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Dnr 3.4.16-10387-2021.  
Svar på samråd 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 SamInternet 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. 
Det finns inget som borde kunna vara hinder för ett tidigare öppnande av E-tjänsten då alla 
system och regler är väl inkörda hos Jordbruksverket. En tidigare start av uppdatering av 
systemen vore fullt möjlig och därigenom kunna öppna E-tjänsten sista veckan i januari till 
nytta för alla inblandade parter.  
 
9§ Under punkt 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. 
I stället för behöva använda den osäkra övriga upplysningar som inte går att koppla till fel och 
varningar som kommer upp vid inskickning av ansökan borde det finnas betydligt bättre 
lösning för detta. Ett förslag att redan under punkten där man söker stöd för ung lantbrukare 
framgick det av texten att om ingen förändring skett av ägandet i juridiska person behövs inget 
dokument om detta skickas in. Alternativt en ytterligare markering i en ruta att ingen 
förändring skett sedan tidigare år. Denna markering vore då fullt möjlig att koppla ihop med 
varningssystemet och därigenom skapa större kundnytta. 
 
20§ Samma sak som under paragraf 9 borde kunna gälla punkt 3 där juridiska personer söker 
stödrätter från nationella reserven. 
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