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Dnr 3.4.16-6057/16 

Svar på samråd 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 Henrik Stadig har arbetat fram detta svar. 

Hushållningssällskapens Förbund har följande synpunkter: 

7§ Sista ansökningsdag 4/5 detta är som vid tidigare sena tidpunkter för sent för att fungera 

bra för kunder och de konsulter som hjälper till vid ansökan. I södra delarna av Sverige har 

vårbruket börjat sedan minst en månad tillbaka och att inte veta exakt hur ansökan ser ut 

kommer försvåra för brukarna hur man skall så och de villkor som gäller inom 

förgröningsstödet. Varför senarelägga ansökningsperioden igen när man 2016 lyckades 

förlägga den till April? Då året  2017 inte har några nya stöd och ett IT system som äntligen 

fungerar, borde det gå att tidigare lägga ansökningsdatumet jämfört med 2016 eller i varje fall 

inte lägga det ännu senare. Vi förmodar också att en sen ansökningsdatum ger förseningar 

både i handläggningen på Länsstyrelsen och senare riskerar utbetalningen bli försenad. 

Undvik denna kritik från alla och tidigarelägg sista ansökningsdatum jämfört med förslaget i 

föreskriften. 

16 c §. Inser inte varför 16 c finns? Förutsätter att paragraferna handlar om vallodling eller 

minskat kväveläckage 2014-2020. Där står att överlåtelse av åtagande kan endast göras om all 

åkermark inom stödområdet ingår. Men i 16d är det ju ok med delvis överföring? 

16d§ Till vår glädje noterar vi att man tagit hänsyn till problemen med del överlåtelser av 

vallstöd och N-läckage stöd genom att skapa 16d§. Det måste tydligt regleras hur stor del av 

åtagande arealen som samtidigt med mark skall eller kan överlåtas. Det anges i denna punkt 

att man måste ha eller ansöka om ett eget åtagande av dessa stöd. Detta kan ju vid vissa 

tillfällen varit omöjligt att genomföra innan övertagande då man tex inte har åkermark i sin 

ansökan eller tidigare har all mark befunnet sig utanför de områden man söker dessa stöd 

inom. Det borde räcka att man tar över delar av ett åtagande och då skapas ditt eget åtagande 

med utbetalningsansökan. 

I övrigt har vi inga synpunkter.  
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