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Svar på remiss om förslag till ändring av Statens jordbruksverks 
föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd 
 
 

Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om 
jordbrukarstöd. 

Vi har arbetat ihop med Ludvig & Co för att ta fram synpunkter på denna remiss.  

Synpunkter på förslag till ändring av Statens Jordbruksverks föreskrift (SJVFS 2015:2) om 
ansökan om jordbrukarstöd. 

Tillsammans gör Hushållningssällskapet och Ludvig & Co över 16 000 ansökningar fördelat på 
över 50 % av den totala arealen som det söks jordbrukarstöd på i Sverige. Det är av stor vikt att 
arbetet med ansökningar inte blir alltför tidspressat utan att de ofta stora och komplicerade 
ansökningar som görs av konsulter blir rätt. Som konsultorganisationer är vi mycket 
angelägna om att antalet arbetsdagar under ansökningsperioden inte minskas och att full 
funktionalitet finns från dag 1. 

7 §. Sista ansökningsdag föreslås i föreskriftsförslaget till den 15 april 2021. Enligt 
konsekvensutredningen sidan 4, punkt 7, planerar Jordbruksverket att öppna SAM Internet 
torsdagen den 11 februari 2021. Detta innebär att ansökningsperioden blir två arbetsdagar 
kortare än säsongen 2020. Vi anser att ansökningsperioden måste vara längre än föreslaget. 
Trots att inga stora förändringar av stöden sker kommer nästa års ansökningsperiod att vara 
ytterst ansträngande för alla inblandade på grund av den pågående pandemin. Vi föreslår en 
tidigare öppning så att tidspressen kan minska och säkerheten därmed öka. År 2020 har 53 
veckor, vilket innebär att vecka 6 infaller ovanligt sent år 2021. Vi föreslår:  

• i första hand att SAM Internet 2021 öppnas vecka 5. Det är lämpligt att välja den 5 
februari, då blir det samma öppningsdag som förra året men ger 48 arbetsdagar. 

• i andra hand att SAM Internet öppnas tisdag 9 februari i vecka 6, vilket ger 46 
arbetsdagar och är samma antal arbetsdagar som 2020. Då tror vi att man även 
behöver ha beredskap, liksom man hade säsongen 2020, att ge förlängd tid p g a 
coronaeffekter för enskilda jordbrukare eller rådgivare som behöver det för att skicka 
in ansökan.  
 

Vi befarar att det kan bli problem med rådgivare som blir långvarigt sjuka i covid-19 och därför 
inte kan arbeta i full utsträckning. Många lantbrukare är inte vana vid ett digitalt arbetssätt 
och kommer att behöva ställa om. Då behöver det finnas tid för att lösa sådana utmaningar. 

 
 

I övrigt har vi inga synpunkter.  
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