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Jordbruksverket 

 
Svar på samråd om förslag till ändring i Statens jordbruksverks 
föreskrifter om direktstöd (SJVFS 2014:xx) Dnr 3.4.16-8211/14 

 
Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändring i 
Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd (SJVFS 2014:xx) . Ingemar Henningsson, Madelene 
Nilsson och Henrik Stadig har arbetat fram detta svar. 

 
Hushållningssällskapens Förbund har följande synpunkter: 

 
I definitionen för betesmark 2 § står att en betesmark är bevuxen med gräs eller örter. Tidigare har det 
stått gräs, örter eller ris som är dugligt som foder. Varför har man tagit bort ris? Det finns ju 
tillexempel betade ljunghedar.  
 
Senare i definitionen: pro rata – bättre om man kan använda ett svenskt ord 
 
Definition av vattendrag: Bör definieras tydligare vad detta är. 
 
6§ Endast 28 dagar vid underhåll eller förbättringar av marken. Det är för kort tid, dikningar tar oftast 
mycket längre tid. Vägreperationer, kabelnedgrävning m.m. tar alltid längre tid. Därför bör det ej 
tidsbegränsas då det blir omöjlig att göra förbättringar av marken (dränering, stamledning till 
bevattning m.m.) 
 
7 § Detta är viktigt och det är svårt att tolka vad som står. Vi tolkar det som att man kan välja att putsa 
en betesmark som en aktiv jordbruksverksamhet.  Vi ifrågasätter då hur detta krav stämmer överens 
med målet om att gynna aktiva brukare. Vi tror också att det missgynnar den biologiska mångfalden.  
Vi tycker också att det är bra om man kan få undantag från skötseln för ett enskilt år på grund av 
problem med väderlek.  
Men att enbart ställa krav på aktivt brukande vartannat år, gynnar de passiva brukarna. 
 
19§  Avstämning av stödrätter sista ansökningsdag. Det hade varit mycket bättre med sista 
ändringsdag då hade ny mark som kom med i ansökan innan sista ändringsdagen lättare kunnat 
överföras stödrätter till. Regeln med en möjlighet att lämna in ansökan upp till 25 dagar efter sista 
ansökansdag kommer inte heller gå att genomföra 2015 om avstämningsdagen för stödrätter är sista 
ansökningsdagen. 
 
23§ Tilldelning från nationella reserven, var finns gruppen med unga lantbrukare och nystartare? 
 
26§ Tidsperioden för räkning av antalet grödor 1/6 till 31/7 sträcker sig alldeles för långt fram om inte 
grödan får skördas och marken beredas och besås med ny gröda innan 31/7. Varför ett datum till att 
hålla reda på finns redan 30/6 för 27§. Notera att grödor som konservärt, vissa grönsakskulturer, 
färskpotatis, vall, frövall, höstkorn normalt skördas före 31/7. Dessa grödor utgör en utmärkt förfrukt 
för höstrapsetablering, förberedelserna inför denna sådd sker ofta innan månadskiftet 31/7. 
 
 
27§ b. Obrukade fältkanter får inte angränsa till arealer med träda. 
Är detta inom blocket eller gäller det även angränsande block, vilken sorts träda åsyftas (efa träda eller 
vanlig)? Orörd efter skörd gäller detta även fält med rotfrukter som skördades året innan eller dessa 
måste vara besådda. 
 
27§ d. Vilka grödor kan räknas som huvudgröda. 
 
 
27§ e. Det finns ingen datumgräns för skörd av kvävefixerande grödor. Konservärt skördas i många fall 
under sommaren och detta kan skapa problem för kontrollen. 
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I övrigt har vi inga synpunkter.  

 

 
 

Jesper Broberg   
Förbundsdirektör 

 

 


