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Dnr 3.4.16-11742/15 

Svar på remiss om förslag till ändring av Statens 

jordbruksverks föreskrifter om ansökan av jordbrukarstöd 

(SJVFS 2015:2) 

 

Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

ändringav Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan av jordbrukarstöd (SJVFS 2015:2). 

Ingemar Henningsson och Madelene Nilsson har arbetat fram detta svar. 

 

Hushållningssällskapens Förbund har följande synpunkter: 

 

10a § Särskild bestämmelse för ansökan om åtagande 

En lantbrukare som ansökte om åtagande 2015, men inte fått det beslutat vid ansökan 2016 

men får avslag på ansökan. Om avslaget beror på att marken inte är godkänd i aktuellt 

åtagande kan det också leda till en sanktion i utbetalningen för år 2015. Eftersom åtagandet 

inte är beslutat vet inte lantbrukaren myndighetens bedömning och söker på samma mark 

igen år 2016. Om avvikelsen är så stor att det medför sanktion i 2016 års ansökan, anser vi att 

sanktionen ska tas bort.  

Vi förstår att myndigheten inte hinner bedöma alla marker och besluta om alla åtaganden på 

ett år. Men för lantbrukaren blir det olyckligt om denne får avdrag i efterhand på areal två år i 

rad, när hen inte vetat att något varit fel. T ex om ansökan gäller betesmark, myndigheten 

bedömer redan 2015 att marken är för igenväxt för att berättiga till stöd kan lantbrukaren 

antingen se till att marken blir röjd till år 2016 eller inte söka för marken 2016.  

16c§ Vi poängterar ännu en gång att det är fortfarande ytterst försvårande att inte kunna 

överlåta delar av vallstöd och N-läckage stöd. Då dessa är arealbundna kan lantbrukare 

komma i den situationen när en del av brukade marken har överlåtits finns ändå hela deras 

åtagande för vallstöd och N-läckagestödet kvar. Det kommer uppkomma situationer där 

åtagande arealen är större än den kvarvarande arealen trots att 80% regeln används. För att 

undvika dessa problem önskar ifrån vår sida att ni förklarar hur detta problem skall lösas om 

inte en regelförändring går att genomföra. 

I övrigt har vi inga synpunkter.  
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