberg 

Ordförande  

 

Ulrika Wienecke 

Föredragande
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