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Med vänliga hälsningar,  

Malin Crona
Reporter

SVT Uppdrag granskning
+46 76 895 00 28
+ 46 31 83 71 37
malin.crona@svt.se
www.svt.se/granskning

Från: Andreas.Mattisson@jordbruksverket.se <Andreas.Mattisson@jordbruksverket.se>
Skickat: den 23 maj 2021 16:19
Till: Malin Crona <malin.crona@svt.se>
Ämne: SV: Plats
 
Hej Malin,
Enligt överenskommelse bifogar jag ett antal underlag kopplat till processen med ändring av
landsbygdsprogrammet första halvåret 2020 och som utmynnade i att 114 mnkr v¨våtmarkspengar drogs
in.
 
Bifogat i detta mejl finns första stoppbeslutet från den 8 april år 2020 som ju inte innehåll våtmarker.
Regeringen fattade beslut om programändringen den 11 juni. Jag har inte inkluderat Jordbruksverkets
efterföljande beslut om indragning steg 2 som beslutades den 18 juni 2020.  Du får givetvis höra av dig
om du vill ha ytterligare underlag.
 
Dessvärre är det ingen lätt materia att följa. Du får ringa om du fastnar i detta alt skicka SMS så ringer
jag upp.
 
Bifogat finns följande:
1.                   Första leverans om möjlig hantering av underskott, den 17 januari 2020
2.                   Förtydligande av förslag ovan, den 20 februari 2020
3.                   Beslut om indragning steg 1 (1 bilaga), den 8 april 2020
4.                   Svar på beställning om programändring nr 6 (4 bilagor), den 21 april
5. Underlag och protokoll från möte med Övervakningskommittén där förslaget till programändring
presenterades (3 bilagor)
 
Jag har lovat kolla upp frågan om kostnader för förstudie vilket jag gör på måndag. Du får återkomma
om det är något i övrigt du vill jag ska förbereda inför tisdag.
 
Angående plats så kan vi bestämma att vi tar intervjun på Jordbruksverket kl. 13 tisdag. Företrädesvis

mailto:malin.crona@svt.se
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Beslutsdatum 2020-04-08 


Ärendemening Beslut om indrag av budget till central pott inom 


landsbygdsprogrammet 2014-2020 


 


 


 


Diarienummer 3.2.17-00252/2020 


Beslutets innehåll   


☐ Utfärdande av föreskrift nr:  


 Att gälla fr.o.m.   


☐ Text enligt bilaga  


☒ Text enligt följande: Beslutades att budgetmedel dras in till en central pott enligt 
bilagan. Indragningarna berör åtgärd 1, 6, 7 och 16 och det 
totala beloppet som dras in uppgår till 550 miljoner kronor. 
Beslutet omfattar även eventuella kommande återflöden från 
samtliga företags- och projektstöd (det vill säga pengar som 
kommer tillbaka om beviljade belopp i stödärenden inte 
används fullt ut). Det innebär att återflödena istället förs till den 
centrala potten på Jordbruksverket. 
 
I rollen som förvaltningsmyndighet för landsbygdsprogrammet 
2014-2020 har Jordbruksverket möjlighet att fördela anslagna 
pengar till stödmyndigheter, liksom att dra tillbaka pengar som 
Jordbruksverket tidigare har fördelat.  
 
Genom att medel dras in till en central pott får 
Näringsdepartementet möjlighet att föreslå omfördelning av 
budgeten genom ändring av programmet. 
 


 


 


 


 


Beslutsfattare Generaldirektören Christina Nordin  


Föredragande Pasi Kemi    


    


Övriga som varit med om 
den slutliga handläggningen 


I den slutliga handläggningen har också verksjuristen Ida 
Lindblad Hammar, Mirja Hjers, Niclas Purfürst, Tjitte de Vries, 


 







Olof Johansson, Andreas Mattisson, Jörgen Fransson och Lina 
Andersson deltagit. 


 


 


 


 


 


Christina Nordin  Pasi Kemi  


------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------- 


Beslutsfattare  Föredragande 


 
Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 


 








Åtgärd Delåtgärd Fokusområde


 BUDGET EFTER 


PÄ5 Summa av 


Belopp inkl ÖOS, 


sek varav ÖOS


 Budget efter PÄ5 


flex, avrop tom 


200131 slutlig  varav ÖOS  förändring d-a 


Indragning PÄ6, 


exkl SJV, kr Indragning SJV


SUMMA 


indragning


Överfört till till 


ME


Ny budget efter 


indragning


ÖOS på indragna 


belopp


Justering pga 


budgetflex


Ny budget efter 


indragning och 


budgetflex


 Utbetalt belopp 


till slututbetalda 


ärenden (källa 


SBI-1148 2020-


04-14) 


Kvar att 


SLUTUTBETALA av 


ny budget


Beräknat 


återflöde % Sänkning återflöde, kr


Avdrag för ÖOS på 


beräknat återflöde


budget, ej justerad 


för ÖOS 


neddragning


NY BUDGET 


JUSTERAD FÖR 


ÖOS neddragning


Förändring budget jmf 


PÄ5


1 1.1 2A 28 780 490              28 780 490             -                      8 000 000       8 000 000            20 780 490              -                          20 780 490               2 151 713            18 628 777             0,05 931 439                                19 849 051              19 849 051              8 931 439-                             


1 1.1 3A 72 319 603              72 372 428             52 825                4 000 000       4 000 000            68 319 603              52 825                   68 372 428               5 039 238            63 333 190             0,05 3 166 660                            65 205 769              65 205 769              7 113 835-                             


1 1.1 4A-C Jord 152 315 891           153 032 988           717 097             10 200 000     10 200 000          142 115 891           717 097                 142 832 988             9 138 333            133 694 655          0,05 6 684 733                            136 148 255            136 148 255            16 167 636-                          


1 1.1 4A-C Skog 59 848 016              62 848 016             3 000 000          -                        59 848 016              3 000 000             62 848 016               3 128 509            59 719 507             0,05 2 985 975                            59 862 041              59 862 041              14 025                                  


1 1.1 6A 31 244 774              32 059 685             814 911             -                        31 244 774              814 911                 32 059 685               3 721 366            28 338 319             0,05 1 416 916                            30 642 769              30 642 769              602 005-                                


1 1.1 6B 22 500 000              22 500 000             -                      7 319 447             7 319 447            15 180 553              -                          15 180 553               3 062 709            12 117 844             0,05 605 892                                14 574 661              14 574 661              7 925 339-                             


1 1.2 2A 75 749 803              75 749 803             -                      17 500 000     17 500 000          58 249 803              -                          58 249 803               17 808 139         40 441 664             0,05 2 022 083                            56 227 720              56 227 720              19 522 083-                          


1 1.2 3A 71 330 854              76 018 861             4 688 007          1 912 230       1 912 230            69 418 624              4 688 007             74 106 631               6 319 432            67 787 199             0,05 3 389 360                            70 717 271              70 717 271              613 583-                                


1 1.2 4A-C Jord 456 697 186           459 989 186           3 292 000          400 000          400 000               456 297 186           3 292 000             459 589 186             141 988 543       317 600 643          0,05 14 233 572                          445 355 614            445 355 614            11 341 572-                          


1 1.2 4A-C Skog 14 962 004              11 962 004             3 000 000-          -                        14 962 004              3 000 000-             11 962 004               2 745 691            9 216 313               0,05 460 816                                11 501 188              11 501 188              3 460 816-                             


1 1.2 6A 68 665 304              72 437 858             3 772 554          8 000 000       8 000 000            60 665 304              3 772 554             64 437 858               2 609 756            61 828 102             0,05 3 091 405                            61 346 453              61 346 453              7 318 851-                             


1 1.2 6B 29 900 000              33 500 000             3 600 000          10 034 458           10 034 458          19 865 542              3 600 000             23 465 542               4 607 657            18 857 885             0,05 942 894                                22 522 648              22 522 648              7 377 352-                             


2 2.1 2A 57 295 518              55 795 518             1 500 000-          14 673 877     14 673 877          42 621 641              1 500 000-             41 121 641               13 589 329         27 532 312             0,05 1 376 616                            39 745 025              39 745 025              17 550 493-                          


2 2.1 3A 14 496 632              8 955 800                5 540 832-          -                        14 496 632              5 540 832-             8 955 800                  -                        8 955 800               0,05 447 790                                8 508 010                 8 508 010                 5 988 622-                             


2 2.1 4A-C Jord 299 361 923           295 352 826           4 009 097-          15 500 000     15 500 000          283 861 923           4 009 097-             279 852 826             23 493 442         256 359 384          0,05 12 817 969                          267 034 857            267 034 857            32 327 066-                          


2 2.1 4A-C Skog 26 832 742              26 869 149             36 407                -                        26 832 742              36 407                   26 869 149               -                        26 869 149             0,05 1 343 457                            25 525 692              25 525 692              1 307 050-                             


2 2.1 6A 38 146 646              33 353 548             4 793 098-          -                        38 146 646              4 793 098-             33 353 548               857 987               32 495 561             0,05 1 624 778                            31 728 770              31 728 770              6 417 876-                             


2 2.1 6B 22 965 108              20 570 179             2 394 929-          -                        22 965 108              2 394 929-             20 570 179               -                        20 570 179             0,05 1 028 509                            19 541 670              19 541 670              3 423 438-                             


2 2.3 2A 6 363 524                7 863 524                1 500 000          -                        6 363 524                1 500 000             7 863 524                  -                        7 863 524               0,05 393 176                                7 470 348                 7 470 348                 1 106 824                             


2 2.3 3A 3 891 387                4 691 387                800 000             -                        3 891 387                800 000                 4 691 387                  -                        4 691 387               0,05 234 569                                4 456 818                 4 456 818                 565 431                                


2 2.3 4A-C Jord 25 200 373              25 200 373             -                      -                        25 200 373              -                          25 200 373               -                        25 200 373             0,06 1 512 022                            23 688 351              23 688 351              1 512 022-                             


2 2.3 4A-C Skog 603 931                   567 524                   36 407-                -                        603 931                   36 407-                   567 524                     567 524               -                           0,05 -                                        567 524                    567 524                    36 407-                                  


4 4.1 2A 2 308 123 290        2 310 623 290        2 500 000          -                        2 308 123 290        2 500 000             2 310 623 290          1 477 358 905    833 264 385          0,02 16 665 288                          2 293 958 002         2 293 958 002         14 165 288-                          


4 4.1 5C 68 558 755              63 326 737             5 232 018-          -                        68 558 755              5 232 018-             63 326 737               26 381 649         36 945 088             0,04 1 477 804                            61 848 933              61 848 933              6 709 822-                             


4 4.1 5D 84 450 997              90 657 829             6 206 832          -                        84 450 997              6 206 832             90 657 829               39 887 547         50 770 282             0,04 2 030 811                            88 627 018              88 627 018              4 176 021                             


4 4.2 3A 80 784 399              82 894 098             2 109 699          -                        80 784 399              2 109 699             82 894 098               38 798 769         44 095 329             0,04 1 763 813                            81 130 285              81 130 285              345 886                                


4 4.2 6A 50 197 087              49 491 150             705 937-             -                        50 197 087              705 937-                 49 491 150               26 802 372         22 688 778             0,04 907 551                                48 583 599              48 583 599              1 613 488-                             


4 4.4 4A-C Jord 70 806 577              66 846 282             3 960 295-          -                        70 806 577              3 960 295-             66 846 282               30 855 698         35 990 584             0,05 1 799 529                            65 046 753              65 046 753              5 759 824-                             


6 6.1 2B 144 500 000           142 000 000           2 500 000-          -                        144 500 000           2 500 000-             142 000 000             62 150 000         79 850 000             0,01 798 500                                141 201 500            141 201 500            3 298 500-                             


6 6.4 5C 135 194 093           134 219 279           974 814-             18 298 464           18 298 464          116 895 629           974 814-                 115 920 815             67 922 461         47 998 354             0,03 1 439 951                            114 480 864            114 480 864            20 713 229-                          


6 6.4 5D 91 675 203              91 675 203             -                      -                        91 675 203              -                          91 675 203               24 235 516         67 439 687             0,03 2 023 191                            89 652 012              89 652 012              2 023 191-                             


6 6.4 6A 364 128 916           363 037 960           1 090 956-          47 988 640           47 988 640          316 140 276           1 090 956-             315 049 320             181 968 662       133 080 658          0,03 3 992 420                            311 056 900            311 056 900            53 072 016-                          


7 7.2 6B 32 721 890              11 751 045     34 025 500             1 303 610          7 927 316             7 927 316            27 929 827              3 135 253             1 303 610             29 233 437               14 091 048         15 142 389             0,05 757 119                                191 703                  28 668 021              25 341 065              7 380 825-                             


7 7.3 6C 4 445 000 000        -                    4 444 198 941        801 059-             202 761 736        202 761 736       4 242 238 264        801 059-                 4 241 437 205          421 944 641       3 819 492 564       200 000 000                        4 041 437 205         4 041 437 205         403 562 795-                        


7 7.4 6B 528 671 826           31 637 427     544 660 070           15 988 244        -                        528 671 826           15 988 244           544 660 070             306 241 572       238 418 498          0,02 4 768 370                            265 617 540 157 317            539 891 700            11 219 874                          


7 7.5 6B 126 812 350           37 271 902     132 140 144           5 327 794          8 452 194             8 452 194            121 702 999           3 342 843             5 327 794             127 030 793             32 834 758         94 196 035             0,05 4 709 802                            1 192 522               123 513 513            118 978 148            7 834 202-                             


7 7.6 4A-C Jord 378 039 969           -                    382 000 262           3 960 293          23 297 426           23 297 426          354 742 543           3 960 293             358 702 836             129 168 463       229 534 373          0,05 11 476 719                          347 226 117            347 226 117            30 813 852-                          


7 7.6 6B 241 250 000           59 960 457     222 660 736           18 589 264-        41 330 445           41 330 445          216 265 746           16 346 191           18 589 264-           197 676 482             66 764 869         130 911 613          0,05 6 545 581                            1 657 341               192 788 242            174 784 710            66 465 290-                          


8 8.4 4A-C Skog 1                                1                                -                      -                        1                                -                          1                                  -                        1                               0 -                                        1                                 1                                 -                                         


8 8.5 4A-C Skog 109 246 693           109 246 693           -                      -                        109 246 693           -                          109 246 693             51 214 458         58 032 235             0,05 2 901 612                            106 345 081            106 345 081            2 901 612-                             


10 10.1 4A-C Jord Betesmarker och slåtterängar 4 952 047 258        4 952 047 258        606 190 417        5 558 237 675        5 558 237 675          5 558 237 675         5 558 237 675         606 190 417                        


10 10.1 4A-C Jord Hotade husdjursraser (MUTRO)44 236 985              44 236 985             691 022                44 928 007              44 928 007               44 928 007              44 928 007              691 022                                


10 10.1 4A-C Jord Löpande fr fg program82 428 294              82 428 294             2 342 180-             80 086 114              80 086 114               80 086 114              80 086 114              2 342 180-                             


10 10.1 4A-C Jord Minskade växtnäringsförluster663 154 053           663 154 053           6 387 677-             656 766 376           656 766 376             656 766 376            656 766 376            6 387 677-                             


10 10.1 4A-C Jord Skyddszoner 192 176 722           192 176 722           16 391 112           208 567 834           208 567 834             208 567 834            208 567 834            16 391 112                          


10 10.1 4A-C Jord Skötsel av våtmarker221 194 353           221 194 353           5 605 101-             215 589 252           215 589 252             215 589 252            215 589 252            5 605 101-                             


10 10.1 4A-C Jord Vallersättning 1 446 957 107        1 446 957 107        36 129 252           1 483 086 359        1 483 086 359          1 483 086 359         1 483 086 359         36 129 252                          


10 10.1 4A-C Jord Fäbodar 126 594 998           126 594 998           5 327 212             131 922 210           131 922 210             131 922 210            131 922 210            5 327 212                             


10 10.1 4A-C Jord Restaurering av betesmarker120 139 999           120 139 999           7 957 634             128 097 633           128 097 633             128 097 633            128 097 633            7 957 634                             


10 10.2 4A-C Jord 20 946 806              25 946 806             5 000 000          -                        20 946 806              5 000 000             25 946 806               12 083 619         13 863 187             0,05 693 159                                25 253 647              25 253 647              4 306 841                             


11 11.1 4A-C Jord 359 240 301           359 240 301           -                      -                        359 240 301           -                          359 240 301             -                                        359 240 301            359 240 301            -                                         


11 11.2 4A-C Jord 3 866 315 937        3 866 315 937        -                      -                        209 860 728        4 076 176 665        -                          4 076 176 665          -                                        4 076 176 665         4 076 176 665         209 860 728                        


13 13.1 4A-C Jord 3 981 193 600        3 981 193 600        -                      -                        3 981 193 600        -                          3 981 193 600          -                                        3 981 193 600         3 981 193 600         -                                         


13 13.2 4A-C Jord 4 247 049 600        4 247 049 600        -                      -                        57 844 887           4 304 894 487        -                          4 304 894 487          -                                        4 304 894 487         4 304 894 487         57 844 887                          


13 13.3 4A-C Jord 79 756 800              79 756 800             -                      -                        79 756 800              -                          79 756 800               -                                        79 756 800              79 756 800              -                                         


14 14 3A 1 287 070 068        1 287 070 068        -                      -                        26 057 306-           1 261 012 762        -                          1 261 012 762          -                                        1 261 012 762         1 261 012 762         26 057 306-                          


16 16.1 2A 239 993 387           239 993 387           -                      11 301 971     11 301 971          228 691 416           -                          228 691 416             15 316 567         213 374 849          0,07 14 936 239                          213 755 177            213 755 177            26 238 210-                          


16 16.1 3A 110 929 074           110 929 074           -                      4 282 031       4 282 031            106 647 043           -                          106 647 043             13 531 422         93 115 621             0,07 6 518 093                            100 128 950            100 128 950            10 800 124-                          


16 16.1 4A-C Jord 50 845 483              45 845 483             5 000 000-          12 895 380     12 895 380          37 950 103              5 000 000-             32 950 103               1 709 207            31 240 896             0,07 2 186 863                            30 763 240              30 763 240              20 082 243-                          


16 16.1 5C 19 450 605              21 950 605             2 500 000          120 618          120 618               19 329 987              2 500 000             21 829 987               1 364 200            20 465 787             0,07 1 432 605                            20 397 382              20 397 382              946 777                                


16 16.1 5D 19 425 275              16 925 275             2 500 000-          -                        19 425 275              2 500 000-             16 925 275               629 000               16 296 275             0,07 1 140 739                            15 784 536              15 784 536              3 640 739-                             


16 16.2 2A 67 371 630              67 371 630             -                      -                        67 371 630              -                          67 371 630               -                        67 371 630             0,07 4 716 014                            62 655 616              62 655 616              4 716 014-                             


16 16.2 3A 11 200 000              11 200 000             -                      6 087 770       6 087 770            5 112 230                -                          5 112 230                  -                        5 112 230               0,07 357 856                                4 754 374                 4 754 374                 6 445 626-                             


16 16.2 4A-C Jord 27 999 998              27 999 998             -                      -                        27 999 998              -                          27 999 998               1 799 849            26 200 149             0,07 1 834 010                            26 165 988              26 165 988              1 834 010-                             


16 16.2 5C 7 118 812                7 118 812                -                      -                        7 118 812                -                          7 118 812                  547 858               6 570 954               0,07 459 967                                6 658 845                 6 658 845                 459 967-                                


16 16.2 5D 20 881 186              20 881 186             -                      -                        20 881 186              -                          20 881 186               592 323               20 288 863             0,07 1 420 220                            19 460 966              19 460 966              1 420 220-                             


16 16.2 6A 272 979 998           8 075 077        271 479 999           1 499 999-          4 100 000       4 100 000            268 879 998           1 499 999-             267 379 999             9 593 300            257 786 699          0,07 18 045 069                          462 053 249 796 983            262 838 083            10 141 915-                          Tillägg corona 13 503 tkr


16 16.2 6B 251 532 149           66 873 294     248 832 149           2 700 000-          24 955 292           24 955 292          233 190 009           6 613 152             2 700 000-             230 490 009             29 801 618         200 688 391          0,07 14 048 187                          2 914 999               219 356 821            209 828 670            41 703 479-                          


16 16.2 6C 15 000 000              15 000 000             -                      -                        15 000 000              -                          15 000 000               -                        15 000 000             0,07 1 050 000                            13 950 000              13 950 000              1 050 000-                             


16 16.4 3A 101 221 020           100 908 214           312 806-             35 911 139           35 911 139          65 309 881              312 806-                 64 997 075               16 455 675         48 541 400             0,07 3 397 898                            61 599 177              61 599 177              39 621 843-                          


16 16.5 2A 38 398 677              38 398 677             -                      -                        38 398 677              -                          38 398 677               38 398 677             0,07 2 687 907                            35 710 770              35 710 770              2 687 907-                             


16 16.5 4A-C Jord 1                                1                                -                      -                        1                                -                          1                                  1                               0,07 0                                            1                                 1                                 0-                                             


16 16.5 5C 1                                1                                -                      -                        1                                -                          1                                  1                               0,07 0                                            1                                 1                                 0-                                             


16 16.5 5D 1                                1                                -                      -                        1                                -                          1                                  1                               0,07 0                                            1                                 1                                 0-                                             


16 16.5 6B 18 000 000              4 338 847        18 000 000             -                      3 300 000       3 300 000            15 533 250              833 250                 -                          15 533 250               11 154 970         4 378 280               0,07 306 480                                63 595                    15 290 365              14 393 520              3 606 480-                             


16 16.9 3A 1                                1                                -                      -                        1                                -                          1                                  1                               0,07 0                                            1                                 1                                 0-                                             


16 16.9 4A-C Jord 1                                1                                -                      -                        1                                -                          1                                  3 572 632            3 572 631-               0,07 -                                        1                                 1                                 -                                         


16 16.9 6A 2                                2                                -                      -                        2                                -                          2                                  675 359               675 357-                  0,07 -                                        2                                 2                                 -                                         


19 19.1 6B 28 479 527              9 335 589        28 479 527             -                      -                        28 479 527              -                          28 479 527               28 479 527             -                                        28 479 527              28 479 527              -                                         


19 19.2 6B 1 079 420 002        353 833 877   1 079 420 002        -                      -                        1 079 420 002        -                          1 079 420 002          1 079 420 002       -                                        1 079 420 002         1 079 420 002         -                                         


19 19.3 6B 95 996 047              31 467 504     95 996 047             -                      -                        95 996 047              -                          95 996 047               95 996 047             -                                        95 996 047              95 996 047              -                                         


19 19.4 6B 476 104 424           156 067 030   476 104 424           -                      -                        476 104 424           -                          476 104 424             476 104 424          -                                        476 104 424            476 104 424            -                                         


20 20.1 TA 1 416 174 086        1 416 174 086        -                      -                        1 416 174 086        -                          1 416 174 086          1 416 174 086       -                                        1 416 174 086         1 414 630 357         1 543 729-                             


20 20.2 TA nätv 63 500 000              63 500 000             -                      -                        63 500 000              -                          63 500 000               63 500 000             -                                        63 500 000              63 500 000              -                                         


Totalsumma 36 962 158 023      776 679 501   36 962 186 785     28 762                428 276 557        122 273 877  550 550 434       900 000 000        37 341 878 279      30 270 690           28 762                   37 341 907 041       3 358 278 355    11 414 072 610     400 000 000                        6 747 829               36 948 654 870      36 923 595 775      38 562 248-                          Total neddragning av programbudget


Total indragning PoF 950 550 434                        


TA av total 4,003%


Coronamedel 13 503 153              


Beräkning av TA-minskning


ÖOS totalt (kolumn O+V) 37 018 519              38 562 248                          


4,003% 1 481 930                 1 543 729-                             


38 500 449              1 543 729                             
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Bilaga 2 


Information om programändringen som efterfrågas av EU-


kommissionen 


Gulmarkerad text ska uppdateras. 


1.1. Ändring 


1.1.1. Typ av ändring enligt förordning (EU) nr 1305/2013 


a. Beslut enligt artikel 11 a led i (artikel 4.2 första stycket i förordning (EU) nr 808/2014). 


Enligt nuvarande bestämmelser är detta den tredje och sista så kallade ”stora” ändringen av 


programmet. (En stor ändring krävs för att ändra programmets strategi genom en ändring 


av mer än 50 % av målvärdet för ett fokusområde, eller för att ändra finansieringsandelarna 


från EU för en eller flera åtgärder, eller för att ändra hela EU-finansieringen eller hur den 


fördelas per år för programmet.) 


1.1.2. Ändring av den information som tillhandahålls i insatsområdet  


a. Ändringar enligt artikel 30.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 


1.1.3. Ändring avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 808/2014 (ej avräknat 


mot de begränsningar som anges i artikeln): 


Inte aktuellt (avser tillåtna undantag från antalet programändringar). 


1.1.4. Samråd med övervakningskommittén (artikel 49.3 i förordning (EU) nr 1303/2013) 


1.1.4.1. Datum 


19-05-2020 


1.1.4.2. Övervakningskommitténs yttrande 


Övervakningskommittén informerades om förslaget till programändring vid möte den 19 


maj 2020. Kommittén fick då möjlighet att yttra sig om förslaget. Kommittén har valt att 


inte yttra sig/yttra sig. 


1.1.5. Beskrivning av ändringen – Artikel 4.1 i förordning (EU) nr  808/2014 


Beskrivningen ska innehålla: Skälen till ändringen och/eller problem i genomförandet som 


motiverar ändringen, de effekter som ändringen förväntas få, ändringens inverkan på 


indikatorer samt förhållandet mellan ändringen och partnerskapsöverenskommelsen. 
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1.1.5.1. 1.1.5.1. Programändring 5 - Landsbygdsprogram för Sverige 


1.1.5.1.1. Skälen till ändringen och/eller problem i genomförandet som motiverar ändringen. 


1. Omfördelning av programmets budget 


Intresset för de fleråriga arealbaserade miljöersättningarna i programmet har varit 


större än vad tidigare prognoser har visat. För att säkerställa att det finns pengar 


till miljöersättningarna omfördelas budget från kompensutveckling och 


rådgivning och investeringsstödsåtgärder, bland annat bredband och andra stöd 


för utveckling av landsbygden. 


Budgeteten fördelas om från åtgärd 1, 2, 4, 6, 7, och 16 samt delåtgärd 10.2 till 


åtgärd 10, 11, 13 och 14 med ett totalt belopp om 950 miljoner kronor. 


Detaljerad beskrivning (se tabell i bilaga 1): 


a) Från åtgärd 1 flyttas x mnkr. Beloppet fördelas enligt följande: xxx 


b) Från åtgärd 2 flyttas x mnkr. Beloppet fördelas enligt följande: xxx 


c) Från åtgärd 4 flyttas x mnkr. Beloppet fördelas enligt följande: xxx 


d) Från åtgärd 6 flyttas x mnkr. Beloppet fördelas enligt följande: xxx 


e) Från åtgärd 7 flyttas x mnkr. Beloppet fördelas enligt följande: xxx 


f) Från åtgärd 16 flyttas x mnkr. Beloppet fördelas enligt följande: xxx 


g) Från delåtgärd 10.2 flyttas x mnkr. 


h) Åtgärd 10 förstärks med x mnkr. Beloppet tillförs insatsen xxx 


i) Åtgärd 11 förstärks med x mnkr. Beloppet tillförs delåtgärd xxx 


j) Åtgärd 13 förstärks med x mnkr. Beloppet tillförs delåtgärd xxx 


k) Åtgärd 14 förstärks med x mnkr. Beloppet tillförs insatsen xxx 


2. Övriga finansiella ändringar 


Budgetflexibilitet: Förutom budgetändringarna ovan har en del omfördelningar gjorts 


mellan delåtgärder som har liknande syfte och mål för att bättre kunna spegla behoven 


(se tabell i bilaga 1).  


o x mnkr har omfördelats från delåtgärd x, fokusområde x till delåtgärd x, 


fokusområde x 


o x mnkr har omfördelats från delåtgärd x, fokusområde x till delåtgärd x, 


fokusområde x 


o x mnkr har omfördelats från delåtgärd x, fokusområde x till delåtgärd x, 


fokusområde x 


o x mnkr har omfördelats från delåtgärd x, fokusområde x till delåtgärd x, 


fokusområde x 


o Ytterligare någon mindre omfördelning (under 1 mnkr) har gjorts mellan 


delåtgärder med samma syfte och mål. 


3. Ändrade finansieringsandelar 


För att minska underutnyttjandet av EU-kuvertet behöver finansieringsandelen från EU 


öka. Den huvudsakliga finansieringsandelen från EU för alla åtgärder höjs från 48,8 till 


X % (högst 53 %). Den särskilda finansieringsandelen för lokal utveckling inom Leader 


höjs från 53 till X % (högst 80 %). För insatser som bidrar till miljömålen och målen 


för begränsning av och anpassning till klimatförändringar, det vill säga M10, M11 och 
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M13 höjs finansieringsandelen från EU från 59,3% till X % (högst 75 %), se tabell i 


bilaga 2 


4. Indikatorändringar 


Se under nästa rubrik Ändringens inverkan på indikatorer. 


5. Följdändringar  


Följdändringar görs också i kapitel 13 Element som behövs för bedömning av statligt 


stöd vad gäller uppdatering av beloppen till ny budget. 


De förordningsstyrda öronmärkningarna för miljö/klimat (30 %) och LEADER (5 %) 


beräknade på det totala programmet upprätthålls.  


1.1.5.1.2. Förväntade effekter av ändringen 


Att pengar fördelas om och betalas ut inom fleråriga arealbaserade miljöersättningar är 


viktigt för miljönyttan. I grunden handlar det om samhällets ersättning till lantbrukare för 


miljötjänster som ger en ökad biologisk mångfald och öppna landskap. Det är också viktigt 


för lantbrukarnas lönsamhet. 


1.1.5.1.3. Ändringens inverkan på indikatorer 


Beloppen i indikatortabellerna uppdateras inte på grund av budgetändringarna, utan tidigare 


planerad ambition kvarstår. 


Målet för T21: 


Målvärdet för antal invånare som ingår i leaderområden uppdateras från 3 900 000 till 


4 261 701 för att motsvara det realiserade utfallet från den här programperioden. 


1.1.5.1.4. Förhållande mellan ändringen och insatsområdet 


Partnerskapsöverenskommelsen påverkas enligt följande. 


Budgetändringarna i programändring omfattar samtliga tematiska områden och den 


indikativa budgettabellen i partnerskapsöverenskommelsen behöver justeras. 
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Bilaga 2 


Information om programändringen som efterfrågas av EU-


kommissionen 


Gulmarkerad text ska uppdateras. 


1.1. Ändring 


1.1.1. Typ av ändring enligt förordning (EU) nr 1305/2013 


a. Beslut enligt artikel 11 a led i (artikel 4.2 första stycket i förordning (EU) nr 808/2014). 


Enligt nuvarande bestämmelser är detta den tredje och sista så kallade ”stora” ändringen av 


programmet. (En stor ändring krävs för att ändra programmets strategi genom en ändring 


av mer än 50 % av målvärdet för ett fokusområde, eller för att ändra finansieringsandelarna 


från EU för en eller flera åtgärder, eller för att ändra hela EU-finansieringen eller hur den 


fördelas per år för programmet.) 


1.1.2. Ändring av den information som tillhandahålls i insatsområdet  


a. Ändringar enligt artikel 30.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 


1.1.3. Ändring avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 808/2014 (ej avräknat 


mot de begränsningar som anges i artikeln): 


Inte aktuellt (avser undantag från antalet tillåtna programändringar). 


1.1.4. Samråd med övervakningskommittén (artikel 49.3 i förordning (EU) nr 1303/2013) 


1.1.4.1. Datum 


20-05-2020 


1.1.4.2. Övervakningskommitténs yttrande 


Övervakningskommittén informerades om förslaget till programändring vid möte den 20 


maj 2020. Kommittén fick då möjlighet att yttra sig om förslaget. Kommittén har valt att 


inte yttra sig/yttra sig. 


1.1.5. Beskrivning av ändringen – Artikel 4.1 i förordning (EU) nr  808/2014 


Beskrivningen ska innehålla: Skälen till ändringen och/eller problem i genomförandet som 


motiverar ändringen, de effekter som ändringen förväntas få, ändringens inverkan på 


indikatorer samt förhållandet mellan ändringen och partnerskapsöverenskommelsen. 
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1.1.5.1. 1.1.5.1. Programändring 5 - Landsbygdsprogram för Sverige 


1.1.5.1.1. Skälen till ändringen och/eller problem i genomförandet som motiverar ändringen. 


1. Omfördelning av programmets budget 


Intresset för de fleråriga arealbaserade miljöersättningarna i programmet har varit 


större än vad tidigare prognoser har visat. För att säkerställa att det finns pengar 


till miljöersättningarna omfördelas budget från kompensutveckling och 


rådgivning och investeringsstödsåtgärder, bland annat bredband och andra stöd 


för utveckling av landsbygden. 


Programmet som helhet ändras från 36 962 158 023 kr till 36 923 595 775 kr, 


vilket innebär en minskning med 38 562 248 kr. Minskningen beror på att övrigt 


offentligt stöd (det vill säga svensk finansiering utanför det nationella anslaget) 


motsvarande den del som omfördelas, försvinner från programmet samt att 


tekniskt stöd för programmet ska begränsas till max 4 %. 


På åtgärdsnivå minskar budgeten för åtgärd 1, 2, 6, 7, 14 och 16 och ökar för 


åtgärd 10, 11 och 13, enligt följande: 


a) Åtgärd 1 minskar med totalt 90 360 486 kr. 


b) Åtgärd 2 minskar med totalt 66 890 720 kr. 


c) Åtgärd 4 minskar med totalt 23 726 515 kr. 


d) Åtgärd 6 minskar med totalt 79 106 935 kr.  


e) Åtgärd 7 minskar med totalt 504 837 089 kr. 


f) Åtgärd 8 minskar med totalt 2 901 612 kr. 


g) Åtgärd 10 ökar med totalt 662 658 532 kr.  


h) Åtgärd 11 ökar med totalt 209 860 728 kr. 


i) Åtgärd 13 ökar med totalt 57 844 887 kr. 


j) Åtgärd 14 minskar med totalt 26 057 306 kr. 


k) Åtgärd 16 minskar med totalt 173 502 002 kr.  


l) Åtgärd 20 minskar med totalt 1 543 729 kr. 


 


I totalbeloppen ovan ingår även omfördelningar på grund av beräknade återflöden 


och budgetflexibilitet (det vill säga omfördelningar mellan delåtgärder och 


fokusområden som har liknande syfte och mål för att bättre kunna spegla 


behoven). 


Ändringarna fördelar sig på prioriteringsnivå och fokusområdesnivå enligt 


följande (observera att prioritering 1 ingår i övriga prioriteringar): 


Prioritering 2 minskar med totalt 96 003 110 kr, varav fokusområde 2A minskar 


med 92 704 610 kr och 2B med 3 298 500 kr. 


Prioritering 3, fokusområde 3A, minskar med totalt 95 729 623 kr. 


Prioritering 4 ökar med totalt 802 834 061 kr, varav fokusområdena 4A-C jord 


ökar med 810 525 921 kr och 4A-C skog minskar med 7 691 860 kr. 


Prioritering 5 minskar med totalt 29 844 370 kr, varav fokusområde 5C minskar 


med 26 936 240 kr och 5D minskar med 2 908 130 kr. 
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Prioritering 6 minskar med totalt 618 275 477 kr, varav fokusområde 6A minskar 


med 79 166 151 kr, minskar med 134 496 531 kr och 6C minskar med 


404 612 795 kr. 


2. Ändrade finansieringsandelar 


För att minska underutnyttjandet av EU-kuvertet behöver finansieringsandelen från EU 


öka. Den huvudsakliga finansieringsandelen från EU för alla åtgärder höjs från 48,8 till 


X % (högst 53 %). Den särskilda finansieringsandelen för lokal utveckling inom Leader 


höjs från 53 till X % (högst 80 %). För insatser som bidrar till miljömålen och målen 


för begränsning av och anpassning till klimatförändringar, det vill säga M10, M11 och 


M13 höjs finansieringsandelen från EU från 59,3% till X % (högst 75 %), se tabell i 


bilaga 2 


3. Indikatorändringar 


Se under nästa rubrik Ändringens inverkan på indikatorer. 


4. Följdändringar  


Följdändringar görs också i kapitel 13 Element som behövs för bedömning av statligt 


stöd vad gäller uppdatering av beloppen till ny budget. 


De förordningsstyrda öronmärkningarna för miljö/klimat (30 %) och LEADER (5 %) 


beräknade på det totala programmet upprätthålls.  


1.1.5.1.2. Förväntade effekter av ändringen 


Att pengar fördelas om och betalas ut inom fleråriga arealbaserade miljöersättningar är 


viktigt för miljönyttan. I grunden handlar det om samhällets ersättning till lantbrukare för 


miljötjänster som ger en ökad biologisk mångfald och öppna landskap. Det är också viktigt 


för lantbrukarnas lönsamhet. 


1.1.5.1.3. Ändringens inverkan på indikatorer 


Beloppen i indikatortabellerna uppdateras inte på grund av budgetändringarna, utan tidigare 


planerad ambition kvarstår. 


Målet för T21: 


Målvärdet för antal invånare som ingår i leaderområden uppdateras från 3 900 000 till 


4 261 701 för att motsvara det realiserade utfallet från den här programperioden. 
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1.1.5.1.4. Förhållande mellan ändringen och insatsområdet 


Partnerskapsöverenskommelsen påverkas enligt följande. 


Budgetändringarna i programändring omfattar samtliga tematiska områden och den 


indikativa budgettabellen i partnerskapsöverenskommelsen behöver justeras. 
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Bilaga 3 


Orsak till osäkerheten i prognoserna för miljöersättningar, ersättning 


till ekologisk produktion samt kompensationsstöd 


Inledning 
I det här dokumentet förklarar vi vad vi tidigare har baserat våra prognoser under nuvarande 


programperiod 2014-2020 på. Vi förklarar också vad vi baserar våra prognoser på i dagsläget och 


vilka nackdelar eller osäkerheter som finns med de olika sätten att räkna på och som gör att 


prognoserna har varit och fortsatt är osäkra. I slutet av dokumentet finns en ordlista där vissa termer 


och systemnamn som vi använder i texten finns listade. Ord som finns i ordlistan är markerade med 


en * första gången de står med i texten. 


Det finns inte något år i programperioden som är färdighandlagt och det saknas fortfarande 


funktionalitet i Jorden* för att kunna göra vissa steg i handläggningen. Det handlar till exempel om 


att göra återkrav, att avvisa ärenden och att göra avslag på utbetalningsansökningar. Eftersom det 


inte finns något år som är klart har vi inte något att jämföra med för att se vilka beräkningar som 


ligger närmast utfallet. Det innebär att vi inte kan avgöra hur tillförlitliga prognoserna är.  


Historik 
I början av programperioden räknade vi endast på ansökta arealer från SAM Internet* eftersom 


stödmyndigheterna ännu inte kunde handlägga. När det började gå att betala ut pengar tog vi även 


hänsyn till utbetalt belopp och började följa utbetalningarna. När vi fick funktionalitet för att se 


stödbelopp* i BLIS* började vi basera våra prognoser på detta. Stödbeloppet visade sig vara instabilt 


för vissa ersättningar och har ökat kontinuerligt i takt med att handläggningen har gått framåt. Detta 


har medfört att vi har ändrat beräkningsmetoden för miljöersättningen för betesmarker och 


slåtterängar samt för ersättningen för ekologisk produktion. 


Ansökt areal* är inte tillräckligt för att kunna göra bra prognoser. Ansökt areal kan både öka och 


minska när ärendena handläggs. Detta beror på flera faktorer: 


 På grund av prioriteringar och försenad handläggning har varit svårt för lantbrukarna att veta 


vad de ska söka utbetalning för.  


 Lantbrukarna har ibland skrivit i fritext i SAM Internet att de söker utbetalning för vissa 


skiften. 


 I vissa miljöersättningar ska länsstyrelsen fastställa blockets areal efter att det är med i 


ansökan första gången. Dessa block kan bli större eller mindre än ansökan och utbetalningen 


anpassas efter det som länsstyrelsen fastställer. 


 I vissa fall har delar av försäkranstexten i ansökan inneburit att de har sökt och får 


utbetalning för mer än det vi ser som ansökt areal i SAM Internet.  


Ansökt areal innehåller dessutom inte alla uppgifter som vi behöver för att räkna ut ett värde. Vissa 


uppgifter, så som markklass, typ av jordbruk och överskjutande djurenheter* får vi endast ut från 


Jorden. Dessa uppgifter är avgörande för vissa prognoser.  


Hur vi gör idag 


Stöd och ersättningar som handläggs i Jorden 
I beräkningarna använder vi oss av främst av stödbelopp. Stödbeloppet är osäkert så länge 
handläggningen går framåt och alla ärenden inte är beslutade. Ju fler ärenden som inte är 
färdighandlagda desto mer osäkert är stödbeloppet. I takt med att handläggningen går framåt 







förändras även stödbeloppet. Det är också beroende på hur funktionaliteten ser ut, ju mer IT-stödd 
funktionalitet en ersättning har, desto bättre blir stödbeloppet. Om en ersättning har många 
manuella steg, där beloppen manuellt justeras, är stödbeloppen mer osäkra. 


 
Eftersom stödbeloppet är osäkert tar vi hänsyn till flera faktorer i bedömningen av vad prognosen ska 
sättas till.  För varje ersättning ser vi över vad som hittills betalats ut. Vi ser också över 
ärendestatus*. Om det är stor andel av antalet ärenden som är färdighandlagda är sannolikheten 
större att stödbeloppet stämmer. I prognoserna finns också en uppskattning på hur mycket återkrav 
som ska göras. Dessa uppgifter kommer från återkravsutredningen som lämnades till departementet 
den 31 januari 2020.   


 


I ersättningar och stöd där nötkreatur är kopplat till utbetalningen kan vi varken beräkna prognosen 
med hjälp av ansökta uppgifter eller med hjälp av stödbeloppet förrän tidigast i september det 
specifika stödåret. Detta gäller för ersättningen för ekologisk produktion och kompensationsstödet. 
Lantbrukaren anger inte antalet nötkreatur hen ansöker om utbetalning för i SAM Internet, utan 
anger endast de produktionsplatser som nötkreaturen finns på. Antalet nötkreatur baseras därmed 
på hur många nötkreatur hen har haft på de angivna produktionsplatserna under en räkningsperiod. 
Räkningsperioden sträcker sig från 1 augusti året innan ansökan till 31 juli det år hen söker 
utbetalning. Antalet nötkreatur är alltså sammankopplat med lantbrukarens 
produktionsplatsnummer och CDB-register. Det innebär att antal nötkreatur finns i Jorden först efter 
att räkningsperioden är avslutad och en hämtning av djuruppgifter gjorts i CDB. Hämtningen brukar 
göras på hösten varje år och det är först då vi får en indikation på hur mycket pengar det ansökts för i 
ersättningen för ekologisk produktion och kompensationsstödet via stödbeloppet.  


 
För att prognoserna ska bli mer tillförlitliga jämför vi stödbeloppet med beräkningar av ansökta 
uppgifter från SAM Internet. Detta har, som tidigare nämnts, inte varit jämförbart. Ansökta uppgifter 
har varit lägre än vad som betalats ut för respektive stöd. Undantag är miljöersättningarna för 
minskat kväveläckage och vallodling.  
 
En ytterligare kvalitetssäkring som vi gör är att jämföra stödbeloppet med siffror från monitoring*.  
 


Ersättningar som handläggs i JBR* 
Handläggningsläget för ersättningar som handläggs i JBR ser ut att vara i fas, förutom för ersättning 
för omställning till ekologisk produktion. Detta gör att prognoserna för stödår* 2015-2019 är relativt 
säkra för miljöersättningar inom föregående programperioder, samt  djurvälfärdsersättningar i 
nuvarande programperiod. Mer osäkra är åren 2018-2019 för ersättning för omställning till ekologisk 
produktion eftersom handläggning är påbörjad men inte klar. År 2020 är osäkert för ersättning för 
omställning till ekologisk produktion och djurvälfärdsersättningar eftersom ansökningar inte har 
kommit in än och handläggning inte påbörjats. 
 
I varje prognosomgång för varje ersättning ser vi över  


 Vad som hittills betalats ut.  


 Hur många som har fått del- eller slututbetalning. Om det är stor andel ärenden som har fått 


sin slututbetalning är det säkrare att sätta prognoser enligt hittills utbetalt belopp. 


 Om handläggningen fortfarande pågår för många lantbrukare kan vi inte sätta prognoser 


enligt hittills utbetalt belopp eftersom många inte har fått en del- eller slututbetalning. I 


dessa fall räknar vi ut genomsnittligt belopp per lantbrukare och jämför skillnaden mellan om 


alla skulle få utbetalt enligt genomsnittet med om ingen mer får utbetalt.  


För de ersättningar där vi får ut tillförlitliga siffror på ansökt areal eller djurenheter räknar vi även på 


dessa. 







Miljöersättningar där hela handläggningsprocessen sker i Plantan*   
Handläggningsprocessen för dessa miljöersättningar skiljer sig mot de som helt eller delvis handläggs 
i Jorden och i JBR. Vi har inte tillgång till några specifika uppgifter om varken handläggningsläget eller 
uppgifter om till exempel arealer under handläggning. I beräkningarna använder vi oss därför av: 


 Hittills utbetalt belopp för stödår* 2015-2017, där de flesta ärenden är beslutade. 


 För stödåren 2018 och 2019, där inte handläggningen har kommit lika långt, använder vi oss 
av uppgifter från monitoring. Dessa siffror beräknas utifrån tidigare års utbetalningar och 
årets ansökningar.  


 För att ytterligare kvalitetssäkra prognoserna jämför vi antalet utbetalningsansökningar 
mellan olika prognostillfällen och mellan olika stödår för att se över om prognosen behöver 
justeras. 


 


Djupare analys för ersättningen för ekologisk produktion och ersättningen för 


betesmarker och slåtterängar.  
Beräkningarna för ekologisk produktion och betesmarker och slåtterängar kräver en djupare analys 


än övriga stöd och ersättningar. Båda ersättningarna handläggs till största delen i Jorden, men har en 


del manuella moment i handläggningen. Det är ersättningar där det är stora summor som betalas ut 


och där stödbeloppet har varit som mest instabilt. Detta beror på att de är komplexa ersättningar 


som kräver mycket manuell handläggning och där länsstyrelsen ligger mer efter i handläggningen än 


för övriga stöd och ersättningar.  


Miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar  
Beräkningarna som ligger till grund för prognosen för betesmarker och slåtterängar skiljer sig mot 


beräkningarna för andra stöd och ersättningar. All ansökt areal syns, som tidigare nämnts, varken i 


SAM Internet eller i Jorden innan handläggningen är klar. Utöver överlåtelser och ändringar som 


lantbrukaren begärt, som inte heller syns för de andra ersättningar och stöd som handläggs i Jorden, 


kan vi inte heller se areal på block som ska ändras. Varje år ändras totalt cirka 30 000 block betes- 


och åkermark. Arealer på block som ska ändras kan vi se i en annan del av Jorden, men det finns en 


risk att arealerna redovisas dubbelt när vi hämtar uppgifterna på detta sätt. Samtidigt kan det också 


finnas mer arealer som inte är inlagda i Jorden ännu. Hur stor den dubbelredovisade arealen är, eller 


hur stor areal som ännu inte är inlagd vet vi inte förrän handläggningen är helt klar för ett stödår. 


Eftersom delar av BLIS ännu inte är utvecklade har vi inte något enkelt sätt att följa upp hur arealerna 


förändras och hur många ändringsärenden som återstår att handlägga. Detta innebär att vi måste ha 


hjälp av IT-utvecklare varje gång vi vill jämföra uppgifterna eller analysera något nytt. Vi behöver 


också göra manuella bearbetningar av uppgifterna vi får ut av utvecklarna. Det är därför tids- och 


resurskrävande att få fram uppgifterna. Det finns också en risk att allt inte kommer med när det är 


mycket manuell bearbetning av så stora datafiler som denna hantering innebär.  


För ändringsärenden ser vi inte vilken markklass arealerna kommer få eller om lantbrukaren ansökt 


om komplement på den specifika arealen förrän ärendet har handlagts. Detta innebär att endast 


ärenden som är beslutade eller klara i handläggningen visar en korrekt beräkning i stödbeloppet, och 


att resterande ärenden ofta har ett för lågt stödbelopp. 


För ärenden som är under handläggning, eller där handläggning inte har påbörjats gör vi en 
beräkning som utgår från ärenden som är beslutade. Beräkningen gör vi genom att fördela arealen 
som är beslutad på obeslutade ärenden. Beloppet från denna beräkning adderar vi sedan till 
stödbeloppet. 







Ersättningen för ekologisk produktion 
Utöver de beräkningar som nämnts tidigare görs extra beräkningar på de så kallade överskjutande 


djurenheterna i ersättningen för ekologisk produktion. Överskjutande djurenheter betyder att 


lantbrukaren inte har tillräckligt mycket åkermark i ekologisk produktion för att kunna få betalt för 


alla hens ekologiska djur. För att få betalt för överskjutande djurenheter behöver lantbrukaren ha 


mark i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar. Marken måste även kunna få gårdsstöd. 


Arealen i åtagandet för betesmarker och slåtterängar begränsar hur mycket pengar lantbrukaren kan 


få för sina överskjutande djurenheter.  


Överskjutande djurenheter handläggs manuellt och länsstyrelsen lägger in beloppet som 


lantbrukaren ska få. Det är alltså inte någon automatisk beräkning. På grund av detta visar 


stödbeloppet från Jorden ett för lågt värde fram till dess att länsstyrelsen har lagt in summan för de 


överskjutande djurenheterna i ärendet i Jorden.  


De överskjutande djurenheterna är som tidigare nämnt beroende av arealen som finns i ersättningen 


för betesmarker och slåtterängar. Om varken ersättningen för ekologisk produktion eller 


miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar är beslutade är sannolikheten stor att beloppet vi 


beräknar för överskjutande djurenheter inte stämmer. Det beror på att arealen betesmarker och 


slåtterängar kan förändras i takt med att handläggningen går framåt, men också att överskjutande 


djurenheter förändras i takt med att handläggningen för ersättningen för ekologisk produktion går 


framåt. 


Ordlista 
Ansökt areal Ansökt areal är den areal som lantbrukaren 


söker utbetalning för. Vi kan få ut viss ansökt 
areal från SAM Internet. När ärendet handläggs 
kan den ansökta arealen öka jämfört med vad vi 
ser i SAM Internet. 


BLIS Besluts- och informationssystem. Det system 
som vi ska använda för uppföljning och 
statistikuttag.  


JBR Handläggningssystem där ersättning för 
omställning till ekologisk produktion, 
miljöersättning för hotade husdjursraser samt 
ersättningar för ökad djurvälfärd handläggs. Där 
handläggs även miljöersättningar inom 
föregående programperioder. 


Jorden Handläggningssystem där ersättning för 
ekologisk produktion, kompensationsstöd, 
miljöersättningarna för betesmarker och 
slåtterängar, minskat kväveläckage, vallodling 
samt skyddszoner handläggs. 


Monitoring En del av rapporteringen till KOM. 


Plantan Samlingsnamn för manuell handläggning med 
hjälp av excelmallar. Där handläggs 
miljöersättningarna för fäbod, restaurering av 
betesmarker och slåtterängar samt skötsel av 
våtmarker och dammar. Även villkorsavdrag 
och extra avdrag för arealavvikelse handläggs 
här för de flesta stöden.  







SAM Internet Digitalt ansökanssystem där lantbrukaren söker 
åtagande och utbetalning för de flesta 
jordbrukarstöd. 


Stödbelopp Det belopp som Jorden beräknar att en 
lantbrukare ska få utbetalt efter eventuella 
avdrag. Även återkrav är medräknade i 
beloppet. Eventuella manuella avdrag eller 
utbetalningar räknas endast med om 
handläggaren har lagt in det i Jorden. 


Stödår Ett stödår är det år som ansökan avser. 
Miljöersättningsenheten lämnar prognoser per 
stödår och inte prognoser på vilket år pengarna 
betalas ut. Under ett år då handläggningen 
ligger i fas skulle det mesta av pengarna betalas 
ut i slutet av stödåret. 


Ärendestatus Visar var ärendet är i handläggningen. Kan vara 
handläggning pågår, handläggning klar eller 
beslutad. Om ärendet har handläggning pågår 
betyder det att handläggaren måste handlägga 
något mer innan det går att besluta ärendet och 
värdena kan ändra sig. Är ärendet i 
handläggning klar går ärendet att besluta, men 
eftersom det inte är beslutat kan det komma 
att ändra sig (även om det är mindre sannolikt 
än vid handläggning pågår).  


Överskjutande djurenheter Ett uttryck som används i handläggningen av 
ersättningarna för ekologisk produktion. 
Överskjutande djurenheter betyder att 
lantbrukaren inte har tillräckligt mycket 
åkermark i ekologisk produktion för att kunna få 
betalt för alla hens ekologiska djur. För att få 
betalt för överskjutande djurenheter behöver 
lantbrukaren ha mark i miljöersättningen för 
betesmarker och slåtterängar. Marken måste 
även kunna få gårdsstöd. 
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Beställning – Underlag för ändring av 
landsbygdsprogrammet 2014-2020 


Näringsdepartementet har bett oss ta fram underlag för programändring 6 av 


landsbygdsprogrammet till den 20 april.  


Programändring 6 och dess konsekvenser 


Förslaget till programändring 6 innehåller framför allt omfördelning av budget. 


I bilaga 1 finns en sammanställning som visar hur budgeten förändras vid  


neddragningar, återflöden och omfördelningar, men även hur övrigt offentligt 


stöd och öronmärkta pengar enligt regeringsbeslut påverkas. 


I bilaga 2 finns en skiss på information till kommissionen om innehållet i 


programändringen. 


Nedan följer en redovisning av principer för vilka stöd som stoppats,  


konsekvenser av stoppad stödgivning av flera projekt- och företagsstöd och vad 


en omfördelning av budget innebär. Vi nämner även hur finansieringsandelar kan 


komma att påverkas samt ger ytterligare information om prognoser med mera när 


det gäller miljöersättningarna. I bilaga 3 finns mer information om prognoser. 


Principer för neddragning 


Jordbruksverkets principer för neddragning av stöd har varit följande:  


 Vi har valt att ha kvar stöd som är centrala för miljömålen och målen i 


livsmedelsstrategin.  


 Alla stödmottagare som har fått ett beslut om stöd eller som har en 


ansökan där handläggningen är helt klar för att beviljas ska få sina stöd. 


  Vi har velat undvika att stoppa stöd som påverkar den enskilde 


företagarens ekonomi.  


I vissa fall har vi behövt göra avsteg från någon av våra principer för att 


säkerställa att det finns tillräckligt med pengar kvar.  


Att vi betalar ut miljöersättningar är viktigt för miljönyttan. I grunden handlar 


det om samhällets ersättning till lantbrukare för miljötjänster som ger oss en 


ökad biologisk mångfald och öppna landskap. Det är också viktigt för 


lantbrukarnas lönsamhet. 


Miljöersättningarna är dessutom så kallade rättighetsstöd vilket innebär att om 


man uppfyller kraven har man rätt till ersättning. Så fungerar det inte inom 
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projekt- och företagsstöden utan där konkurrerar man med alla andra som har 


sökt. 


Konsekvenser 


Tabellen nedan visar typer av projekt som finns inom de åtgärder där 


neddragningar har skett. Det är alltså den typen av projekt som inte kan 


genomföras i tidigare planerad omfattning. För de åtgärder som finns i tabellen 


nedan har samtliga pengar dragits in, förutom för den sista posten med pengar till 


nationella satsningar till kompetensutveckling, rådgivning och samarbete. Här 


finns det fortfarande en del pengar kvar att bevilja. Inga pengar har dragits in för 


övriga stöd. Det innebär att exempelvis investeringsstödet till jordbruk, 


miljöinvesteringar, förädlingsstödet, stöd till lokalt ledd utveckling samt många 


av de regionala pengar till samarbete, kompetensutveckling och rådgivning 


fortfarande finns att söka i samma omfattning som tidigare.   


Utöver dessa pengar kommer samtliga projekt- och företagsstöd minskas genom 


att kommande återflöden omfördelas till jordbrukarstöden inom 


landsbygdsprogrammet, se mer i bilaga 1.  


 


 
Del-
åtgärd 


 
Fokus-
område 


 
 
Benämning 


 
Belopp, kronor 


Exempel på projekt 


1.1, 1.2, 
16.2 


6b Lokal serviceutveckling        42 309 197 kr  
 


Kompetensutvecklings- och 
samarbetsprojekt för att 
utveckla lokala servicelösningar 
som beviljas av Tillväxtverket 


6.4 5c Investeringsstöd till 
förnybar energi 


18 298 464 kr 
 


Investeringar i bioenergi och i 
solcellspaneler 


6.4 6a Investeringsstöd för 
nya jobb  


47 988 640 kr 
 


Investeringar i lokaler och 
anläggningar för häst, 
hästturism, inkvartering, men 
även investeringar inom 
tillverkning eller tjänst t.ex. 
träförädling och snickeri, bil- 
och maskinverkstad samt 
diverse tjänster till sällskapsdjur 


7.2 6b Småskalig infrastruktur 
 


7 927 316 kr Investeringar i bryggor och 
mindre vägar 


7.3 6c Bredband 
 


202 761 736 kr Projekt som ger möjlighet för 
personer att ansluta sig till 
bredband 


7.5 6b Småskalig infrastruktur 
för rekreation och 
turism 


8 232 918 kr Projekt som ger ökad 
tillgänglighet till områden för 
rekreation och turism, såsom 
förbättrad skyltning till olika 
naturobjekt, iordningsställande 
av cykelleder, vandringsleder 
och turistinformation 
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7.6 4abc Kulturmiljöer i 
renskötselområdet 


23 297 426 kr Miljöinvesteringar som beviljas 
av Sametinget 


7.6 6b Utveckling av natur- 
och kulturmiljö   


41 549 721 kr Investeringar i kulturhistoriska 
byggnader, park- och 
trädgårdsmiljöer, värdefulla 
naturmiljöer 


16.4 3a Samarbete mellan 
aktörer i 
livsmedelskedjan 


35 911 139 kr Samarbetsprojekt om viltkött, 
lokala matprodukter och 
drycker, digitala guider kring 
mat, gårdsbutiker i samverkan, 
ekologisk odling i samverkan 
 


1, 2 och 
16 


 Vissa nationella 
satsningar inom 
kompetensutveckling, 
rådgivning, samarbete 
och innovationsprojekt 
(EIP)  


122 000 000 kr Utlysningar/upphandlingar som 
dras ner eller tas bort: 
Kompetensutveckling för ökad 
djurvälfärd (ligger ute), 
utbildningar i Energi och klimat, 
Jordbrukets Vattenhushållning 
(kurs och utbildning) 3 
utlysningar (som ligger ute): 
Informationsinsatser för en 
attraktiv och hållbar 
arbetsmiljö, Informations- och 
demonstrationsinsatser för 
spridning av goda exempel och 
Informationsinsatser till unga 
och nya företagare för ökad 
konkurrenskraft. Del av 
utlysning inom Pilot- och 
samarbetsprojekt för ökad 
djurvälfärd (ligger ute). 
Informationsåtgärder inom bl.a. 
minskad klimatpåverkan. 
Upphandling Ökad 
exportmognad  (ligger ute) dras 
ned. Upphandling inom 
Gastronomiska regioner dras 
ned. Utlysning Pilot- och 
samarbetsprojekt för främjande 
av svensk måltidsexport (ligger 
ute) och däribland ansökan om 
stöd till Nationellt 
gastronomiskt center. 
Myggutlysningen halverad. 
 


 


 


 


 


Att bygga bredband är mycket viktigt för utvecklingen på landsbygderna och 
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samhället i stort. När det gäller bredbandsstödet har vi hittills beslutat om projekt 


för drygt 4 mdkr, av de budgeterade 4,4 mdkr. Av de 500 mnkr som 


Jordbruksverket beslutat att dra in avser ca 200 mnkr bredband. Dessutom 


beräknas ca 200 mnkr från bredbandsprojekten att komma tillbaka som 


återflöden. Projekt för 1,5 miljarder är genomförda och utbetalda (dock endast 


422 mnkr har slututbetalats, d.v.s. där projekten är helt slutförda) men många 


bredbandprojekt som redan har fått beslut om bredbandsstöd håller fortfarande 


på att genomföras. Dessa påverkas inte av stoppet. Ett bredbandsprojekt tar oftast 


flera år att genomföra. Nu finns det också ett nytt nationellt bredbandsstöd att 


söka hos Post- och telestyrelsen så det stödet är ett slags alternativ för 


bredbandsstödet inom landsbygdsprogrammet. 


Investeringar till nya jobb är en bred åtgärd som kan ges till olika typer av 


företag på landsbygden. Här dras kvarvarande ca 50 mnkr in, av de budgeterade 


365 mnkr,  vilket gör att ett antal företag på landsbygden kommer att bli utan 


stöd och därmed kan ha svårare att genomföra nya satsningar eller så tar det 


längre tid innan satsningarna kan genomföras.  


Stödet till natur- och kulturmiljö kommer att påverkas då de kvarvarande drygt 


40 mnkr dras in, av en budget på 240 mnkr. Här ingår satsningar som 


restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, återskapande av park- och 


trädgårdsmiljöer, anläggning och restaurering av värdefulla naturmiljöer och 


utveckling av kulturhistoriska byggnader, som hembygdsgårdar. Regeringens 


mål för hembygdsgårdar är dock uppfyllt.  


Det har hittills varit svårt att få igång projekt om lokal serviceutveckling. Vid 


tidigare programändringar har pengar flyttats ifrån dessa åtgärder, och önskemål 


fanns att även vid kommande programändring flytta pengar från dessa åtgärder, 


som nu har en budget på drygt 200 mnkr. Kvarvarande pengar, drygt 40 mnkr 


dras nu in.  


Inom sametingets åtgärd för kulturvärden i renskötselområden har totalt 11 


ärenden beviljats för 1,6 mnkr, av budgeterade knappa 25 mnkr. De flesta är 


renovering av torvkåtor. Det finns inga ansökningar som väntar på beslut. Detta 


tyder på en mycket låg efterfrågan. Kvarvarande pengar dras nu in. 


Kvarvarande pengar inom samarbete mellan aktörer i livsmedelskedjan dras in, 


vilket innebär 36 mnkr av de budgeterade ca 100 mnkr. Inom 


kompetensutveckling, rådgivning, samarbetsåtgärden och innovationsprojekt 


inom EIP kommer dessutom ett flertal nationella satsningar som är på gång att 


dras in, för totalt 122 mnkr. Det är projekt som Jordbruksverket skulle beslutat 


om och som redovisas i tabellen ovan. Det finns nu ca 240 mnkr kvar att bevilja 


till nationella projekt inom dessa åtgärder, t.ex. för EIP, konkurrenskraft och 


miljö (som Greppa).  


Återflödena från flera åtgärder beräknas vara så små att de inte påverkar 


måluppfyllelsen i någon betydande omfattning var och en för sig. Inom vissa 


åtgärder blir dock återflödena märkbara. Störst beräknas återflödet bli inom 


bredbandsstödet, se ovan. Inom kompetensutveckling och rådgivning beräknas 


det totala återflödet bli upp emot 60 mnkr, av en budget på upp emot 1,6 mdkr. I 
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detta ingår satsningar både för jordbrukets konkurrenskraft, miljö och mer 


allmän landsbygdsutveckling.  Även investeringsstödet för jordbruk kommer att 


påverkas till viss del då återflödet beräknas bli drygt 15 mnkr, av en budget på ca 


2,3 mdkr. För miljöinvesteringarna beräknas återflödena blir dryga 10 mnkr, av 


en budget på ca 450 mnkr.  


Så påverkas de som sökt stöden 


 Om man har skickat in en ansökan om stöd och fått ett beslut om att man får 


stödet påverkas man inte av det här.  


 Om man har sökt något av de här stöden men ännu inte fått något beslut 


kommer man tyvärr inte att få några pengar.  


Målvärden 


En preliminär genomgång av budgetomfördelningens inverkan på indikatorerna nya 


jobb och befolkning som drar nytta av förbättrade tjänster redovisas nedan. Hur 


budgetomfördelningen preliminärt påverkar miljöersättningarna framgår också nedan. 


Indikatorn – T20, Arbetstillfällen som skapats i projekt som får stöd  


Målvärde 950 nya jobb gäller både delåtgärden 4.2/6a och 6.4/6a. I dagsläget har 


495 nya jobb skapats i dessa båda åtgärder. Nya jobb redovisas först när ett 


ärende är slututbetalt. För de 295 ärenden som ännu inte är slututbetalda men 


beviljade visar prognosen att ytterligare ca 300 nya jobb kommer att skapas. 


Måluppfyllelsen ser alltså ut att kunna bli cirka 800 nya jobb, dvs. cirka 84%. 


Neddragningen av budgeten på ca 48 miljoner kronor för 6.4/6a skulle ha 


inneburit att det hade skapats ytterligare ca 100 nya jobb. Måluppfyllelsen hade 


då varit ca 95 %. 


Indikatorn – T 24, Nettobefolkning som drar nytta av förbättrade tjänster 


Målvärde: 361 000 personer1 


Antal personer som bor inom bredbands-området (Ansökan om stöd): 316 621 


personer 


Antal anslutna personer inom bredbands-området (hittills slututbetalda ärenden): 


38 037 personer 


Antal ej anslutna personer inom bredbands-området (hittills slututbetalda 


ärenden): 5 973 personer 


Vi kan se att det i genomsnitt är ca 14 % av personerna i bredbandsområdena 


som inte ansluter sig (ej anslutna personer). Man skulle därför i en beräkning 


kunna dra ner uppgiften som anges i ansökan om stöd med 14 % och då få ca 


266 000 personer.  


Om man följer den beräkning som ligger till grund för dagens målvärde, skulle 


neddragningen av budgeten av bredbandsstödet (7.3/6c) (ca 402 mkr) vid en 


                                                 
1 Målvärdet avser antal personer som har möjlighet att ansluta sig, inte faktiska anslutningar. Däremot mäter vi 


och redovisar faktiskt anslutna personer. 
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proportionerlig neddragning till dagens mål innebära behov av minskat målvärde 


med 34 000 personer. 


Ett nytt målvärde på 327 000 personer skulle dock inte heller nås då vi just nu 


ligger på ett ansökt antal på 316 621 personer. Den siffran kommer att sjunka en 


del i samband med att projekten slutredovisas då alla invånare inte väljer att 


ansluta sig till bredband i samband med grävningen. 


Miljöersättningar 


Pengar kommer att flyttas över till och mellan miljöersättningar, men 


målindikatorerna eller måluppfyllelsen påverkas inte på annat sätt än att hög 


måluppfyllelse säkerställs. För betesmarker och slåtterängar har vi idag runt 


400 000 hektar i åtagande, siffran kan möjligen bli högre, medan målet ligger på 


350 000 hektar. Budgetändringen genomförs för att alla lantbrukare ska kunna få 


sina pengar. Men eftersom målet redan överskridits påverkas det inte av 


ändringen om man inte väljer att öka målet när man ökar budgeten. 


Miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar ingår i indikator T9 


Percentage of agricultural land under management contracts supporting 


biodiversity and/or landscapes. 


Öronmärkningar som regeringen beslutat kommer att påverkas av 
att pengar omfördelas 


I ett antal regeringsbeslut har medel riktats till vissa ändamål. Insatser kopplade 


till Livsmedelsstrategin uppgår till totalt 540 miljoner kronor. Av dessa är 331,6 


miljoner kronor utpekade till vissa specifika ändamål medan resterande del, 


(208,4 miljoner kronor) fördelades ut på lämpliga insatsområden i 


programbudgeten i samband med att programmet togs fram. Hur de riktade 


insatserna påverkas framgår av nedanstående tabell. Till följd av omfördelningen 


minskar insatser för livsmedelsstrategin till 464 miljoner kronor. 


Riktade insatser till idrott- och fritidsanläggningar (50 mnkr) i insatsområde 


7.4/6b, utveckling av hembygdsgårdar (80 mnkr) i insatsområde 7.6/6b påverkas 


inte av omfördelningen eftersom de öronmärkta beloppen uppnåtts i beslut om 


stöd. Riktade insatser för Turism på landsbygden (40 mnkr) eller Traditionell 


småskalig matkultur (60 mnkr) berörs inte av omfördelningen. 


 


Riktade insatser, 


livsmedelsstrategin 


Öronmärkt belopp Omfördelat 


belopp  


Kvar 


Diversifiering för 


samiska företag 


 29 600 000   4 661 740   24 938 260  


Lean Lantbruk  28 000 000   13 000 000   15 000 000  


Europeiska 


innovationspartnerskapet 


(EIP) 


 40 000 000   -     40 000 000  


Vilt som mat  6 000 000   -     6 000 000  
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Måltidsexportprogram 


till regionerna 


 60 000 000   3 400 000   56 600 000  


Småskalig 


livsmedelsförädling 


 68 000 000   -     68 000 000  


Regionala och lokala 


insatser, Jordbrukverket 


 50 000 000   700 000   49 300 000  


Regionala och lokala 


insatser, länsstyrelserna 


 50 000 000   -     50 000 000  


Diversifiering för 


samiska företag 


 29 600 000   4 661 740   24 938 260  


Delsumma riktade insatser  331 600 000   21 761 740   309 838 260  


Övriga insatser som ej 


specificerats i regeringsbeslut 


 208 400 000   54 431 541   153 968 459  


Totalsumma 


livsmedelsstrategin 


 540 000 000   76 193 281   463 806 719  


 


Minskat program när övrigt offentligt stöd minskar 


När åtgärderna med övrigt offentligt stöd omfördelas till jordbrukarstöden 


kommer inte det offentliga stödet kunna ingå i programmet. Övrigt offentligt 


stöd minskar med 37 mnkr, varav drygt 30 mnkr är på indragna belopp och 


knappt 7 mnkr är på beräknat återflöde. 


Finansieringsandelar 


Texten nedan bygger på att den nu bedömda slutsumman för ny programbudget 


efter programändring 6 stämmer.  


För att ta fram fullständiga beräkningar för justerade finansieringsandelar 


behöver Jordbruksverket mer tid för att arbeta fram en detaljerad programbudget 


på delåtgärdsnivå. Övergripande kan dock nämnas att aktuell neddragning av 


svensk medfinansiering i programmet medför en lite högre EU-


finansieringsandel för programmet, dock inga drastiska justeringar. Nuvarande 


EU-finansieringsandel av programmet uppgår till 44,37% och 44,10% för 


landsbygdsprogrammet exkl. LEADER. Programbudget bör sänkas motsvarande 


den övriga offentliga finansieringen som uteblir vid omföring av neddragna 


medel inom projekt- och företagsstöd till miljöersättningar. Därtill tillkommer en 


ytterligare sänkning i form av minskad teknisk assistans av total programbudget. 


Detta medför en EU-finansiering av hela programmet på 44,42 % och för 


landsbygdsprogrammet exkl. LEADER  på 44,15 %.  


Därtill finns återigen möjligheten att tillämpa en högre tillämpad 


finansieringsandel för att kompensera för växelkurseffekten, dvs en svag krona 


jämfört med programkurs. Jordbruksverket ber om att få komplettera underlaget 


med detta längre fram, efter vi har kommit överens om en ny detaljbudget för 


programmet.  
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För att minska underutnyttjandet av EU-kuvertet behöver finansieringsandelen 


från EU öka. Den huvudsakliga finansieringsandelen från EU för alla åtgärder 


höjs från 48,8 till X % (högst 53 %). Den särskilda finansieringsandelen för lokal 


utveckling inom Leader höjs från 53 till Y % (högst 80 %). För insatser som 


bidrar till miljömålen och målen för begränsning av och anpassning till 


klimatförändringar, det vill säga M10, M11 och M13 höjs finansieringsandelen 


från EU från 59,3% till Z % (högst 75 %), se tabell i bilaga 2. 


Förlängning av programperiod 


Vid förlängning av programperioden med ett eller två år kommer pågående 


landsbygdsprogram att tillföras pengar. Programperioden kommer att vara 2014-


2021 (eller med stor sannolikhet 2014-2022) och utbetalningar kan pågå till och 


med 2024 (eller 2025), enligt förslaget till övergångsförordning. De pengar som 


tillförs programmet under förlängningstiden från nästa kuvert, kommer då att bli 


en del av nuvarande program.  


Förlängning innebär också att programmet ska ändras i fråga om vilka åtgärder 


som ska vara öppna och hur budgeten ska fördelas. Det blir då programändring 


7. I programändring 7 ska även mål och indikatorer ses över. Det ändringsbehov 


av indikatorer som nu identifieras, men som inte ändras i aktuell 


programändring 6, kan vara aktuellt att beakta i programändring 7. 


Miljöersättningar m.fl. 


Varför prognoserna är osäkra 


Jordbrukarstöden i landsbygdsprogrammet (kompensationsstöd, ersättning till 


ekologisk produktion, miljöersättningar samt djurvälfärdsersättningar) omfattar 


cirka 21 miljarder kronor för perioden 2014-2020. För att veta utfallet behöver 


ärendena handläggas färdigt. Innan handläggningen är gjord går det inte att veta 


utfallet eftersom arealen och djurinnehavet som utbetalningen grundas på inte 


framgår fullt ut av ansökan. 


Differensen på 900 miljoner kronor motsvarar ungefär 4 % av totalbeloppet för 


jordbrukarstöden i landsbygdsprogrammet. Det har varit möjligt att bedöma 


utfallet upp till 96 %. Eftersom Jordbruksverket inte gett länsstyrelserna IT-


system för att handlägga färdigt i tid har det varit omöjligt att göra prognoser 


med bättre noggrannhet tidigare i perioden.   


Grundorsaken till att problemet uppstått är de sena IT-leveranserna i 


kombination med att det också finns för dåliga möjligheter att få ut utdata ur IT-


systemen. Tidigare har vi fått stark kritik för att vi varit sena med beslut och 


utbetalningar, nu ser vi en ytterligare allvarlig konsekvens av samma 


grundproblem. 


Kvalitetssäkring av prognoserna 


För att kvalitetssäkra prognoserna använder vi alla tillgängliga 


informationskällor, ansökansdata, ärendedata i Jorden samt sammanställt data i 


BLIS-systemet (beslutsstödet). Vi jämför och korskontrollerar informationen i de 


fall det finns något att jämföra mot. Så länge en stor andel av ansökningarna inte 
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kunnat handläggas har osäkerheten ändå varit stor. Eftersom Jordbruksverket 


prioriterat att betala ut pengar högre än handläggning av åtaganden för 


miljöersättningar och ekologisk produktion har omfattningen inte gått att 


fastställa bättre.  


En absolut förutsättning för att få säkra prognoser är att ärendena går att 


handlägga i tid. Om inte det blir fallet i framtida CAP kan samma situation 


uppstå igen. 


Se mer information om prognoserna i bilaga 3. 


Vissa återkrav av miljöersättningar  


Av artikel 7 punkt 3 i Kommissionens genomförandeförordning EU nr 809/2014 


framgår att om myndigheten har gjort utbetalningen av misstag och felet 


rimligtvis inte kunde ha upptäckts av stödmottagaren så ska beloppet inte 


återkrävas. EU:s regelverk anger även att belopp under 100 euro inte ska 


återkrävas. 


Med detta som bakgrund har vi dragit slutsatsen att en betydande del av de 


potentiella återkraven, från framför allt stödåren 2015-2017, inte kommer att 


kunna återkrävas. Anledningen är de stora förseningar som fanns under första 


delen av programperioden då det gjordes en stor mängd preliminära 


utbetalningar och där lantbrukarna i många fall fick vänta länge innan besluten 


som förklarade underlaget till utbetalningen skickades ut. Alla ärenden kommer 


att bedömas och sorteras efter om de ska avslutas eller utredas vidare. Som stöd 


för detta har Jordbruksverket tagit fram en vägledning som ett komplement till 


de rutinbeskrivningar som finns för hur handläggningen ska gå till. 


 


I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Thérèse 


Ljungquist har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även 


chefsjuristen Anders Swahnberg, Olof Johansson, Mirja Hjers, Patrik Alenfelt, 


Maria Durling, Lina Andersson, Kerstin Jansohn, Esbjörn Andersson, Pasi Kemi, 


Sandra Engström, Paulina Arvidsson och Pär Åkesson deltagit. 


 


 


 


Christina Nordin 


    Thérèse Ljungquist 


Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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Skriftlig procedur om ändrat landsbygdsprogram 2014-2020

Bakgrund 

I slutet på 2019/början på 2020 uppdagades ett underskott i miljöersättningarna i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 varför en programändring bedömdes som nödvändig. (Se vidare under rubriken Omfördelningar inom programmet.) 

Den här programperioden har Sverige hittills gjort fem programändringar varav två stora. Nuvarande förslag till programändring blir Sveriges tredje stora programändring. 

Den nu aktuella programändringen består av ändrade finansieringsandelar och finansiella ändringar i form av omfördelningar inom programmet.  Därtill kommer att ske ändringar av indikatorer som sammanhänger med de finansiella ändringarna. 

2. Ändrade finansieringsandelar

Den svenska valutan är svag. För att minska underutnyttjandet av EU-kuvertet behöver finansieringsandelen från EU öka. Den huvudsakliga finansieringsandelen från EU för alla åtgärder höjs från 48,8 procent till högst 53 procent. Den särskilda finansieringsandelen för lokal utveckling inom Leader höjs från 53 procent till högst 80 procent. 

För insatser som bidrar till miljömålen och målen för begränsning av och anpassning till klimatförändringar, det vill säga M10, M11 och M13 höjs finansieringsandelen från EU från 59,3 procent till maximalt 75 procent. 

Höjningarna av finansieringsandelarna görs för att skapa möjlighet för Sverige att nyttja en större del av medfinansieringen från EU. EU-finansieringsandelarna ökar och den svenska andelen minskar. Förfarandet påverkar således inte programmets totala budget i kronor räknat. 

3. Finansiella ändringar

Omfördelningar inom programmet

Jordbruksverkets prognoser för miljöersättningar, ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar visar på ett sammanlagt underskott som uppgår till cirka 900 miljoner kronor. Genom den nu planerade programändringen omfördelas medel från de så kallade projekt- och företagsstöden till miljöersättningarna. 

Underskottet i miljöersättningarna beror på en kombination av god måluppfyllelse i programmet gällande främst anslutning till stöd för betesmarker och slåtterängar och till ekologisk produktion i kombination med svaga prognosverktyg hos Jordbruksverket. Det senare är förklaringen till att problemet inte uppmärksammats tidigare i programperioden 

Tabell 1. Prognosticerade balanser för jordbruksarstöden.

		

		Belopp (kr)



		Miljöersättningar

		- 658 351 691 



		Ekologisk produktion

		-  209 860 728



		Kompensationsstöd

		- 57 844 887  



		Djurvälfärdsersättningar

		+ 26 057 306 



		SUMMA

		 - 900 000 000





Källa; Jordbruksverket 2020-04-22

För att täcka underskottet behöver medel avsatta i andra delar av Landsbygdsprogrammet, dvs projekt- och företagsstöd, som beskrivet ovan flyttas till miljöersättningarna. Jordbruksverket, Länsstyrelserna, Sametinget, och Tillväxtverket är stödmyndigheter som berörs av direkta neddragningar, Skogsstyrelsen endast av omfördelning av prognostiserat återflöde. 

De generella ugångspunkterna för förslaget att dra in projekt- och företagsstöd har varit att så långt som möjligt; ha kvar stöd som är centrala för miljömålen och målen i livsmedelsstrategin, alla stödmottagare som har fått ett beslut om stöd eller som har en ansökan där handläggningen är helt klar ska få stöd samt undvika att pausa stöd som påverkar enskild företagares likviditet. Den som skickat in en ansökan om stöd och fått ett beslut om stöd påverkas inte. 

För stödsökanden till stöd där det genom programändringen inte kommer finnas tillgång till medel kan nya möjligheter till stöd öppnas om nya medel skjuts till i åtgärden genom en förlängning av landsbygdsprogrammet (2021-2022) - vilket hanteras i särskild ordning. 

Förslaget till programändring 6 bygger i grunden på Jordbruksverkets frysning av medel för projekt- och företagsstöd per den 8 april 2020. Regeringen och samarbetspartierna har därefter bedömt att ytterligare omfördelning av medel från projekt- och företagsstöd till miljöersättningar är nödvändigt för att ta höjd för tillkommande kostnader och i möjligaste mån ha en programbudget i balans innevarande och kommande år. Prognoserna för ersättningar och sanktioner är fortfarande osäkra. 

Därutöver har regeringen bedömt att det behöver tillskjutas medel till programmet för att särskilt säkra medel för bredband. I tabell 2 nedan beskrivs regeringens samlade förslag till indragning av medel för projekt- och företagsstöd. Satsningarna på bredband medför att den indragning av medel för stöd till bredband som Jordbruksverket föreslagit i april 2020 principiellt uteblir. Däremot omfördelas 202,8 mnkr från bredband till miljöersättningarna i samband med förstärkningen.

Tabell 2. Delåtgärder och fokusområden, tillgänglig budget och förslag till indragning av medel. Belopp i mnkr.

		Åtgärder och fokusområden inom projekt- och företagsstöden

		Tillgänglig budget den 28/4

		Förslag till indragning 



		Utbildning, rådgivning 

		269

		148



		Investeringsstöd jordbruk 

		133

		0



		Förädlingsstöd

		16

		0



		Investeringsstöd inom miljö och klimat 

		72

		28



		Startstöd

		12

		0



		Investeringsstöd för diversifiering och nya jobb i landsbygder

		54

		48



		Småskalig infrastruktur, rekreation och turism

		21

		16



		

		237

		203



		Service och fritid

		44

		0



		Natur- och kulturmiljö

		219

		164



		Investeringar i skogens miljö och kultur 

		10

		0



		EIP, innovation

		94

		29



		Stöd till samarbete, projekt, lantrasföreningar

		229

		119



		Summa

		1360

		755723



		Summa exkl. bredband 

		1173

		552







Utöver beloppen angivna ovan i tabell 2 planeras återflöden till samtliga projekt- och företagsstöd minskas genom att kommande återflöden (från beviljade projekt som inte fullt ut verkställs och det därför returneras medel från) omfördelas till kostnaderna inom programmet. 
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Bilaga till beslut 3.2.17-00252/2020 


De stödåtgärder som framgår av tabellen nedan dras tills vidare in i sin helhet. Stödåtgärder där 


Jordbruksverket är beslutande dras in till ett belopp av 122 miljoner kronor inom 


kompetensutveckling (åtgärd 1), rådgivning (åtgärd 2) och samarbete (åtgärd 16). 


 


 
Delåtgärd 


 
Fokusområde 


 
Benämning 


 
Belopp, kronor 


1.1 6b Lokal serviceutveckling 7 319 447 kr 


1.2 6b Lokal serviceutveckling 10 034 458 kr 


6.4 5c Investeringsstöd till förnybar 
energi 


18 298 464 kr 
 


6.4 6a Investeringsstöd för nya jobb  47 988 640 kr 
 


7.2 6b Småskalig infrastruktur 
 


7 927 316 kr 


7.3 6c Bredband 
 


202 761 736 kr 


7.5 6b Småskalig infrastruktur för 
rekreation och turism 


8 232 918 kr 


7.6 4abc Kulturmiljöer i renskötselområdet 23 297 426 kr 


7.6 6b Utveckling av natur- och 
kulturmiljö   


41 549 721 kr 


16.2 6b Lokal serviceutveckling 24 955 292 kr 


16.4 3a Samarbete mellan aktörer i 
livsmedelskedjan 


35 911 139 kr 


SUMMA   428  276 557 


 






Blad1

		Sammantagna budgetförändringar genom programändring 6 med hänsyn tagen till budgetflexibiliteten, omfördelning efter neddragning av projekt- och företagsstöd och omfördelning av förväntade återflöden, förstärkning av programbudgeten för bredband för möjliggörande av omfördelning till miljöersättningar, samt ändrat övrigt offentligt stöd som sammanhänger med beräkningarna. 

		Delåtgärd		Fokusområde		benämning		Förändring av programbudget (kr)		not		varav indraget belopp i PoF-stöden

		1.1-1.2		2A-6B		kompetensutveckling		-100,467,844		fördelningen mellan fokusområden sker i senare dialog med stödmyndigheterna		97,366,135

		2.1-2.3		2A-6B		rådgivning och rådgivarutbildning		-75,875,275		fördelningen mellan fokusområden sker i senare dialog med stödmyndigheterna		50,173,877

		4.1		2A		investeringsstöd jordbruk, trädgård, rennäring		-1,666,322				0

		4.1		5C		inveteringsstöd förnybar energi  i jordbruk, trädgård, rennäring		-10,870,920				5,000,000

		4.1		5D		inveteringsstöd minskade växthusgaser  i jordbruk, trädgård, rennäring		291,426				5,000,000

		4.2		3A		förädlingsstöd för korta livsmedelskedjor 		1,227,792				0

		4.2		6A		förädlingsstöd för landsbygdsutveckling, inkl diversifiering av samiska företag		-1,159,713				0

		4.4		4A-C Jord		investeringsstöd miljö (rovdjursstängsel, engångsröjning, reglerbar dränering)		-5,759,824				0

		6.1		2B		startstöd		-3,298,500				0

		6.4		5C		investeringsstöd förnybar energi på landsbygden		-19,993,253				18,298,464

		6.4		5D		investeringsstöd biogas och gödselrötning		-1,011,595

		6.4		6A		investeringsstöd för jobb på landsbygden		-51,075,806				47,988,640

		7.2		6B		småskalig infrastruktur		-7,002,266				7,927,316

		7.3		6C		bredband		-92,425,804				0

		7.4		6B		service, infrastuktur och attraktiv landsbygd		13,604,059				0		                           -  

		7.5		6B		infrastruktur för rekreation och turism		-5,479,301				8,452,194

		7.6		4A-C Jord		natur- och kulturmiljö för miljön		-136,225,492				137,297,426

		7.6		6B		natur- och kulturmiljö för landsbygdsutveckling		-48,419,187				26,330,445

		8.4		4A-C Skog		skog, krisåtgärd		-				0

		8.5		4A-C Skog		skogens miljövärden		-1,450,806				0

		10.1		4A-C Jord		betesmarker och slåtterängar 		606,190,417				                           -  

		10.1		4A-C Jord		hotade husdjursraser (MUTRO)		691,022				                           -  

		10.1		4A-C Jord		löpande fr fg program		-2,342,180				                           -  

		10.1		4A-C Jord		minskade växtnäringsförluster		-6,387,677				                           -  

		10.1		4A-C Jord		skyddszoner		16,391,112				                           -  

		10.1		4A-C Jord		skötsel av våtmarker		-5,605,101				                           -  

		10.1		4A-C Jord		vallersättning 		36,129,252				                           -  

		10.1		4A-C Jord		fäbodar		5,327,212				                           -  

		10.1		4A-C Jord		restaurering av betesmarker		7,957,634				                           -  

		10.2		4A-C Jord		lantrasföreningar		4,653,420				                           -  

		11.1-11.2		4A-C Jord		ekologisk produktion		209,860,728				                           -  

		13.1-13.3		4A-C Jord		kompensationsstöd		57,844,887				                           -  

		14		3A		djurvälfärdsersättningar		-26,057,306				                           -  

		16.1		2A		EIP		-18,770,091				11,301,971

		16.1		3A		EIP		-7,541,078				4,282,031

		16.1		4A-C Jord		EIP		-18,988,811				12,895,380

		16.1		5C		EIP		1,663,079				120,618

		16.1		5D		EIP		-3,070,370				0

		16.2-16.9		2A-6B		projekt och samarbeten		-141,628,810		fördelningen mellan fokusområden sker i senare dialog med stödmyndigheterna		119,354,201

		19.1-19.4		6B		lokalt ledd utveckling		-				-

		20.1-20.2		TA		TA		5,813,993				-



		Summa						175,072,703		Budgeten ökar med ett belopp lägre än tillskottet av bredbandsmedel då vissa stöd som dras ned innehåller budgeterat tillskott i form av övrigt offentligt stöd 		551,788,698



						Ny totalbudget		37,137,230,726




























































kan vi göra detta utomhus men jag har bokat en lokal om det behövs.  Lite osäker på hur stor lokalen är
då jag inte varit på vår nya arbetsplats (vi flyttade i mars 2021).
 
Ha det gott,
Andreas
 
 
Andreas Mattisson
Biträdande avdelningschef
Jordbruk- och analysavdelningen
Jordbruksverket

Från: Malin Crona <malin.crona@svt.se> 
Skickat: den 21 maj 2021 15:18
Till: Andreas Mattisson <Andreas.Mattisson@jordbruksverket.se>
Ämne: Plats
 
Hej igen!
 
Jag har pratat med min redaktör och hon säger så här om plats för intervjun:
Det viktiga är att det är en luftig lokal så vi kan hålla korrekt coronaavstånd.

Vi blir tre personer; jag, min redaktör och en tv-fotograf, så det beror lite på hur stort ditt vardagsrum är
om det fungerar att ses där.
 
Det kan gå bra utomhus också, men det kan kanske vara vanskligt att planera om det blir regn eller så.
 
Så det blir lite upp till dig att bestämma var du tror att det passar bäst för oss att träffas.
 
Trevlig helg, vi ses nästa vecka!
 
Malin Crona
Reporter

SVT Uppdrag granskning
+46 707489939
malin.crona@svt.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lk52g-000721-
5x&i=57e1b682&c=XfXh7aLoQbu27JEAr4llOXJRjWvk0CCh4kWCpJG4sTx70EC_d_H-NgwUoqc3k6Jy9SQ-
dwzBizLGQ8i9yaXebJeNFeWt-
DBRFxDpDWZ0fZ1uSSce5H4Uclj02FYHZ5Mf2dTSnI7tEnuBhkGCFAu9mIescDhKh4jUNIu5_tF7Er1De9trVUx1eCTAuMD9h1S8PiBkSUeN-
F_1QZuCwWS264IBmuj-uWtSsnUN_8x1VKY
 

Det här meddelandet har scannats efter spam & virus. Om du anser att det här meddelandet ändå borde
ha stoppats av spamfiltret, klicka här för att rapportera meddelandet!
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