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Svar på remiss om förslag till ändring av Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd (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). 

Ingemar Henningsson, Benjamin Bollhöner och Madelene Nilsson har arbetat fram detta svar. 

7§ Anges sista ansökningsdagen till 13/ 4 och i konsekvensutredning anges en strävan mot 
öppning av E-tjänsten Samlnternet till 9/2. Vi anser liksom tidigare år att detta är mycket 
tidspressad period både för lantbrukare och de rådgivare som hjälper till med ansökan. 
I samrådsammanställningen anges som synpunkt från Jordbruksverket att inkörning, testning 
av data för årets ansökan kräver tid. Enligt deras egen information är ju mycket lite ändrat 
detta år jämfört med i fjor och därmed borde testning gå smidigt. Om det inte går att öppna 
tidigare än 9/2 i år kan man undra när öppningen kommer att ske 2023 med de förändringar 
av systemen som behövs då. 

9§ Underpunkt 2 anges det som en förenkling att bara ange under övriga upplysningar att 
ägande är samma som tidigare år i stället för att ladda upp ett dokument som styrker detta. 
Övriga upplysningar går inte att koppla till fel och varningar och vi ser därför inte att denna 
lösning minskar risken för en ofullständig ansökan om stöd för unga jordbrukare. Vårt förslag 
är att i försäkranstexten lägga till att tidigare inskickade bilagor om ägarförhållandena i den 
juridiska personen ska anses gälla om inga nya dokument skickas in. 

Ett önskvärt framtida alternativ skulle vara en valbar kryssruta i ansökan att ingen förändring 
av ägarförhållandena skett sedan tidigare år. Denna markering vore då fullt möjlig att koppla 
ihop med varningssystemet och skulle därigenom skapa större kundnytta. 
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