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KONSEKVENSUTREDNING
2015-12-14
Miljöersättningsenheten

Konsekvensutredning med anledning av ändring av
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för
ekologisk produktion och kompensationsstöd.
Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

A

Allmänt

Vad är det här för dokument?
I den här konsekvensutredningen förklarar vi hur Jordbruksverkets förslag till
ändring av föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för
ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar kommer
att påverka lantbrukare, landsbygden och miljön. Vi beskriver även på vilket sätt
kommuner och landsting samt länsstyrelserna påverkas. Innan denna föreskrift
kan beslutas ska förslaget skickas på samråd och remiss.
Konsekvensutredningen börjar med en inledning där vi förklarar varför
Jordbruksverket föreslår den här föreskriften och vilka ersättningsformerna är.
Därefter förklarar vi hur de föreslagna bestämmelserna påverkar lantbrukarna
och lantbruksföretagen. Det finns en förklaring för varje område eller för grupp
av bestämmelser. Områdena förklaras i den ordning som de kommer i föreslaget
till föreskrifter och allmänna råd.
Sveriges nya landsbygdsprogram 2014-2020
Inom EU har vi en gemensam jordbrukspolitik. Den gemensamma
jordbrukspolitiken innehåller flera olika delar. En av delarna är
landsbygdsprogrammet där miljöersättningar, ersättningar för ekologisk
produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar ingår.
Mer information om det nya landsbygdsprogrammet finns på Jordbruksverkets
hemsida www.jordbruksverket.se
Vilka regler och ersättningar handlar föreskriften om?
Det nya landsbygdsprogrammet införs genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1305/2013 och började gälla den 1 januari 2014. När
landsbygdsprogrammet införs i respektive medlemsland måste det finnas klara
regler om vad som gäller för de områden som inte regleras av EU eller på svensk
förordningsnivå. Detta görs genom bland annat de här föreskrifterna och
allmänna råden.
I förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder framgår det
vilka regler som gäller på övergripande och nationell nivå.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2015-12-14

Dnr 4.1.16-8667/15

Jordbruksverket föreslår genom ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter
och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för
ekologisk produktion och kompensationsstöd regler för de ersättningar och stöd
som öppnar för ansökningar under 2016. Det gäller då vissa miljöersättningar,
kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar.
Med anledning av att vi nu inför regler om djurvälfärdsersättningar i
föreskrifterna och allmänna råd föreslår vi därför att föreskriften även ändrar
namn. Namnet blir således Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion,
kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar.
Utöver dessa föreskrifter och allmänna råd finns även föreskrifter om
stödmyndigheternas handläggning respektive om ansökan om stöd.
1. BESKRIVNING AV PROBLEMET OCH VAD MAN VILL UPPNÅ
Vi inför i förslag till föreskrifter och allmänna råd kapitel som omfattar följande
miljöersättningar:


Minskat kväveläckage



Skyddszoner



Hotade husdjursraser

Förslag till föreskrifter och allmänna råd innehåller även regler för följande
djurvälfärdsersättningar:


Extra djuromsorg för får



Extra djuromsorg för suggor



Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Vi förslår även att föreskrifterna ska omfatta vilka regler som gäller vid
villkorsfel för de ersättningar vi nu inför i föreskrifterna.
För ersättningarna som nämnts här ovanför är reglerna helt nya. Vi har även gjort
vissa ändringar i de redan beslutade reglerna. Vilka dessa ändringar är framgår
under respektive kapitel i denna konsekvensutredning och i föreskriften är alla
ändringar markerade med kantstreck.
Bilaga 1 är uppdaterad med en tabell som visar på vilket sätt de djurbaserade
ersättningarna kan kombineras. Bilaga 2, om basvillkor och bilaga 3, skalor för
avdrag på grund av villkorsfel, är uppdaterade med de nya ersättningarna. Vi
inför även två nya bilagor, bilaga 8 och 9, som är mallar för hullbedömning på
får respektive gris.
För att få samma ordningsföljd på ersättningarna och stöden i dessa föreskrifter
och allmänna råd som i förordning (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder, har vi även justerat ordningsföljden i detta
förslag till föreskrifter och allmänna råd.
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Som en del av förenklingsarbetet har vi i föreskriften separata kapitel för de olika
ersättningsformerna. Vi har en förhoppning om att det ska underlätta vid
läsningen och vid hänvisning till regelverket i olika sammanhang.
1 kap. Generella bestämmelser och definitioner
1-2 §§ Första kapitlet 1 § innehåller bestämmelser om vilka ersättningsformer
som föreskriften och de allmänna råden omfattar. Vissa begrepp som används i
föreskriften definieras i 2 §. Några definitioner är nya och andra har samma
lydelse som i tidigare gällande föreskrifter.
Vi föreslår ändrade definitioner för besättning och slaktsvin. Nya definitioner
som införs är certifierad klövvårdare, djurhållare, hygienklippning,
hållandeperiod och satta i avel.
Certifierad klövvårdare är ett begrepp inom klövhälsovården. Det innebär att är
en klövvårdare är certifierad av Svenska klövvårdsföreningen, enligt de krav som
tagits fram i samarbete med Biologiska Yrkeshögskolan Skara, Sveriges
lantbruksuniversitet och Växa Sverige.
Anledningen till att vi valt denna definition är för att denna certifiering redan är
etablerad i branschen. För Sveriges klövvårdares förening ska certifiera en
klövvårdare krävs bland annat att klövvårdaren har verkat minst 1000 kor.
Vidare ska klövvårdaren ha gjort en godkänt certifieringsprov som består av en
praktisk samt en teoretisk del.
Djurhållare är ett viktigt begrepp inom djurvälfärdsersättningarna och därför
anser vi att det viktigt att vi definierar vad som avses. Man ska vara registrerad
djurhållare för det djurslag som man söker ersättning för.
Hygienklippning är ett anpassat sätt att klippa får. Det innebär att man under
kyligare perioder eller av andra skäl väljer att bara klippa runt blygden och runt
juvret, men behåller resten av ullen. Det ger en bättre förlossningshygien och gör
det lättare för lammen att hitta spenarna utan risk att få smutsig ull i munnen.
Denna term används redan inom fårskötseln.
Hållandeperiod är ett redan väl etablerat ord, men för att göra det tydligt vad det
innebär föreslår vi att ha det som en definition. För varje ersättning där det finns
krav på hållandeperiod framgår det hur lång hållandeperioden är för just den
ersättningen.
Satta i avel är en term som vi använder i flera av ersättningarna och det har visats
sig råda oklarheter ibland vad vi egentligen menar med det. Därför föreslår vi att
införa en definition på vad satta i avel innebär. Det innebär att hondjur är
seminerade, betäckta eller släppta ihop med handjur i avelssyfte och handjur har
betäckt eller är släppta med hondjur i avelssyfte.
Åtagandeperiod för miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och
djurvälfärdsersättningar
8 § Ändring gjord som innebär att reglerna nu även omfattar djurvälfärdsersättningarna. Åtagandeperioden börjar alltid den 1 januari det år ansökan om
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åtagande avser. Det betyder att alla villkor för respektive ersättning ska uppfyllas
från och med 1 januari om inget annat framgår.
Åtagandens längd varierar för miljöersättningar, ersättningar för ekologisk
produktion och djurvälfärdsersättningar. Alla villkor ska följas under
åtagandeperioden oavsett längd.
I förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder framgår
åtagandens längd för respektive ersättning eller stöd.
Vilka krav finns för att få ett åtagande godkänt?
10 § Ändring som innebär att reglerna nu även omfattar djurvälfärdsersättningarna. Det framgår av förordning (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder att stödmyndigheten får avslå ett åtagande om det
beräknade värdet understiger 1 000 kronor. I paragrafen har vi valt att ytterligare
reglera när ett åtagande kan godkännas. Det innebär att för alla miljöersättningar
och djurvälfärdsersättningar måste den beräknade utbetalningen innan avdrag
vara minst 1000 kronor.
11 § Ändring som innebär att reglerna nu även omfattar djurvälfärdsersättningarna. Tillägget innebär att den som söker djurvälfärdsersättningarna
måste uppfylla villkoren för aktiv lantbrukare enligt vad som framgår i art. 9 i
förordning (EU) nr 1307/2013.
Hur kan åtaganden kombineras?
12 § Av bilaga 3 i förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder framgår vilka möjligheter det finns att kombinera olika ersättningar och
stöd inom programperiod 2014-2020. Vilka kombinationer med åtaganden från
programperiod 2007-2013 och åtaganden inom programperiod 2014-2020
framgår av bilaga 1 och 7, där vi nu lagt till en tabell där det framgår hur det är
möjligt att kombinera åtaganden som rör de djurbaserade ersättningarna.
När får ett åtagande från programperiod 2007-2013 avslutas?
16 § Ändring av reglerna som innebär att de nu även omfattar miljöersättningen
för minskat kväveläckage.
Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1305/2013 som gäller
från den 1 januari 2014 regleras hur och på vilket sätt övergång från
programperiod 2007-2013 ska ske. I denna förordning är det inte reglerat att det
är möjligt att gå över med åtaganden från programperiod 2007-2013 till
programperiod 2014-2020. Det innebär att den enda möjligheten att få ett nytt
åtagande är att det befintliga åtagandet löpt ut eller att lantbrukaren lägger till
mer mark till sitt befintliga åtagande. Möjliga kombinationer av åtaganden
framgår av bilaga 1.
16 a § Av reglerna framgår det när ett åtagande för miljöersättningen för
skyddszoner i programperiod 2007-2013 får avslutas. Det är möjligt att avsluta
ett åtagande för skyddszoner i programperiod 2007-2013 om lantbrukaren söker
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ett åtagande för skyddszoner i programperiod 2014-2020 och ansökan omfattar
minst 0.1 hektar mer mark. Dessutom ska åtagandet omfatta samma mark.
Däremot är det inte möjligt att avsluta ett åtagande för anpassade skyddszoner
från 2007-2013 när lantbrukaren söker ett åtagande för skyddszoner i
programperioden 2014-2020. Det beror på att anpassade skyddszoner under
programperioden 2007-2013 var en del av miljöersättningen för naturfrämjande
insatser på åkermark eller för att minska växtnäringsläckage från åkermark.
Denna miljöersättning tillhör utvald miljö, vilket innebär att det kan finnas
regionala skillnader då länen själva har haft en större möjlighet att påverka
utformningen. Om åtagandet för en anpassade skyddszoner flyttas från utvald
miljö till den nya miljöersättningen finns det därför en risk att villkoren inte blir
exakt det samma, vilket vi vill undvika. Dessutom underlättar vi administration
genom att låta dessa fåtalet lantbrukare som fortfarande har ett åtagande för
anpassade skyddszoner inom utvald miljö ha kvar sina åtagande.
16 b § Av reglerna i paragrafen framgår det att ett åtagande för miljöersättningen
för hotade husdjursraser i programperiod 2007-2013 får avslutas om en ansökan
om åtagande och utbetalning för hotade husdjursraser i programperiod 20142020 omfattar minst 0,15 djurenheter mer än åtagandet från 2007-2013.
Hur får ett befintligt åtagande utökas?
20 § Ändring som innebär att reglerna nu även omfattar miljöersättning för
minskat kväveläckage. Om lantbrukaren söker utbetalning för mer än 120
procent av sitt befintliga åtagande leder det till ett nytt femårigt åtagande. Detta
nya femåriga åtagande får en ny åtagandeareal och åtagandeperiod.
20 a § Om djurhållaren söker utbetalning för mer än 150 procent av det
befintliga åtagandet leder det till ett nytt femårigt åtagande. Detta nya femåriga
åtagande omfattar då det nya antalet djurenheter och får även en ny
åtagandeperiod.
Vilket åtagande styr åtagandeperioden vid övertagande?
22 o 23 § § Tidigare skrivning i dessa paragrafer gjorde att reglerna inte var
anpassade till att övertagaren även kan ha ett åtagande i programperiod 20142020. Vi har nu anpassat reglerna så att den som övertar även kan ha ett åtagande
inom programperiod 2014-2020.
22 a § För att förtydliga och reglera vilka villkor som ska gälla vid övertaganden
där övertagaren redan har ett åtagande för ersättningsformen behövs en ny
paragraf.
24 § Vi upphäver reglerna i denna paragraf då reglerna för vad som gäller för
överlåtelse av åtagande för miljöersättning för vallodling och minskat
kväveläckage numera finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2)
om ansökan om jordbruksstöd.
Hur får ett befintligt åtagande minskas eller avslutas?
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27 § Ändring som innebär att vi skrivit om och förtydligat tidigare skrivning. Vi
har även sett över hänvisningarna och ändrat till art. 47.4 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr (1305/2013) som är mer övergripande än tidigare
hänvisning.
27 a § I den här paragrafen beskriver vi hur lantbrukarens åtagande påverkas i de
fall åkermarken som ingår i åtagandet inte längre tillhör nitratkänsligt område.
Indelningen av nitratkänsliga områden revideras med jämna mellanrum.
Intervallerna för detta behöver inte nödvändigtvis överensstämma med starteller slutår för ett åtagande. För att undvika att dessa revideringar ska påverka
lantbrukarens möjlighet att fullfölja sitt åtagande reglerar vi därför här hur
åtagandet påverkas.
I skyddszoner får marken vara kvar i åtagandet tills det löper ut. Det är däremot
inte möjligt att förlänga åtagandet för den marken som inte längre tillhör
nitratkänsligt område.
I minskat kväveläckage har lantbrukaren en möjlighet att minska åtagandet i
proportion till hur stor del av dennes åkermark som inte längre tillhör
nitratkänsligt område. Detta för att lantbrukaren ska kunna ha fånggröda eller
vårbearbetning på samma andel av växtodlingen som tidigare. På det sättet
undviker vi att lantbrukaren måste ändra sin växtföljd på grund av att området
för nitratkänsliga områden ändras.
Vad krävs för att få full utbetalning?
30 § Ändring som innebär att vi förtydligat när ersättning kan lämnas för
vändtegar.
30 a § Varken skyddszoner mot vattendrag eller anpassade skyddszoner
berättigar till ersättning på överlappande areal där lagstiftningen redan kräver
någon form av skyddszon. Det innebär att lantbrukaren inte ska ta med
skyddszonen i ansökan om utbetalning dessa år men att skyddszonen kan vara
kvar i åtagandet.
Det är viktigt att lantbrukaren meddelar länsstyrelsen att ansökan om utbetalning
för skyddszonen dras tillbaka innan lantbrukaren använder växtskyddsmedlet.
2 kap. Skala för avdrag på grund av villkorsfel
Om en lantbrukare har sökt någon ersättning eller kompensationsstöd och inte
uppfyller villkoren kan det leda till att utbetalningen minskas eller att åtagandet
hävs, helt eller delvis. Regler för detta finns i detta andra kapitel och i bilaga 3.
Kapitel två innehåller allmänna regler som omfattar alla ersättningarna samt
kompensationsstödet och det framgår till exempel vad ett upprepat fel innebär.
Bilaga 3 innehåller tabeller med villkor och tillhörande villkorsavdrag för de
olika ersättningarna och för kompensationsstödet. Tabellerna i bilaga 3 måste
läsas tillsammans med andra kapitlet. I detta förslag till föreskrifter och allmänna
råd inför 2016 utvecklar även bilaga 3 för kompensationsstödet.
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Dessutom gör vi ett förtydligande i kapitel 2 så att det framgår att de
gemensamma reglerna även gäller kompensationsstödet. Detta är ingen ändring i
sak utan syftet är att undvika en eventuell missuppfattning om att
kompensationsstödet inte omfattas då det endast stod ersättning tidigare.
Det finns en övergripande regel för avdrag på grund av villkorsfel i art. 35 i
förordning (EU) nr 640/2014. Enligt artikeln ska påföljden motsvara felets
allvar, omfattning, varaktighet och upprepning. Avdragen ska vara avskräckande
men också proportionerliga.
Villkorsavdrag beräknas olika beroende på om skötselvillkoret är kopplat till ett
basvillkor eller inte. Generellt blir konsekvensen större om skötselvillkoret är
kopplat till ett basvillkor. Det framgår av tabellerna i bilaga 3 vilka skötselvillkor
som är kopplade till basvillkor. För djurvälfärdsersättningarna och
kompensationsstödet finns inte några basvillkor.
1 o 5 §§ Ändringen innebär att även kompensationsstödet omfattas av reglerna i
dessa paragrafer.
Hel eller delvis hävning av åtagande
I 6 § finns regler om hävning i de fall villkorsfelen totalt sett är stora. I första
stycket har vi lagt till miljöersättningarna minskat kväveläckage och
skyddszoner. Enligt regeln ska stödmyndigheten häva åtagandet om de
konstaterar villkorsfel på 30 procent eller mer av den areal som ingår i ansökan
om utbetalning.
Bakgrunden till bestämmelsen när den skrevs in i SJVFS 2015:25 var
kommissionens fokus på fel och felfrekvenser. I ett inledningsskede kan
felfrekvenserna dock bli högre med den nya regeln men på sikt bör de minska,
eftersom vi upphäver åtaganden för lantbrukare som generellt sätt inte klarar av
att följa villkoren. Regeln om 30 procent är rimlig även för minskat
kväveläckage och skyddszoner. Därför lägger vi till dessa ersättningar i 6 §. För
fånggrödor görs en helhetsbedömning av skiftet och i de fall fel har konstaterats
på skiftet så ska hela skiftets areal räknas med i beräkningen av 30 procent.
Det finns en regel i föreskriften om hävning vid upprepning på mer än 20
procent, se 2 kap. 8 §. Vi föreslår att miljöersättningarna för minskat
kväveläckage och skyddszoner också ska omfattas av den generella regeln.
6a § Enligt reglerna i paragrafen ska stödmyndigheten häva åtagandet om de
konstaterar villkorsfel på 30 procent eller mer av djuren som ingår i ansökan om
utbetalning för miljöersättningen för hotade husdjursraser. Antalet djur som
berörs ska vara fler än tre. Om lantbrukaren totalt sett har stora villkorsfel är det
lämpligt att åtagandet hävs eftersom lantbrukaren då tydligt visat att denne inte
klarar av att följa villkoren. Det är också sannolikt att syftet med ersättningen
äventyras vid stora fel.
6b § Enligt reglerna i paragrafen ska stödmyndigheten häva åtagandet för de
lantbrukare som sökt djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för får och har
villkorsfel på fyra eller fler punkter enligt bilaga 3. För de lantbrukare som sökt
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djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för suggor ska åtagandet hävas om
de har villkorsfel på tre eller fler punkter enligt bilaga 3. Det innebär då att det
inte blir någon utbetalning det året. Dessa ersättningar behöver en egen regel om
totala fel eftersom ersättningarna är konstruerade på ett annat sätt då bland annat
flera av skötselvillkoren är på besättningsnivå.
Om lantbrukaren totalt sett har stora villkorsfel är det lämpligt att åtagandet hävs
eftersom lantbrukaren då tydligt visat att denne inte klarar av att följa villkoren.
Det är också sannolikt att syftet med ersättningen äventyras vid stora fel.
8a § För djurvälfärdsersättningarna för extra djuromsorg för får eller suggor ska
stödmyndigheten häva åtagande om lantbrukaren har upprepat samma fel på mer
än 20 procent av alla konstaterade djur inom ersättningsformen. Det är rimligt
med hävning av åtagandet om det är en så stor del som inte sköts enligt
villkoren.
Dessa djurvälfärdsersättningar behöver en egen regel om upprepning eftersom
ersättningarna är konstruerade på ett annat sätt, bland annat gäller flera
skötselvillkor på besättningsnivå. Enligt 8a § får en lantbrukare som ansökt om
djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för får eller suggor och som har
upprepat ett fel på två eller fler punkter enligt bilaga 3 sitt åtagande hävt.
Regeln i 8 a § ska läsas tillsammans med 2 kap. 4 §, som slår fast vad en
upprepning är. Villkorsfelen i 8 a § ska alltså avse samma punkter, både första
året och året då upprepning sker.
Bilaga 3 - Minskat kväveläckage
Fånggrödans etablering bedöms genom en helhetsbedömning av skiftet.
Etableringen kan vara ojämn på skiftet men totalt sett ändå vara tillräcklig.
Därför har vi knutit avdragen för fånggrödor till skiftet, förutom i de fall
lantbrukaren sått med något som inte är godkänt att odla som fånggröda. För ett
sådant villkorsfel konstaterar man arealen där felet finns och gör avdrag på den.
Fel som berör basvillkor ska bedömas strängare. Det innebär i de flesta fall 100
procent avdrag för dessa fel. Basvillkoren står med i tabellen endast om vi har
olika nivå på avdraget för skötselvillkoret, som är kopplat till basvillkoret, och
avdraget för basvillkoret. Eller om skötselvillkoret och basvillkoret inte
sammanfaller fullt ut, det vill säga då det kan finnas en situation då basvillkoret
är uppfyllt men inte skötselvillkoret.
Syftet med ersättningen är att minska växtnäringsläckage. Därför bedömer vi att
det är allvarligare med gödsling än med växtskyddsmedel. Att sprida
växtskyddsmedel leder till ett avdrag på 75 procent och att gödsling leder till ett
avdrag på 100 procent.
Bilaga 3 – skyddszoner
Fel som berör basvillkor ska bedömas strängare. För basvillkoren och
skötselvillkor med koppling till basvillkor är avdraget 100 procent av
ersättningen för skiftet. Att felen ses som allvarligare innebär att omfattningen på
felet inte är lika avgörande för avdraget. Upprepning leder till hävning av
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åtagandet. Ett exempel på villkor som får sådana här allvarliga konsekvenser om
de inte följs är förbudet mot att sprida växtskyddsmedel.
För andra villkor står allvarligheten av felen i relation till ytan. Det gäller några
skötselvillkor för skyddszoner och för dessa är avdraget 50 procent av
ersättningen för arealen där felet finns. Upprepning leder till hävning av skiftet
där felet begåtts.
Bilaga 3 - hotade husdjursraser
Vi väljer att formulera avdragen med begreppet ”ersättningen för djuret”
eftersom åtaganden kan omfatta olika raser, och djuren kan dessutom bytas ut.
Åtagandet är på antal djurenheter. Olika raser ger olika mycket pengar och det
skulle bli onödigt komplicerat att lägga avdragen med olika belopp i kronor per
djurras.
Villkoret om härstamningskontroll gäller på besättningsnivå. Villkorsavdrag för
fel som härrör från det villkoret är därför inte lämpligt att uttrycka som avdrag i
kronor per djur utan det blir en klumpsumma på besättningen istället. Avdraget
föreslår vi är 1000 kronor per härstamningskontroll.
De tre villkoren individmärkning, betäckning och seminering med icke-renrasiga
djur och att djur inte får vara kastrerade orsakar samma villkorsavdrag. De två
senare villkoren är centrala för ersättningen och villkoret om individmärkningen
är kopplat till ett basvillkor. Därför bedöms villkoren vara på samma nivå.
Avdraget är ersättningen för djuret gånger två. Vi har tagit hänsyn till hur
mycket ersättning lantbrukaren får för att uppfylla de olika villkoren samt till
syftet med ersättningen.
Om lantbrukaren upprepar fel avseende härstamningskontroll ska åtagandet
hävas. Felet bedöms vara så allvarligt med tanke på syftet med ersättningen att
hävning är en lämplig åtgärd.
Bilaga 3 - kompensationsstöd
Skötselvillkor
Kompensationsstödet ersätter generella merkostnader för naturbetingade
svårigheter i jordbruket. Därför skiljer sig kompensationsstödet i från
miljöersättningarna, som ersätter specifik skötsel som behövs för att bevara
värden. Sanktionsskalan för kompensationsstödet måste därför vara uppbyggd på
ett annat sätt. Det är inte möjligt att koppla avdraget till kostnaden för
skötselvillkoret eftersom det inte är dessa som ersätts. Det går inte heller att göra
avdrag med hänsyn till syftet med stödet eftersom lantbrukaren antingen har
mark i ett område som ger rätt till kompensationsstöd eller inte. Storleken på
stödet påverkas även av vilket område som lantbrukaren har mark i samt oftast
antalet djurenheter i förhållande till foderarealen.
För kompensationsstödet kopplar vi villkorsfelen till hela ytan där felet finns,
oavsett vilket eller vilka villkor som inte följts. Det beror på att de flesta villkor
inte är möjliga att kombinera på samma mark då de hänger samman med
markanvändningen. Vi gör därmed bedömningen att omfattningen av felet står i
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relation till hela ytan. Så har vi resonerat för de tidigare skötselvillkoren.
Skötselvillkoren i 5 a och 5 d §§ är nya för 2016 och liksom för de tidigare
skötselvillkoren har vi alltså satt avdraget till 100 procent av stödet för ytan där
felet finns.
Andra villkor som inte leder till avdrag
För bestämmelserna i 4 (andra stycket), 3 a, 5 b, 5 e och 5 f §§ blir bedömningen
annorlunda. Bestämmelsen i 4 § första stycket, om syftet med odling, förblir
skötselkrav som tidigare. Andra stycket är nytt för 2016 och anger att vallgräs
och vallbaljväxter endast får ingå som insådd, utom vid odling av frövall. Vi
bedömer att denna bestämmelse inte utgör ett skötselvillkor. Däremot kan inte
grödan betraktas som en växtodlingsgröda om den ingår i grödan på annat sätt än
insådd, utan räknas då istället som grovfodergröda vid beräkningen av djurtäthet.
Detsamma gäller 3 a, 5b, 5 e och 5 f §§. Om lantbrukaren inte kan utnyttja
undantagen från kravet att redovisa grovfodergrödor, eller om lantbrukarens
frövall består av flera sorter av vallbaljväxter eller vallgräs, eller om avtal med
utsädesleverantör saknas eller om skyddszoner med extensiv gröda inte ingår i
ett åtagande, eller om dokumentationen att grödan har använts som extensiv
gröda saknas, så räknas istället grödan som grovfodergröda vid beräkningen av
djurtäthet. I samtliga fall gör vi bedömningen att det ska betraktas som om fel
gröda och inte att lantbrukaren missat att följa ett skötselkrav.
Enligt krav i 10 kap. 15 § andra stycket i förordning (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder, ska lantbrukaren redovisa all sin areal. Om
lantbrukaren inte gör detta, utan exempelvis undanhåller areal påverkar det
djurtätheten så att den ökar på ett felaktigt sätt. Vi bedömer att det är rimligt att
den underdeklarerade arealen, liksom ovan, räknas som grovfodergröda vid
beräkning av djurtäthet.
Bilaga 3- extra djuromsorg för får
Villkorsfel avseende villkoren hullbedömning, klippning av får och
mottagningsrutiner för nya får leder till avdrag i kronor per får. Avdraget görs för
de får som berörs av felet. Avdraget är två gånger det belopp som ersätts. Vi har
tagit hänsyn till hur mycket ersättning lantbrukaren får för att uppfylla de olika
villkoren samt till syftet med ersättningen.
För villkorsfel avseende villkoren foderinventering senast den 1 november,
foderanalys, produktionsuppföljning och beräkning av foderstat är avdragen
också formulerade som antal kronor per får, men här gäller att avdraget ska göras
för alla får i åtagandet. Det beror på att villkoren gäller på besättningsnivå.
Bilaga 3 - extra djuromsorg för suggor
Avdragen för ersättningen görs genom att ett avdrag i kronor per sugga, antingen
för de suggor som berörs av felet eller för samtliga suggor i åtagandet. Det beror
på vilket villkoret är. Vi har tagit hänsyn till hur mycket ersättning lantbrukaren
får för att uppfylla de olika villkoren samt till syftet med ersättningen. För att
verka avskräckande bör avdragen vara högre än det belopp som ersätts för varje
villkor.
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Bilaga 3 - utökad klövhälsovård för mjölkkor
Avdraget för villkoret om verkning två gånger har kopplats till hur stor del av
besättningen där villkoret inte är uppfyllt. Vi bedömer att det finns risk för att
lantbrukarna inte kommer att kunna uppfylla villkoren på alla de mjölkkor som
de angivit i sin ansökan. Skälet till att vi gör den bedömningen är att det omsätts
många mjölkkor under ett år i en mjölkkobesättning. Mjölkkor går ut ur
besättningen och nya mjölkkor rekryteras. För att lantbrukarna inte ska bli
onödigt sanktionerade för detta naturliga inslag i produktionen, föreslår vi att
avvikelser upp till 20 procent av de antal ansökta mjölkkorna endast leder till
utebliven ersättning för dessa mjölkkor. För avvikelser över 20 procent blir
avdraget 368 kronor per mjölkko.
Att inte ha upprättat en klövhälsoplan leder till att lantbrukaren får ett avdrag på
50 kronor per mjölkko. Villkoret har stor betydelse för syftet med ersättningen
och därför väljer vi hävning vid upprepning av det villkorsfelet.

Miljöersättningar
Genom artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013
ges det möjligheter att införa miljöersättningar.
4 kap Fäbodar
5 kap Restaurering av betesmarker och slåtterängar
Vi föreslår en ändring som innebär att dessa kapitel kommer i samma ordning i
föreskrifter och allmänna råd som de är ordnande i förordning (2015:406) om
stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Dessa båda kapitel innehåller för övrigt
inga andra ändringar och ska ses som en redaktionell ändring. Vi nämner därför
inte denna ändring vidare i konsekvensutredningen.
6.kap Vallodling
Vilka regler gäller för åtagandet?
2 § Ändringen innebär att vi förtydligat reglerna med att det är den areal som
ingår i ansökan om utbetalning första året som avgör storleken på åtagandet
kommande år. Ändringen innebär ingen förändring jämfört mot tidigare regel
och därför skriver vi inte mer om denna ändring vidare i denna konsekvensutredning. Vi har även ändrat rubriken.
8. kap. Minskat kväveläckage
Vad kan man få ersättning för?
1 § I den här paragrafen reglerar vi att det är enbart åkermark inom nitratkänsligt
område som kan ingå i åtagandet. Det framgår även vad lantbrukaren ska göra
för att få ersättning.
I paragrafen definierar vi även vad som menas med fånggröda, vårbearbetning
och nitratkänsligt område. Definitionerna av fånggröda och vårbearbetning är
samma som i föregående programperiod. Då stod definitionerna i förordning
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(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder istället för som nu i
Jordbruksverkets föreskrift.
Begränsningen till att ersättningen endast är möjlig att söka i nitratkänsliga
områden betyder att stödområdet har minskat något jämfört med föregående
programperiod. Detta betraktas som en acceptabel konsekvens eftersom
miljönyttan med ersättningen beräknas vara störst i nitratkänsliga områden.
Vilka regler gäller för åtagandet?
2 § Det är nytt i programperiod 2014-2020 att det måste finnas en specificerad
åtagandeareal även för de rörliga ersättningar, som inte har fasta skiften. Det får
konsekvensen att lantbrukaren måste bestämma redan innan denna går in i ett
åtagande hur stor areal som lantbrukaren planerar att ha fånggrödor och/eller
vårbearbetning på under hela åtagandeperioden. Det reglerar vi i denna paragraf.
Efter samrådet har vi skrivit om paragrafen för att det ska vara tydligare hur
åtagandearealen räknas på de skiften där lantbrukaren både har fånggrödor och
vårbearbetning (arealen räknas bara en gång).
3 § Enligt artikel 47 i förordning (EU) 1305/2013 så kan åtagandearealen variera
från år till år om denna möjlighet finns angiven i landsbygdsprogrammet och det
finns angivet hur mycket åtagandet får variera. Vi har valt en konstruktion där
arealen i åtagandet inte varierar men hur stor andel som lantbrukaren får söka
utbetalning för kan variera. Sverige har då valt att sätta gränsen till 80 procent till
120 procent, vilket är den största variation som kommissionen tillät.
Om lantbrukaren söker utbetalning för minskat kväveläckage för under 80
procent av sitt åtagande hanteras det enligt tabell i bilaga 3.
Fånggröda
Vilka skötselvillkor gäller för sådd och etablering av fånggröda?
4 § Regeln om att fånggrödan ska sås med en för arten och syftet med odling
normal utsädesmängd är oförändrad jämfört med föregående programperiod. Det
regleras även 2 § i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna
råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring och är
även ett basvillkor.
Däremot är det nytt i programperiod 2014-2020, att det inte finns specificerade
datum när fånggrödan senast måste sås för att vara godkänd. De datum, som
fanns i programperiod 2007-2013, har istället ersatts av en mer generell regel att
fånggrödan ska sås vid en tidpunkt som gör att den hinner växa och ta upp kväve
efter skörd av huvudgrödan. Denna förändring gör att det blir mer flexibelt för
lantbrukaren att anpassa sådden av fånggrödor till de lokala förhållanden som
råder. Vi planerar att ändå i informationen till lantbrukaren rekommendera
lantbrukaren att så sina fånggrödor innan vissa datum, beroende på vilken
fånggröda som odlas. Detta för att försäkra sig om att fånggrödan kommer att
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etablera sig på ett tillfredsställande sätt. Men detta kommer alltså nu endast att
vara rekommendationer, inte regler.
5 § Denna regel är i sak oförändrad från programperiod 2007-2013, men är
omskriven för att bli tydligare. Konsekvensen av otillräcklig etablering hanteras i
skalan för villkorsavdrag.
6 § Vilket utsäde som får användas vid sådd av fånggröda är i huvudsak
mestadels oförändrad jämfört mot programperiod 2007-2013. Den enda
skillnaden är att andelen vallbaljväxter som får ingå i en utsädesblandning har
höjts från 10 viktprocent till 15 viktprocent.
När får fånggrödan brytas?
7 § Reglerna i denna paragraf preciserar när lantbrukaren som tidigast får bryta
olika fånggrödor. Brytningsdatum varierar beroende både på vilken fånggröda
det är och var lantbrukaren har sin åkermark. Brytningsdatum är i stort sett
samma som de var i programperiod 2007-2013.
Hur får fånggrödan användas?
8 § Fånggrödor får inte användas för andra ändamål än att vara just fånggrödor
under den period de ska ta upp växtnäring och det reglerar vi i 8 §. Denna regel
finns för att det ska vara tydligt att fånggrödorna ska odlas för syftet att ta upp
växtnäring och inte för något annat användningsområde. Denna regel är
oförändrad sedan programperiod 2007-2013.
Hur får gödselmedel och växtskyddsmedel spridas?
9 § För att maximera effekten av fånggrödor är det inte tillåtet att sprida
gödselmedel eller växtskyddsmedel på marken under tiden fånggrödan ska finnas
på plats. Denna regel är oförändrad sedan programperiod 2007-2013.
Vårbearbetning
Vad kan man få ersättning för?
10 § I denna paragraf reglerar vi vilka villkor lantbrukaren måste uppfylla för att
få ersättning för vårbearbetning. Regeln preciserar också vad lantbrukaren måste
göra på marken året efter stödåret, nämligen att så en huvudgröda eller vall.
Träda är inte en godkänd markanvändning året efter vårbearbetning.
Innehållet i reglerna är i huvudsak samma som i programperiod 2007-2013, men
vi har sett över och förtydligat formuleringen. En förändring är att vi nu tillåter
att lantbrukaren utför en grund jordbearbetning inför sådd av vitsenap, oljerättika
och rättika. Detta gör vi för att underlätta etableringen av dessa fånggrödor. Med
en grund vårbearbetning avser vi till exempel en lättare harvning som endast
luckrar upp det översta jordlagret. Plöjning eller en djupare kultivering är alltså
inte tillåtet. Vi definierar inte i föreskriften vilka metoder som får användas eller
exakt hur många centimetrar som utgör en grund jordbearbetning eftersom det
skulle vara mycket svårt att kontrollera detta. Att lantbrukaren inte har plöjt
marken eller har utfört en motsvarande djup jordbearbetning anser vi dock är
möjligt att kontrollera.
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11 § Eftersom skörd av potatis, rotfrukter och grönsaker innebär en stor
markstörning, som kan jämföras med en jordbearbetning, kan dessa huvudgrödor
inte kombineras med vårbearbetning. Denna regel är oförändrad jämfört med
programperiod 2007-2013.
Hur får gödselmedel och växtskyddsmedel spridas?
12 § För att maximera effekten av minskningen av växtnäringsförluster är det
inte tillåtet att sprida gödselmedel eller växtskyddsmedel på marken under
hösten. Denna regel är oförändrad sedan programperiod 2007-2013.
9. kap. Skyddszoner
Vilka krav finns för att få ersättning för skyddszoner?
1-2 §§ Lantbrukare kan få ersättning för anläggning av skyddszoner mot
vattendrag och anpassade skyddszoner. Detta gäller under förutsättning att de
anläggs på åkermark i nitratkänsliga områden, vilket innebär att ersättningen
riktas till de områden där den bedöms göra mest nytta.
Första året i åtagandeperioden ska all åtagandeareal också omfattas av
lantbrukarens ansökan om utbetalning. Denna regel påverkar främst skyddszoner
som inte ger rätt till utbetalning det första året i åtagandeperioden på grund av
produktvillkor för växtskyddsmedel (1 kap. 30 a §). För att underlätta
administrationen får lantbrukaren vänta med att ta med dessa skyddszoner i
åtagandet till det år den aktuella skyddszonen ger rätt till utbetalning. Genom att
kräva att skyddszonen ger rätt till utbetalning det första året i åtagandeperioden
riskerar vi inte att få med skyddszoner i åtagandet som inte ger rätt till
utbetalning något år under åtagandeperioden. Det kommer däremot medföra att
fler lantbrukare utökar sitt åtagande under åtagandeperioden, vilket i vissa fall
kommer att leda till förlängning. Men då det nu finns en möjlighet att plocka bort
block som ingått i ett åtagande, sammanhängande under fem år, bedömer vi inte
att detta kommer att bli något stort problem för lantbrukarna.
Vad krävs för att få ett åtagande för skyddszoner?
3-5 §§ På företaget ska den sammanlagda arealen av skyddszoner mot vattendrag
och anpassade skyddszoner vara minst 0,1 hektar. Varje enskild skyddszon ska
vara minst 100 kvadratmeter. Dessa regler skiljer sig från andra miljöersättningar, vilket beror på att skyddszoner ofta har en mindre areal då de är
relativt smala.
Skyddszoner mot vattendrag ska anläggas utmed ett vattenområde.
Vattenområdet ska uppfylla definitionen i 11 kap. 2 § miljöbalken. Det innebär
att vattenområdet ska vara ett område som täcks av vatten vid högsta
förutsägbara vattenstånd. Det är en förenkling att använda samma definition av
vattenområde som i annan nationell lagstiftning. För att en skyddszon ska vara
anlagd utmed ett vattenområde får avståndet mellan vattenområdet samt
skyddszonen inte vara för långt, utan här måste en bedömning göras i varje
enskilt fall.
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I programperiod 2007-2013, fanns det restriktioner gällande att det inte fick
finnas några träd och buskar mellan vattendraget och skyddszonen. Det finns
fortfarande restriktioner men reglerna har ändrats. Numera får det finnas spridda
träd och buskar mellan skyddszonen samt vattendraget. Däremot får det inte
finnas skog eller likande mellan skyddszonen och vattenområdet. Detta hänger
samman med att skyddszonen ska uppfylla sitt syfte.
Syftet med åtgärden skyddszoner mot vattendrag är att minska ytavrinningen,
erosionen och läckaget av näringsämnen från åkermark. Skyddszonerna minskar
även risken för att rester av växtskyddsmedel förorenar sjöar och vattendrag. En
skyddszon mot vattendrag är en vallbesådd zon eller remsa utmed ett
vattenområde. För att ge rätt till ersättning måste en skyddszon mot vattendrag
vara minst 6 meter bred och som mest 20 meter bred.
Anpassade skyddszoner ska anläggas på erosionsbenägen mark, mark som
riskerar att få skador i markstrukturen på grund av vägsalt eller mark som löper
risk att översvämmas.
Syftet med åtgärden anpassade skyddszoner är att minska läckage av fosfor från
åkermark genom att minska ytavrinning och erosion. Vidare är syftet att minska
skador i markstrukturen på grund av vägsalt, vilket annars riskerar att öka
fosforförlusterna. I översvämningsområden är syftet att minska ytavrinning och
erosion. En anpassad skyddszon kan exempelvis anläggas på erosionsbenägen
mark vid ytvattenbrunnar eller i svackor på åkermark, längs med vägar som
saltas eller åkermark som översvämmas regelbundet.
För att lantbrukaren ska få ett åtagande samt ersättning för anpassade
skyddszoner måste stödmyndigheten fastställa den anpassade skyddszonen.
Denna princip är den samma som för fastställande av exempelvis markklassen
betesmarker och slåtterängar med särskilda värden i miljöersättningen för
betesmarker och slåtterängar. Det innebär att åtagandet grundas på de uppgifter
som stödmyndigheten fastställer. I de flesta fall kommer det att krävas ett
fältbesök för att kunna göra detta. Bakgrunden till att det är länsstyrelsen som
fastställer åtagandet är att det krävs kompetens inom området för att kunna avgör
om marken uppfyller de specifika villkoren. Det kan därför vara svårt för den
enskilde lantbrukaren att avgöra på egen hand. Om stödmyndigheten vid
fältbesöket konstaterar att skyddszonen istället uppfyller kriterierna för
skyddszon mot vattendrag ska de ändra åtagandet till detta.
Vilka krav finns vid anläggning av skyddszoner?
6 § Skyddszonen ska sås senast sista sådatum det första året i åtagandet.
Skyddszoner som redan är etablerade vid åtagandeperiodens början omfattas
dock inte av kravet på sådd. Detta är för att undvika att lantbrukare ska bli
tvungna att plöja upp redan fullt fungerande skyddszoner och där växtligheten
redan är godkänd. Det är dock viktigt att skyddszonen är i så pass bra skick att
den kan fylla sin funktion samt uppfylla villkoren för skyddszonen under hela
åtagandeperioden. Det är viktigt och tänka på detta i samband med att en
lantbrukare beslutar sig för att inte plöja upp och så om en skyddszon.
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Växtligheten på skyddszonen ska vara vallgräs eller vallgräs i blandning med
vallbaljväxter. Det innebär att även rörflen och andra fleråriga energigräs som
räknas in bland vallgräsen är godkända på skyddszonen. Anledningen till
begränsningen på15 viktprocent vallbaljväxter är för att kväve inte ska anrikas i
skyddszonen.
Insektsfrämjande fröblandningar får även blandas i vid sådd av vallgräs, för att
skapa ytterligare förutsättningar för att gynna den biologiska mångfalden. Dessa
fröblandningar gynnar bland annat pollinerande insekter som humlor och vilda
bin. Det finns ingen procentsats angiven för mängden insektsfrämjande
fröblandning. Det beror på att Jordbruksverket inte anser att mängden/sorter ska
regleras. Eftersom dessa fröer är dyrare än andra fröer bedömer vi att risken att
lantbrukaren ska så in för stor mängd än vad som är lämpligt är liten. För att
gynna insekter på skyddszonen under hela säsongen är det bra om
blomningstiden för de insådda örterna överlappar varandra.
Vilka villkor ställs på skyddszonens skötsel?
7§ I denna paragraf reglerar vi hur växtligheten på skyddszonen ska se ut under
åtagandeperioden för att vara godkänd. Detta krav är något lägre än kraven vid
anläggandet av skyddszonen. Det beror på att grödan normal försämras under
åtagandeperioden på grund av exempelvis utvintring. Det är viktigt att
lantbrukare som går in i ett åtagande informeras om att grödan ska uppfylla
villkoren under hela åtagandeperioden.
8§ I denna paragraf beskriver reglerna att det inte är tillåtet att använda gödsel
eller växtskyddsmedel på skyddszonen. Dessa skötselvillkor har sin grund i
basvillkoren samt hänger samman med syftet med ersättningen.
9§ Det är tillåtet att låta beta skyddszonen under hela betessäsongen. Efter den
30 juni får växtligheten på skyddszonen även slås av och skördas. Den avslagna
växtligheten ska föras bort om det bedöms att det kan skada växtligheten på
skyddszonen. Om växtligheten på skyddszonen riskerar att skada närbelägen
utsädesodling genom oönskad pollinering får lantbrukaren däremot slå av
växtligheten på skyddszonen under hela året. Genom att tillåta att lantbrukaren
får slå av växtligheten under hela året om det riskerar att skada närbelägen
utsädesodling jämställer vi denna hantering med hanteringen av trädor. Det
innebär att det blir färre varianter för lantbrukare att hålla reda på. Det är även
tillåtet att använda grödan på skyddszonen för energiproduktion under
förutsättning att övriga regler följs. Det innebär till exempel att det endast är
möjligt att skörda grödan på utsatta datum samt att växtligheten på skyddszonen
inte får skadas i samband med skörden.
10 § I paragrafen anges regler om att det inte är tillåtet att göra något på
skyddszonen som leder till att växtligheten skadas. Som undantag är det möjligt
att vid dikningsarbete lägga jordmassorna på skyddszonen. Det gäller under
förutsättning att jordmassorna är bortförda och växtligheten reparerad senast
sista sådatum. Det innebär att, under förutsättning att lantbrukaren har påbörjat
åtgärden efter den 30 juni året innan, har lantbrukaren fram till och med den 30
juni att reparera skyddszonen. Om lantbrukaren däremot gör åtgärden på våren
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ska skyddszonen vara reparerat samma år senast den 30 juni. Bakgrunden till
undantaget är för att underlätta för lantbrukaren när dessa sällan förekommande
åtgärder ändå behöver utföras.
11 § Av reglerna i paragrafen reglerar vi att skyddszonen ska ligga obruten på
samma mark under hela åtagandeperioden. Detta för att uppnå syftet med
ersättningen. Det finns dock en möjlighet för lantbrukaren att ett enstaka år under
åtagandeperioden bryta och lägga om skyddszonen för att få en fullgod
växtlighet. Det gäller under förutsättning att länsstyrelsen beslutar om detta i
samband med en kontroll. Denna möjlighet leder förhoppningsvis till en ökad
kvalitet på skyddszonerna i ersättningen. Alternativet skulle vara att endast ge
lantbrukarna en möjlighet att förbättra grödan genom insådd och försiktiga
reparationer. Detta ger dock inte alltid en bra gröda.
12 § Datumen är satta för att överensstämma med annan nationell lagstiftning.
Dessa datum är de samma som de som anges i 33§ Statens Jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser
växtnäring. Genom att ha samma datum underlättar vi för lantbrukarna.
10. kap. Hotade husdjursraser
Vilka krav finns för att söka ersättning för hotade husdjursraser?
1§ Syftet med ersättningen är att stimulera och underlätta för djurägare att hålla
djur av en hotad svensk husdjursras. Det är viktigt att bevara dessa raser för att
upprätthålla den genetiska variationen bland domesticerade djur. Förändringar av
vår omvärld kan innebära att egenskaper som dessa djur har kan komma till nytta
i framtiden. Dessa raser utgör även ett levande kulturarv. Utan ersättning riskerar
flera husdjursraser att dö ut då de inte kan konkurrera med de djur och djurraser
som avlats för hög avkastning och produktion.
De grundläggande reglerna för att säkerställa att ersättningen betalas ut till rätt
djurägare och till rätt djur framgår av denna första paragraf. Vilka raser som ger
rätt till ersättning framgår av 8 kap. 28 § förordning (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder. I samma förordning 8 kap. 29 § framgår att den
som söker ersättningen ska vara registrerad som djurhållare i Jordbruksverkets
produktionsplatsregister. Det är en viktig regel då den som är registerad
djurhållare även är ansvarig för djuren, både för den dagliga skötseln och för den
långsiktiga planeringen.
Jordbruksverket fastställer avelsplaner för respektive ras och det är en viktig
regel att den som söker ersättningen följer avelsplanerna. Av avelsplanen
framgår bland annat hur aveln ska bedrivas för respektive ras för att bevara de
unika egenskaperna som varje ras har.
För att säkerställa att ersättning betalas ut till renrasiga djur är det viktigt att
besättningen är ansluten till respektive ras härstamningskontroll och att
djurhållaren årligen rapporterar de händelser i besättningen som ska rapporteras.
Besättningen ska senast sista ansökningsdag vara ansluten. Det innebär att de
djurhållare som vill lägga till andra djurslag eller byta djurslag, inom sitt
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åtagande, kan göra det ända till sista ändringsdag, under förutsättning att
besättningen även är ansluten till aktuell härstamningskontroll.
Vilka krav finns för åtagandet inom ersättningen?
2§ Regeln hanterar den variation av djurenheter inom åtagandet som
lantbrukaren årligen måste hålla sig inom. Enligt art. 47 i rådets förordning
1305/2013 ska det framgå vilken variation ett åtagande under åtagandeperioden
får ha mellan enskilda år av landsbygdsprogrammet.
Efter det första året i åtagandet ska lantbrukaren hålla djur och söka utbetalning
för minst 50 procent och som mest 150 procent av sitt åtagande varje år.
Det är således viktigt att lantbrukaren det första året bara tar med så många djur
och djurenheter som denne faktiskt planerar att kunna hålla varje år under
åtagandeperioden. Om lantbrukaren kommande år i åtagandet vill ha utbetalning
för fler djur och då kommer över 150 procent av sitt åtagande, leder det till en
utökning av åtagandet som ger ett nytt femårigt åtagande, enligt 1 kap. 20 §
denna föreskrift. Det är viktigt att denna variation är möjlig då det alltid finns en
naturlig variation i en besättning.
Om lantbrukaren söker utbetalning för hotade husdjursraser för under 50 procent
av sitt åtagande hanteras det enligt tabell i bilaga 3.
Vilka krav finns för besättningen?
3§ Ersättningen beräknas och betalas ut för varje enskilt djur och då är det viktigt
att varje individ kan identifieras. Det framgår av denna paragraf att varje djur ska
vara individmärkt för att säkerställa att det är rätt djur som ingår i ersättningen.
För samtliga djurslag innebär detta att de ska vara märkta enligt Statens
Jordbruksverks föreskrifter för respektive djurslag. För linderödssvinen gäller
dessutom att de ska kunna identifieras till exempel genom ett färgfoto på djuret.
4§ Ersättningen betalas ut till djur som är renrasiga och hondjur som betäcks
renrasigt. Det är en viktig del i bevarandearbetet att hondjur som ingår i
ersättningen betäcks eller semineras med handjur av samma ras. En viktig
egenskap hos de hotade husdjursraserna är de goda moderegenskaperna och
dessa raser används till viss utsträckning även i korsningsavel där hondjuret
betäckts eller seminerats med handjur av annan ras. För dessa djur ska ingen
ersättning betalas ut och det reglerar vi i denna paragraf.
5§ Kastrerade djur ingår inte på något sätt i ett avels- eller bevarandearbete och
därför kan ingen ersättning betalas ut för dessa.
Vilka krav gäller under hållandeperioden?
6§ Hållandeperioden i ersättning för hotade husdjursraser är 60 dagar.
Lantbrukaren som söker åtagande och utbetalning ska hålla de djur som anges i
ansökan om utbetalning enligt reglerna för ersättningen under 60 dagar. Denna
period börjar dagen efter det att ansökan om utbetalning kommer in till
Jordbruksverket, vilket framgår av definitionen på hållandeperiod.
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7§ Under hållandeperioden är det är möjligt att byta ut de får, getter eller svin,
som djurhållaren har redovisat i sin ansökan om åtagande och utbetalning. Detta
byte ska ske inom 10 dagar från att det utgångna djuret togs bort från
besättningen. Djurhållaren måste meddela att ett byte av djur har skett inom fem
dagar till Jordbruksverket. Antalet djurenheter får inte bli mindre genom att byta
djur. I de fall där djurhållaren inte kan ersätta det utgångna djuret med ett annat
djur så innebär det att ansökan om åtagande och utbetalning måste anpassas till
det verkliga antalet djur och djurenheter.
Vilka villkor gäller för renrasigheten för varje djur?
8§ De djur som tidigare har varit med i någon gång i ersättningarna till hotade
husdjursraser är fortsatt godkända för ersättning.
För de djur som djurhållaren söker utbetalning för första gången måste
renrasigheten styrkas med uppgifter från härstamningsregister. Dessa uppgifter
ska finnas hos Jordbruksverket senast den 15 juni ansökningsåret.
9 § Ett djur anses vara renrasigt då det har känd härstamning av samma ras i fyra
generationer eller om djuret eller dess ursprung är direkt från founder. I
bevarandearbete är founder ett väl etablerat begrepp och innebär att det är
ursprungsbesättningen eller besättningarna, där rasen en gång startade eller
upptäcktes.
Jämfört mot förra programperioden kan detta ses som en större förändring av
synen på vad ett renrasigt djur är. Under arbetet med dessa föreskrifter och
allmänna råd har vi skickat ut frågan till samtliga berörda föreningar. De
föreningar som svarade var övervägande positiva till att ha fyra generationer som
krav på ett renrasigt djur.
Det kan även ses som en stor förenkling och att reglerna är förutsägbara om alla
djur oavsett ras anses renrasiga om kravet på fyra generationer är uppfyllt.
Vilka djur kan ingå i ansökan om utbetalning?
10§ De djur i besättningen som ingår i bevarande- och avelsarbetet ger rätt till
ersättning. Av förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
framgår ålderskraven för de olika djurslagen. Dessa ålderskrav ska vara
uppfyllda senast under hållandeperioden för att djuren ska ge rätt till ersättning.
Hur beräknas antalet nötkreatur?
11-12 §§ Liksom i ersättningarna för ekologisk produktion och
kompensationsstödet beräknas ersättningen för nötkreatur från det djurinnehav
som lantbrukaren har enligt CDB under det aktuella räkningsperioden.
Samma princip gäller för ersättning till hotade husdjursraser som för
kompensationsstödet och för ersättningarna för ekologisk produktion för vem
som får tillgodoräkna sig djuret den dag som det byter produktionsplats. Denna
princip är oförändrad från programperiod 2007-2013.
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Ekologisk produktion
11. kap. Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
Då vi har infört nya kapitel i föreskrifterna och allmänna råden innebär det att
detta kapitel om ersättningarna för ekologisk produktion nu har ett annat
kapitelnummer jämfört mot innan. Tidigare 8 kap. är nu 12 kap. För övrigt inga
andra ändringar i detta kapitel än de som nämns här nedanför.
4 § Vi måste upphäva andra stycket i denna fjärde paragraf eftersom de regler
som gäller för uppbundna nötkreatur numera framgår i 3 kap. 13 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och
kontroll av ekologisk produktion.
6 § Vi har gjort en justering av sista meningen i denna paragraf för att få lika
lydelse som för övriga ersättningar där denna regel återfinns. Ändringen innebär
att lantbrukaren ska spara dokumentationen som är viktig för ersättningen under
det år som ansökan avser samt det efterföljande året.
16 § Efter samrådet har vi ändrat formuleringen av andra stycket i 16 §. Denna
ändring innebär ingen ändring i sak utan vi har skrivit om för att göra reglerna
tydligare.
Vid samrådet hade vi föreslagit en annan lydelse av första stycket i 16 §.
Lydelsen då innebar en ändring. Denna ändring kunde vi endast göra om
Kommissionen godkände vårt förslag till programändring. Kommissionen har nu
meddelat att vårt förslag till programändring inte godkänns och därför är
lydelsen densamma som i den beslutade SJVFS 2015:25.
17 § Ändringen innebär att vi ändrat skrivningen av hållandeperiod. Vi har
ändrat från två månader till 60 dagar. Detta för att få samma lydelse som för
övriga ersättningar som har en hållandeperiod. Vi har förstått att just två månader
kan uppfattas olika och vi väljer därför att ange hållandeperioden i dagar istället
för i månader.

Kompensationsstöd
12. kap. Kompensationsstöd
Då vi har infört nya kapitel i föreskrifterna och allmänna råden innebär det att
detta kapitel om kompensationsstöd nu har ett annat kapitelnummer jämfört mot
innan. Tidigare 9 kap. är nu 12 kap. För övrigt inga andra ändringar i detta
kapitel än de som nämns här nedanför.
Vi har gjort en övergripande översyn av hur detta kapitel har varit uppdelat med
olika rubriker. Denna översyn har inneburit några nya indelningar och då även
några nya rubriker. Detta innebär inte någon ändring i sak.
Syftet med de föreslagna ändringarna är att förtydliga vad som gäller om man
odlar vissa grödor och för att reglera nya grödor i kompensationsstödet på
samma nivå som i andra ersättningsformer. Villkoren är till för att rikta stödet till
den typ av produktion som stödnivåerna är beräknade för. Generellt är syftet med
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villkoren att det ska vara lätt att uppfylla villkoren för en lantbrukare som odlar
en gröda på normalt sätt och med sikte på god skörd. I vissa fall bedöms
dokumentation vara nödvändig för att viktiga villkor ska vara kontrollerbara.
Ändringarna i föreskriften är oberoende av regeringens ändring i landsbygdsprogrammet av kompensationsstödets utformning från och med 2016.
Jordbruksverket har inte möjlighet att bemöta synpunkter om programändringen
i samband med samråd och remiss av föreslagna ändringar av föreskrifter och
allmänna råd.
Grovfodergrödor
Vad gäller för grovfodergrödor som odlas på åkermark?
2 § Ett förtydligande om att grovfodergrödor inte får tröskas läggs till i reglerna
om hur grovfodergrödor ska skötas. En gröda som tröskas ska därmed inte kunna
anmälas som grovfoder för att få högre ersättning.
När får träda skördas om lantbrukaren söker utbetalning för typ av jordbruk 1, 2
eller 3?
3a § I förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder finns ett
generellt villkor att lantbrukare som söker utbetalning för grovfodergrödor i
kombination med betesdjur måste räkna och redovisa all areal där grödan betas
eller odlas och skördas som grovfoder just som grovfoder. Skälet är att det inte är
tillåtet för medlemsstaterna att som tidigare betala full ersättning för viss
grovfoderareal som djuren räcker till och inget för resterande. Att tillåta att
lantbrukare generellt får undanta areal som används till grovfoderproduktion från
ansökan hade varit att kringgå denna princip.
I vissa gränsfall kan det dock vara motiverat att medge undantag.
Det har kommit synpunkter om att det finns flera olika regler för träda inom
olika stöd. Inom gårdsstödet tillåts skörd efter 15 juli generellt och efter 31 juli
om trädan ska ligga till grund för att uppfylla villkor om två eller tre grödor inom
förgröningsstödet. Som en förenkling och för att harmonisera tillämpningarna
föreslås att trädan ska få skördas som foder eller betas efter 31 juli även inom
kompensationsstödet. Fodervärdet är generellt betydligt försämrat vid en så pass
sen skörd och det kan ses som att träda är det huvudsakliga syftet.
För lantbruksföretaget är detta en förenkling och det kan i vissa fall innebära en
möjlighet att använda trädan som en reserv under dåliga år eller som bete för
hästar. Även länsstyrelsen behöver nu i färre fall hålla reda på att det är olika
regler vid kontroll av träda. En förutsättning för undantaget som nu föreslås är att
det är möjligt att införa ett bemyndigande för Jordbruksverket att ge undantag i
förordningen. Något sådant bemyndigande är ännu inte beslutat.
Växtodlingsgrödor
Vad gäller för alla växtodlingsgrödor?
4 § Vall och vallgräs får endast ingå som insådd i en växtodlingsgröda. Villkoret
syftar till att reglera vad grönfoder är och att en vall inte ska kunna anmälas som
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växtodlingsgröda för att få högre ersättning. Undantag är om lantbrukaren odlar
frövall. Motsvarande regler finns i ersättningen för ekologisk produktion.
Vilka särskilda villkor finns för hampa?
5a § Kraven finns redan men förslaget är att det också ska vara ett tydligt krav
för att kunna få utbetalning i kompensationsstöd för hampan. De som odlar
hampa måste följa de generella kraven som är till för att minimera risk för att
hampan används till narkotikaframställning. Det handlar om att man endast får
odla vissa godkända sorter och att man ska skicka in etiketten för att styrka
vilken sort man odlar. Motsvarande regler finns i gårdsstöd och ersättningen för
ekologisk produktion.
Vilka särskilda villkor finns för frövall?
5 b § Enligt 5 b § gäller att grödan ska odlas med det syfte som den redovisats
för och det innebär att man ska odla frövall för att få fram utsäde. En frövall som
odlas för att få fram vallfrö av god kvalitet består av en sorts vallgräs eller
vallbaljväxt. Den som söker ersättning för frövall ska följa de regler som finns
för en certifierad fröodlare. Avtal med utsädesleverantören ska finnas på plats
vid en kontroll, för att styrka detta. Motsvarande regler finns i gårdsstöd och
ersättningen för ekologisk produktion.
Vilka särskilda villkor finns för energiskog?
5c § Energiskog kan numera ge kompensationsstöd. Förutsättningen är att
marken kan räknas som åkermark med snabbväxande skogsträd. För att ha
samma villkor som för gårdsstödet föreslås en hänvisning till definitionen av
Snabbväxande skogsträd i 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2014:41) om direktstöd. Godkända energiskogsgrödor blir då salix med ett
maximalt skördeintervall på 10 år samt poppel och hybridasp med ett maximalt
skördeintervall på 20 år.
Extensiva grödor
Vilka särskilda villkor finns för extensiva grödor?
5 d-5 e §§ Att extensiva grödor ger ersättning i kompensationsstödet är nytt från
och med 2015. Ersättningsnivån är relativt låg. Generellt finns därför inte behov
av detaljerade regler för att hindra att stöd betalas ut till grödor som inte har de
merkostnader som stödet ersätter för. Vi föreslår ett krav på årlig skörd för att få
ett krav som är högre än aktivitetskravet och inte betala ut för mark som sköts
som en träda
För skyddszoner föreslås regler som tydliggör att skyddszonen ska ingå i ett
miljöersättningsåtagande och att den får användas enligt reglerna för
miljöersättningen. I miljöersättningen gäller att skyddszonen får betas under hela
betessäsongen. Efter den 30 juni får växtligheten på skyddszonen slås av och
skördas. Den avslagna växtligheten ska föras bort om det bedöms att det
avslagna materialet kan skada växtligheten på skyddszonen. Skyddszonen får
inte gödslas. För att reglerna för kompensationsstöd och miljöersättning ska
harmonisera tillåts att skyddszonen skördas eller betas enligt reglerna för
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miljöersättningen. Därmed blir detta ett undantag från förbudet att ta en
grovfoderskörd från skyddszoner, för att inte försvåra för lantbrukaren att
uppfylla kravet på att föra bort avslagen växtlighet som skadar skyddszonen.
För lantbrukare som även söker kompensationsstöd för grovfoder med betesdjur
(typ av jordbruk 1, 2 eller 3) gäller att andra extensiva grödor än skyddszoner
inte får användas till grovfoder. För att göra detta kontrollerbart ska lantbrukaren
kunna visa dokumentation av användningen av alla skördar av extensiva grödor
under året. För vallgröda som använts till energiproduktion ska lantbrukaren ha
en egen panna eller biogasanläggning eller kunna visa verifikationer på att alla
vallskördar under året har lämnats till energiproduktion på ett annat företag.
Rörflen får både användas till energiframställning och strö. Om den används till
energi kan den skördas grön. Om den används till strö måste den skördas när den
är torr och saknar fodervärde.
Gröngödsling skördas vanligtvis inte, men det förekommer att växtmaterialet
skördas för att läggas på en annan gröda. I de fallen ska lantbrukaren
dokumentera skörden och kunna redogöra för hur materialet använts.
8 § Ändringen innebär att vi ändrat skrivningen av hållandeperiod. Vi har ändrat
från två månader till 60 dagar. Detta för att få samma lydelse som för övriga
ersättningar som har en hållandeperiod. Vi har förstått att just två månader kan
uppfattas olika och vi väljer därför att ange hållandeperioden i dagar istället för i
månader.

Djurvälfärdsersättningar
Syftet med dessa ersättningar är att förbättra djurvälfärden hos djur som primärt
hålls för livsmedelproduktion.
För samtliga tre djurväldfärdsersättningar ställs krav på att sökanden är aktiv
lantbrukare, enligt artikel 9 i förordning(EU) nr 1307/2013.
Det framgår även av artikel 33 punkt 1 i förordning (EU) nr 1305/2013 att de som
söker dessa ersättningar och som inte uppfyller detta villkor inte kan beviljas dessa
djurvälfärdsersättningar.
13. kap. Extra djuromsorg för får
Syftet med ersättningen är att förbättra välfärden för får genom att säkerställa att
djuren uppnår sitt näringsmässiga behov i relation till produktionscykeln med
hjälp av förbättrad produktionsplanering foderplanering, foderanalys,
hullbedömningar, extra klippningar och speciella rutiner för att föra in nya får i
besättningen.
Fårskötseln bedrivs i Sverige till övervägande del extensivt och i många fall som
sidoverksamhet. Det medför behov av stödjande insatser inom vissa delar av
produktionen. Då stallperioden är lång i Sverige läggs mycket ansvar på att
djurhållaren har kunskap om fårens behov vid olika tidpunkter och fodrets
näringsinnehåll.
Vilka krav finns för att söka ersättning för extra djuromsorg för får?
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1 § Av den första paragrafen framgår vilka grundläggande krav som den som
söker ersättningen måste uppfylla. Utöver de krav som finns i förordning
(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder finns ytterligare några
grundläggande krav.
Den som söker ska hålla det antal får som ingår i ansökan om utbetalning under
hållandeperioden och som minst hålla ett får under åtagandeperioden fram till
och med årets slut.
Åtagandet inom ersättningen är ett år och under detta år ska vissa åtgärder vidtas.
Ersättningens belopp är beräknat på att den som söker ersättningen håller får
under hela åtagandeperioden och att vissa villkor då uppfylls. En viktig regel är
att den som söker ersättningen har minst ett får under hela det år som ansökan
avser.
Under ansökningsåret ska ett antal skötselvillkor genomföras av den som söker
ersättningen. Dessa villkor är framgår av 4-14 §§ i detta kapitel i föreskriften.
Vilka krav gäller under hållandeperioden?
2-4 § Hållandeperioden för ersättningen är 60 dagar. Denna period räknas från
och med dagen efter att ansökan lämnats in.
Det är möjligt att byta ut enskilda får under hållandeperioden så länge som det
antal får som angivits i ansökan om utbetalning förblir det samma. Om något
eller några får måste bytas ut under hållandeperioden måste ersättningsfåret vara
på plats inom 10 dagar. I de fall där djurhållaren inte kan ersätta det utgångna
djuret med ett annat djur innebär det att ansökan om åtagande och utbetalning
måste anpassas till det verkliga antalet djur och djurenheter.
De djur som är möjliga att söka ersättning för måste vara satta i avel eller vara
över ett år senast under hållandeperioden. Att de är satta i avel innebär enligt
definitionen att hondjur är seminerade, betäckta eller släppta med handjur i
avelssyfte och handjur har betäckt eller är släppta med hondjur i avelssyfte.
Vilka krav gäller för en produktionsplan?
5 § Ett produktionsår i en fårbesättning består av en mängd skiftande aktiviteter.
Vissa aktiviteter varierar beroende på årstid. Fåren hålls under olika villkor på
sommaren jämfört hur de hålls under vintern. Andra aktiviteter beror på var
djuren befinner sig i sin respektive produktionscykel. Att upprätta en
produktionsplan innebär att man skapar förutsättningar för att i god tid före de
olika aktiviteterna sätta in rätt insatser. Ett exempel kan vara att hyra in hjälp i
samband med arbetskrävande aktiviteter såsom vid lamning eller klippning.
Aktiviteter som inte genomförs vid lämpliga tidpunkter eller som inte alls blir av
kan leda till negativa konsekvenser för djurens välbefinnande. För att förebygga
att detta sker ska djurhållaren upprätta en produktionsplan för sin besättning. I
produktionsplanen ska både planerade och genomförda aktiviteter framgå. Denna
produktionsplanering ska uppdateras kontinuerligt under det år ersättning söks.
Senast sista ansökningsdag ska djurhållaren som söker ersättningen ha upprättad
denna plan.
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6 § De mest väsentliga aktiviteter som ska finnas med i en produktionsplan är:


Avelsplanering. En avelsplanering innebär exempelvis hur djurhållaren
planerar val av bagge, tackor och rekryteringsdjur, antal tackor per bagge,
planerade tidpunkter för betäckning, rekryteringsdjur.



Mottagningsrutiner för djur som förs in i besättningen. Djurhållaren
noterar när nya djur köps in, på vilket sätt dessa hålls åtskilda från övriga
besättningen. Den tid de nya djuren har varit åtskilda från övriga
besättningen ska framgå av planen.



Klippning. Djurhållaren noterar när klippning planeras under året och
noterar när det gjorts.



Hullbedömning. Djurhållaren noterar under vilka tidpunkter
hullbedömning genomförs i besättningen och dokumenterar resultatet av
de tre hullbedömningarna på individnivå.



Lamning. Djurhållaren noterar när besättningen beräknas ha sin
lamningsperiod. Även vilka rutiner det finns under denna tid och även
tidpunkter när lamningsperioden är ska noteras i produktionsplanen.



Betesplanering. Djurhållaren planerar betessäsongen för sin besättning.
Det kan exempelvis vara på vilket sätt besättningen delas upp i olika
betesgrupper, vilken betesrotation som gäller med tanke på smittryck och
annat. Olika viktiga tidpunkter noteras i planen under betessäsongen.



Avvänjning och könsgruppering. Djurhållaren noterar hur
avvänjningen planeras och hur besättningen grupperas efter det.
Tidpunkter för genomförd avvänjning och grupphållning noteras i planen.



Slakt och försäljning. Djurhållaren noterar vid vilka tänkta slaktvikter,
ålder eller annat som avgör vilka djur som går till slakt. Vilka faktorer
som avgör vilka djur som behålls för rekrytering eller till försäljning av
livdjur ska även framgå i planen. Viktiga tidpunkter när det gäller slakt
och försäljning ska noteras i planen.

Dessa åtta huvudpunkter ska minst finnas med i en produktionsplanering för
besättningen. Det är minsta nivå på produktionsplan som vi reglerar i 8 §. Det
står sedan varje djurhållare fritt att ha en mer utförlig produktionsplan än vad vi
föreskriver om. Det är dock viktigt att de uppräknade punkterna och deras
beskrivning finns med för att en produktionsplan ska vara godkänd inom
ersättningen.
Vi anser det vara viktigt att djurhållaren upprättar produktionsplanen för
besättningen senast vid ansökningstillfället för att på så sätt sätta sig in och förstå
vilka villkor som åtagandet innebär.
Vilka krav gäller vid inventering och analys av foder?
7-8 §§ En viktig del i att få en förbättrad djurvälfärd för får är att djurhållaren
säkerställer att fåren får foder i rätt mängd och kvalité. Oplanerade och snabba
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foderbyten påverkar djurhälsan negativt. För att inte detta ska behöva ske är det
viktigt att en foderinventering genomförs. En foderinventering ska omfatta både
grov- och kraftfoder. Beräkningen ska omfatta hela stallperioden fram till
betesläpp. En inventering ligger till grund för planeringen av hur djurhållaren
fördelar fodret under vinterperioden fram till betessläpp.
Vi kommer att ta fram beräkningshjälp till att kunna foderinventera inom
ersättningen. Denna beräkningshjälp tar vi fram i samarbete med LRF Kött,
Fåravelsförbundet och Lammproducenterna. Detta ska ses som ett hjälpmedel
som djurhållarna kan välja att använda sig av. Beräkningshjälpen kommer att
finnas på Jordbruksverkets hemsida när ersättningen är möjliga att söka.
Merparten av det grovfoder som ges till får odlas på den egna gården och i vissa
fall måste detta foder kompletteras med kraft- och mineralfoder för att fårens
näringsbehov ska tillgodoses. Det är då viktigt att djurhållaren låter göra en
foderanalys av grovfodret som kan påvisa eventuella brister i grovfodret.
Djurhållaren ska låta göra en foderanalys av ett parti grovfoder under
ansökningsåret. Denna analys ska göras av ett ackrediterat laboratorium och
analysen ska som minst omfatta parametrarna energi och protein. Djurhållaren
ska styrka analysen genom analysprotokoll och att denne har haft en faktisk
kostnad för analysen. Inom ersättningen är kravet på en foderanalys, men det
hindrar inte för att låta genomföra ytterligare foderanalyser.
Foderinventeringen och foderanalysen ska vara gjord senast den 1 november det
år ansökan avser. Datumet är satt med tanke på att skördesäsongen är olika lång
över landet och att säsongen även kan variera över åren. Det är viktigt är att
dessa villkor är uppfyllda innan den verkliga stallperioden startar.
Vilka krav gäller vid foderstatsberäkningar?
9 § För att fåren ska få rätt mängd och riktigt foder är det viktigt att djurhållaren
genomför foderstatsberäkningar för får med olika behov och åldrar. Växande får
har större näringsbehov än vuxna får. Dräktiga får och tackor med lamm har
också stort näringsbehov.
Foderstatsberäkningar tillsammans med foderinventering och foderanalys ger
varje djurhållare mycket goda förutsättningar för att ge fåren rätt foder i
respektive produktionsstadie. Det ger även en bra möjlighet att kunna fördela det
foder som finns att tillgå på bra sätt och på så sätt leder detta till en bra
foderekonomi på varje gård.
För varje besättning, oavsett produktionsinriktning, ska det finnas foderstatsberäkningar för får i minst tre olika stadier i produktionscykeln. Dessa stadier är
högdräktiga tackor, tackor med lamm samt lågdräktiga eller övriga får. Ett får
räknas som högdräktigt två veckor innan beräknad lamning. För de besättningar
där det inte finns några dräktiga får ska tre foderstatsberäkningar också
genomföras men då anpassade efter hullbedömningar och fodertillgång.
Foderstaterna ska vara beräknade senast den 1 november, det år ansökan avser.
Datumet är satt med tanke på att djurhållaren då har svar på sin foderanalys och
därmed kan använda sig av denna vid foderstatsberäkningen. Datumet är även
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satt med tanke på att djurhållaren ska ha en god hjälp av beräknade foderstater i
sin utfodring under den långa stallperioden.
Vilka krav gäller vid hullbedömning?
10 § Trots väl fungerade rutiner och åtgärder på besättnings- och gruppnivå kan
det finnas enskilda får i besättningen som behöver mer riktade utfodringsinsatser.
För att kontrollera och säkerställa enskilda fårs välfärd ska djurhållaren känna på
djuret för att få en uppfattning om djurets hull. Detta eftersom det är svårt att se
hullet på grund av ullen. Tre gånger under året ska djurhållaren hullbedöma
samtliga får. Dessa hullbedömningar ska göras under det år som ansökan avser
och förslagsvis vid övergång till vinterfoderstat, mitt i dräktigheten, vid
lamningen, inför betäckning, vid scanning samt vid avvänjningen. Resultatet av
hullbedömningarna ska dokumenteras på individnivå i produktionsplanen.
Hullbedömningen ska även ses som en extra information om hur de övriga
insatserna har fungerat i besättningen och om eventuella förändringar måste
göras.
Mallen för hullbedömning, bilaga 8, har sitt ursprung i den mall som
Fåravelsförbundet använder och använt sig av under många år. Mallen är
därmed redan väl etablerad bland vissa får-ägare.
Vilka krav gäller vid klippning?
11 §. För mycket ull försvårar för fåret att göra sig av med överskottsvärme och
kan försämra fårets lust att äta. För mycket ull kan även orsaka klåda, hudbesvär
och försämra förlossningshygienen. Lamm som får i sig föroreningar vid di,
försvagas och far illa och kan inte tillgodose sitt näringsmässiga behov. Fåren
bör därför klippas mer än den enda gång som är lagstadgad.
Huvudregeln är att samtliga får som ingår i åtagandet ska klippas två gånger
under året. Hela fåret ska då klippas två gånger men under kyligare perioder eller
av andra skäl, kan den extra klippningen utföras som en hygienklippning. En
hygienklippning innebär enligt definition att man klipper fåret runt blygden och
runt juvret, men behåller resten av ullen. Det ger en bättre förlossningshygien
och gör det lättare för lammen att hitta spenarna utan risk att få smutsig ull i
munnen.
Vid en hygienklippning ska man i produktionsplanen motivera varför man valt
att hygienklippa.
Tidpunkter för när klippningar är utförda ska noteras i produktionsplanen.
Vilka krav gäller när nya får förs in i besättningen?
12 § Introduktion av nya djur i besättningen är den vanligaste orsaken till att
sjukdomar eller parasiter kommer in i besättningen. Därför är det viktigt att dessa
djur förs in i besättningen enligt särskilda mottagningsrutiner. Det innebär att
djuren hålls avskilda från befintlig besättning. i minst tre veckor. Lägsta kravet
är i en box med täta väggar eller i betesfålla där de inte får kontakt med andra
får. Tidpunkter och de rutiner som tillämpas ska framgå i produktionsplanen.
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Kraven i 4 kap 2 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS
2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. gäller dock.
Vilka krav gäller vid kontroll?
13-14 §§ För att säkerställa att de djurhållare som söker ersättningen följer
reglerna och att rätt ersättning lämnas måste vi kontrollera att den dokumentation
som ersättningen föreskriver finns på plats. Vi är således skyldiga att kontrollera
att den som söker ersättningen följer reglerna. Kontrollanten kan behöva granska
bland annat bokföringen för att bekräfta att de uppgifter som djurhållaren lämnat
är korrekta. Det är därför viktigt att djurhållaren sparar den dokumentation som
påverkar utbetalningen av ersättning under det år ansökan avser samt det
efterföljande år som utbetalningen avser. Då det inom ersättningen finns villkor
som ska vara uppfyllda sent på året är det därför viktigt att dokumentationen
sparas även under efterföljande år.
14. kap. Extra djuromsorg för suggor
Ersättningen är riktad till de lantbrukare som har suggor och betäckta gyltor i
planerad smågrisproduktion. Djurvälfärden i hela produktionskedjan bör på sikt
påverkas då skötselvillkor inom ersättningen riktas mot förbättrad
produktionsplanering, foderanalyser, hullbedömning, uppföljning av
foderkonsumtion och produktionsuppföljning.
I programperiod 2014-2020 är det ettåriga åtaganden med förlängningsbar period
på ett år i taget. Denna åtagandekonstruktion skiljer sig från programperiod
2007-2013 då ett åtagande inom ersättningen var femårigt. En skillnad är också
att regler om smittskydd inte längre ingår i villkoren för ersättningen.
De lantbrukare som har ett pågående åtagande från programperiod 2007-2013
måste fullfölja detta åtagande innan de kan söka ett nytt åtagande i programperiod 2014-2020.
Vilka krav finns för att söka ersättning för extra djuromsorg för suggor?
1 § I den första paragrafen framgår vilka grundläggande krav som den som söker
ersättningen måste uppfylla. Utöver de krav som finns i förordning (2015:406)
om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder finns det ytterligare några
grundläggande krav.
Åtagandet inom ersättningen omfattar ett år i taget och under detta år ska vissa
åtgärder utföras. Ersättningens belopp är beräknat på att den som söker
ersättningen har suggor och betäckta gyltor under hela åtagandeperioden då
villkoren ska uppfyllas, därför är det viktigt att den planerade produktionen
fortgår under hela det år ansökan avser, med minst en sugga eller betäckt gylta.
Under det år ansökan avser ska ett antal skötselvillkor genomföras av den som
söker ersättningen. Vilka dessa villkor är framgår av 4-8 §§ i denna föreskrift.
Samtliga suggor och betäckta gyltor på redovisade produktionsplatsnummer
ingår i åtagandet.
Vilka krav gäller för redovisning och dokumentation av djur?
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2§ Det antalet suggor och betäckta gyltor som djurhållaren anger i sin ansökan
beräknas genom det genomsnittliga antalet suggor och betäckta gyltor under
räkningsperioden. Räkningsperioden är den 1 januari till den 31 december året
före det år ansökan avser.
I beräkningen ingår de djur som finns i besättningen, oavsett om de satts in före
räkningsperioden eller inte, multipliceras med antalet dagar som djuren hålls
under räkningsperioden och delas med antalet dagar i räkningsperioden. Som en
hjälp för att kunna beräkna det genomsnittliga antalet suggor och betäckta gyltor
finns det två olika beräkningsmallar på Jordbruksverkets hemsida. Det är inget
krav för ersättningen att använda dessa mallar utan de ska ses som en hjälp vid
beräkningarna. Oavsett hur djurhållaren har beräknat antalet, ska underlaget
sparas för att vid en kontroll kunna visa hur beräkningen har gjorts.
3§ För att kunna beräkna antalet suggor och betäckta gyltor är det viktigt att
djurhållaren dokumenterar när suggorna har grisat och när gyltorna har blivit
betäckta. När suggor och betäckta gyltor förs in eller lämnar produktionsplatsen
ska också dokumenteras. Denna dokumentation är en förutsättning för att kunna
beräkna antalet suggor och betäckta gyltor i ansökan på ett korrekt sätt.
Vilka krav gäller för en produktionsplan?
4§ Ett produktionsår i smågrisproduktionen består av en mängd skiftande
aktiviter. Att upprätta en produktionsplan innebär att man skapar förutsättningar
för att i god tid före de olika aktiviteterna sätta in rätt insatser. Aktiviter som inte
genomförs vid lämpliga tidpunkter eller som inte alls blir av kan leda till
negativa konsekvenser för djurens välbefinnande. För att förebygga att detta sker
ska djurhållaren upprätta en produktionsplan för sin besättning. I
produktionsplanen ska både planerade och genomförda aktiviter framgå. Denna
produktionsplanering ska uppdateras kontinuerligt under det år ersättning söks.
Senast sista ansökningsdag ska djurhållaren som söker ersättningen ha upprättad
denna plan.
De mest väsentliga aktiviteter som ska finnas med i en produktionsplan är:


Djurflödesschema



Stallplan



Skötselrutiner

Ett djurflödesschema behövs eftersom det sker många förflyttningar av grisar
mellan olika stallavdelningar beroende av i vilken produktionsfas djuren befinner
sig. Det är viktigt att ha kontroll över dessa förflyttningar för att bland annat
minska stressen hos djuren och gynna deras välfärd.
I en stallplan ska de byggnader och stallavdelningar som ingår i produktionen
framgå. En upprättad stallplan underlättar vid produktionsplaneringen, då det är
möjligt att se att det finns tillräckligt med stallavdelningar att tillgå i
besättningen och att dessa kan rymma tillräckligt med djur.
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För att kunna verifiera att villkoret på 5 dagars tomtid uppfylls är det viktigt att
djurflödesschema och stallplan finns. Villkoret på 5 dagars tomtid gäller mellan
varje djuromgång i stallavdelningar för smågrisar och växande grisar. Tomtiden
är viktig för att det ska vara god upptorkning av alla ytor efter tvättning. Djuren
utsätts för mindre stress om stallavdelningarna dit djuren flyttas är upptorkade
och det skapar i sin tur ett bättre välbefinnande för djuren.
Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika besättningar och då är det viktigt att
ta fram skötselrutiner som är anpassade till den egna besättningen och
produktionen. Skötselrutiner är viktigt för djurens välbefinnande. Rutiner är
viktiga bland annat med tanke på om det är flera personer som är delaktiga i
skötseln av djuren eller om besättningen utökas. Störningar i redan inarbetade
rutiner kan få negativa konsekvenser för djurens välbefinnande.
Vilka krav gäller för analyser av foder, vatten eller strömaterial?
5 § Suggor och betäckta gyltor ska ha tillgång till foder, vatten och strömaterial
av god kvalitet och som motsvarar deras naturliga behov. De ska dagligen ges
foder av lämplig struktur och fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och
välbalanserad näringstillförsel. För att säkerställa detta ska djurhållaren låta
analysera foder, vatten eller strömaterial vid ett ackrediterat laboratorium. Det är
viktigt att genom analyser säkerställa kvalitén och innehåll då foder och
strömaterial som inte uppfyller kraven på god kvalité påverkar djurens
välbefinnande på ett negativt sätt och det i sin tur påverkar hela produktionen.
Foderanalyserna ska göras på ett ackrediterat laboratorium för att villkoret i
ersättningen ska vara uppfyllt. De parametrar som vi valt har stor betydelse för
djurens välfärd och för att säkerställa att suggorna och de betäckta gyltorna ska
få ett passande foder. Minst två analyser ska vara gjorda senast den 1 november.
Vilka krav gäller vid hullbedömning?
6§ För att på ett effektivt sätt utvärdera om suggornas och de dräktiga gyltornas
näringsbehov är tillgodosett ska djurhållaren regelbundet hullbedöma suggorna
och de betäckta gyltorna. Hullbedömningen ska även ses som en extra
information om hur de övriga insatserna har fungerat i besättningen och om
eventuella förändringar måste ske.
Vilket hull suggan har påverkar hennes välmående och hållbarhet samt hur väl
hon kan ta hand om sina smågrisar. Feta suggor är minst lika negativt som magra
suggor. Samtliga suggor och dräktiga gyltor ska hullbedömas fyra gånger under
en grisningscykel. Om suggan ingår i en suggpool ska navet utföra tre
bedömningar och satelliten en bedömning. I produktionsplanen ska det framgå
vid vilka tillfällen hullbedömningarna kommer att genomföras och när de utförts.
Resultatet av hullbedömningarna ska dokumenteras på individnivå i produktionsplanen.
Mallen för hullbedömning, bilaga 9, har sitt ursprung i den mall som Gård &
Djurhälsan använder och har använt sig av under många år. Mallen är därmed
redan väl etablerad bland många smågrisproducenter.
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Vilka krav gäller vid uppföljning av utfodring?
7§ Optimal utfodring är en grundförutsättning för att hålla suggorna i ett jämnt
och gott hull. Därför är det viktigt att djurhållaren dagligen följer upp utfodrad
mängd och konsumerad mängd. De suggor och betäckta gyltorna som har ätit
upp kan vid behov behöva en större fodergiva och de som inte ätit upp kan vara
utfodrade med för mycket eller behöver hållas under observation. Den dagliga
kontrollen av suggor och dräktiga gyltors allmäntillstånd och aptit kan ge
information om skador, problem med ben och klövar och eventuella brister i
fodrets kvalitet.
Förutsättningarna för optimal utfodring kan dock förändras till exempel i
samband med att djurgrupper förändras, på vilket sätt djuren hålls och om
besättningens storlek förändras. Rutiner för att systematisk följa upp utfodringen
är därför viktig. Dokumentationsformen kan se olika ut för olika djurhållare. En
del djurhållare har ett helt manuellt system och andra sköter det elektroniskt. Det
är viktigt för ersättningen att det ska finnas ett protokoll eller annat skriftligt
underlag som visar att rutinen dagligen följs. Varje dag ska detta protokoll eller
skriftliga underlag signeras med namn och datum, så att det framgår vem som
säkerställt att rutinerna följts. Det är viktigt att detta protokoll sparas för att
kunna visa vid kontroll.
Vilka krav gäller vid produktionsuppföljning?
8§ Eventuella brister i djurvälfärden kanske inte upptäcks i den dagliga skötseln
av djuren. Det är därför viktigt att djurhållaren även genomför regelbundna
produktionsuppföljningar på besättningsnivå. Villkoret för ersättningen är att
djurhållaren ska göra fyra produktionsuppföljningar jämt fördelat under det år
som ansökan avser. Av de sex punkter som vin har identifierat som viktiga i
denna produktionsuppföljning ska djurhållaren välja minst fyra vid respektive
uppföljning. Punkterna vi valt har på ett eller annat sätt stark anknytning till
djurens välfärd. En avvikelse från vad som anses normalt kan vara tecken på
brister i djurens välfärd.
De sex punkterna är:


Antal producerade grisar per sugga och år eller antal producerade grisar
per sugga och omgång.



Grisningsprocent.



Andel gyltkullar.



Antal avvanda grisar per kull.



Andel omlöp.



Utgångsorsak och antal grisningar för utslagssuggor.

Djurhållaren behöver inte använda samma punkter vid varje produktionsuppföljning. Det är viktigt att djurhållaren sparar resultatet av uppföljningen,
underlaget som visar hur produktionsuppföljningen har genomförts samt hur
resultatet har beräknats under året.

31(46)

Jordbruksverket

2015-12-14

Dnr 4.1.16-8667/15

Vilka krav gäller vid kontroll?
9§-10§ Jordbruksverket måste säkerställa att de djurhållare som söker
ersättningen följer reglerna och därmed får rätt ersättning. Vi är skyldiga att
kontrollera att den som söker ersättningen följer reglerna. Den som utför
kontrollerna kan behöva granska bland annat bokföringen, för att få bekräftelse
på att de uppgifter som djurhållaren lämnar är korrekta. Det är därför viktigt att
all dokumentation som påverkar utbetalningen av ersättning sparas under det året
ansökan avser och efterföljande år.
15. kap. Utökad klövhälsovård för mjölkkor
Syftet med åtgärden är att förbättra klövhälsan hos mjölkkor, vilket görs genom
ökat antal verkningar per år, rutiner för kontroll, bedömning och uppföljning av
mjölkkornas klövar samt vid behov, behandling av klövsjukdomar.
Vilka krav finns för att få ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor?
1-2 §§ I dessa paragrafer reglerar vi vilka lantbrukare som kan söka ersättningen
och för vilka kor. Alla mjölkkor som uppfyller villkoren ska ingå i åtagandet. Då
rekryteringen under året i en mjölkkobesättning kan vara hög är det av naturliga
skäl inte möjligt att ta med alla kor för mjölkproduktion i ersättningen. Det finns
inget krav på att den enskilda kon måste vara kvar i besättningen en viss tid. När
skötselvillkoren på varje enskild ko är uppfyllda behöver inte kon finns kvar i
besättningen längre.
I den här ersättningen är det lantbrukarens ansökta antal mjölkkor som utgör
grund för beräkningen av ersättningen. Att vi valt att konstruera beräkningen av
ersättningen på detta sätt beror till stor del på att CDB inte kan skilja på om det
köttdjur eller mjölkkor och det innebär att vi då kan vi inte få rätt uppgifter från
CDB. Den här modellen för beräkning av ersättning innebär att antingen får
lantbrukaren ersättning för kon eller ingen ersättning. Det finns ingen möjlighet
att få ersättning baserat på det antalet dagar som kon är i besättningen, likt andra
ersättningar där CDB ligger till grund för beräkningen.
Det är endast de kor som senast vid sista ansökningsdag är över 24 månaders
ålder ger rätt till ersättning. Bakgrunden till detta är flera. Dels beror det på att 24
månader är en lämplig ålder för kvigan att få sin första kalv. Men det beror också
på att det sällan finns ett behov av att verka klövarna på djur som är under 24
månaders ålder.
Men om kon blir 24 månader senast sista ansökningsdag är det dock möjligt att
genomföra den första verkningen innan sista ansökningsdag. För att verkningen
ska räknas in i ersättningen det aktuella året måste verkningen ske från den 1
januari till den 31 december det året lantbrukaren söker ersättning.
En ko för mjölkproduktion ger rätt till ersättning om den ingår i besättningen
under tillräckligt lång tid för att lantbrukaren ska ha möjlighet att uppfylla
villkoren i 3-6§§ på varje individ. Det beror på att ersättningen baseras på de
skötselvillkor som måste vara uppfyllda på de mjölkkor som ingår i ansökan. Det
är därför viktigt att säkerställa att de djur som ingår i ansökan ingår i
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besättningen under tillräckligt lång tid för att lantbrukaren ska ha möjlighet att
uppfylla skötselvillkoren för djuren. Om skötselvillkoren inte är uppfyllda på
varje enskilt djur är det inte ersättningsberättigat.
I en mjölkkobesättning kan vissa kor tillfälligt användas som amkor, vilket
innebär att korna ger di till andras kalvar. Även under denna period ska kon ingå
i åtagandet och ger rätt till ersättning under förutsättning att kon huvudsakligen
ingår i mjölkproduktionen.
Vilka skötselvillkor finns?
3-6 §§ I dessa paragrafer förklarar vi vilka skötselvillkor som gäller för
ersättningen. Dessa villkor ska vara uppfyllda för att ersättning ska kunna betalas
ut.
Klövhälsan är en av de viktigaste parametrarna för djurvälfärd i mjölkproduktion
och har stor betydelse för kornas hälsa, fertilitet och allmänna välmående. Därför
är god skötsel av djurens klövar en betydelsefull åtgärd för att ge en god
omvårdnad av kor som hålls för mjölkproduktion.
För att lantbrukaren ska få ersättning ska samtliga klövar på varje enskild ko
besiktigas och verkas två gånger under det år som ansökan avser. Verkningarna
ska genomföras med minst fyra månaders mellanrum. Det ska vara en certifierad
klövvårdare som utför verkningarna.
Dokumentation och bedömning ska göras för varje ko vid båda verkningstillfällena. I föreskriften framgår vilken information som ska ingå i klövhälsorapporten. Många lantbrukare registrerar redan idag den här informationen i
samband med klövverkningen. Kravet på dokumentationen är framtaget för att i
så stor utsträckning som möjligt överensstämma med denna registrering.
Regelbunden besiktning och verkning av klövar ger underlag för direkta åtgärder
men också information om besättningens generella klövhälsostatus. I samband
med verkningen ska en klövhälsoplan göras där åtgärderna specificeras.
Lantbrukaren samt klövverkaren kan ta fram klövhälsoplanen tillsammans.
Klövhälsoplanen ska innehålla en planering för årets verkningar samt tidpunkter
då verkningen genomförts eller kommer att genomföras. Det ska även framgå
vem som har genomfört verkningen. Om eventuella klövhälsoproblem i
besättningen överstiger de angivna procentsatser ska klövhälsoplanen även
innehålla en konkret åtgärdsplan. I åtgärdsplanen ska det framgå när, hur och av
vem åtgärderna ska genomföras. De angivna procentsatserna är framtagna
tillsammans med näringen. Efter synpunkter vid samrådet har vi nu slagit
samman diagnoserna klövsulesår och böld vita linjen till en punkt, där
avvikelsen nu får vara sammanlagt 5 %. Anledningen till detta beror på att
klövsulesår och böld i vita linjen är två närliggande diagnoser och att det därför
är lämpligt att ha dem tillsammans som en diagnos för att undvika problem med
hur registreringarna ska tolkas.
På lång sikt är det förebyggande arbetet som är det viktigaste för att undvika
problem och skapa god djurhälsa. Genom regelbundna bedömningar av
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klövarnas hälsa kan resultatet av dessa åtgärder utvärderas och klövhälsoplanen
anpassas. Klövvård är alltså mer än bara klövverkning.
Vilka krav gäller vid kontroll?
7-8 §§ Jordbruksverket måste säkerställa att de lantbrukare som söker
ersättningen följer reglerna och därmed får rätt ersättning. Vi är skyldiga att
kontrollera att den som söker ersättningen följer reglerna. Den som utför
kontrollerna kan behöva granska bland annat bokföringen, för att få bekräftelse
på att de uppgifter som lantbrukaren lämnar är korrekta. Vid en fältkontroll ska
lantbrukaren kunna visa på att det antalet kor som finns med i åtagandet är
verkade två gånger. Detta innebär att det måste vara samma individ som har
verkats vid två tillfällen under året. Det är därför viktigt att all dokumentation
som påverkar utbetalningen av ersättning sparas under det år som utbetalningen
avser samt året därefter. Detta för att vissa efterkontroller kan komma att ske
även året efter det att lantbrukaren har ansökt om ersättningen. Detta beror på att
lantbrukaren har hela året på sig att utföra vissa villkor, vilket innebär att det kan
vara svårt att kontrollera detta under det innevarande året.
2. BESKRIVNING AV ALTERNATIVA LÖSNINGAR FÖR DET MAN
VILL UPPNÅ OCH VILKA EFFEKTERNA BLIR OM NÅGON
REGLERING INTE KOMMER TILL STÅND
Genom att Landsbygdsprogrammet 2014-2020 för Sverige beslutas finns ramen
för regelverket på plats. För att landsbygdsprogrammets åtgärder ska gå att
genomföra krävs ytterligare regler för detta. Bland annat genom förordning
(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och olika föreskrifter och
allmänna råd.
De olika föreskrifterna och allmänna råd är viktiga delar för att åtgärderna i
landsbygdsprogrammet är kontrollerbara och att det finna regler som är
förutsägbara.
Det finns således inga alternativa lösningar för att inte införa regler och allmänna
råd för dessa miljöersättningar och djurvälfärdsersättningar i en föreskrift.
Reglerna måste finnas samlade för att det ska vara tydligt vilka regler som gäller
för dessa ersättningar och stöd.
3. UPPGIFTER OM VILKA SOM BERÖRS AV REGLERINGEN
1 kap. Generella bestämmelser och definitioner
De som berörs av föreslagna ändringar i 1 kap. är de lantbrukare som redan har
ett åtagande, söker ett nytt åtagande, överlåter eller övertar ett åtagande och
minskar eller ökar sitt åtagande.
2 kap. Skala för avdrag på grund av villkorsfel
De som berörs är de som har åtagande i ersättningsformerna och i de fall
stödmyndigheten bedömer att de inte uppfyller villkoren. Länsstyrelserna och
Jordbruksverket, som är de myndigheter som handlägger ersättningsformerna,
berörs också.
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8. kap. Skyddszoner
Den grupp som berörs direkt är de lantbrukare som kan välja att söka
ersättningen. Det är lantbrukare som har åkermark i nitratkänsligt område. För
dem kan möjligheten att få ersättning för skyddszoner bidra till att fler väljer att
anlägga och sköta skyddszoner, vilket bidrar till minskad ytavrinning, erosionen
samt läckaget av näringsämnen från åkermark.
En annan grupp som berörs är länsstyrelserna och Jordbruksverket som hanterar
ersättningen och på det sättet påverkas.
9. kap. Minskat kväveläckage
Den grupp som berörs direkt är de som kan välja att söka ersättningen. Det är
lantbrukare som har åkermark i nitratkänsligt område.
En annan grupp som berörs är länsstyrelserna och Jordbruksverket som hanterar
ersättningen och på det här sättet påverkas.
10. kap. Hotade husdjursraser
De som berörs är de djurhållare som håller djur av de raser som är hotade
svenska husdjursraser och som då kan söka ersättningen. Länsstyrelserna och
Jordbruksverket påverkas också då denna ersättning handläggs på
Jordbruksverket och kontrolleras i fält av länsstyrelsen.

Ekologisk produktion
11 kap. Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
De som berörs är de lantbrukare som har eller kommer att söka ett åtagande inom
ersättningarna för ekologisk produktion.
Länsstyrelserna och Jordbruksverket hanterar ersättningen och påverkas på så
sätt.

Kompensationsstöd
12. kap. Kompensationsstöd
De som direkt berörs av regleringen är de som kan söka ersättningen.
Länsstyrelserna och Jordbruksverket påverkas eftersom de hanterar ersättningen.

Djurvälfärdsersättningar
13. kap. Extra djuromsorg för får
De som berörs är de djurhållare som håller får och som då kan söka ersättningen.
Länsstyrelserna och Jordbruksverket påverkas också då denna ersättning
kommer att handläggas på Jordbruksverket och kontrolleras i fält av
länsstyrelsen.
14. kap. Extra djuromsorg för suggor
De som berörs är de djurhållare som håller suggor och betäckta gyltor och som
då kan söka ersättningen. Länsstyrelserna och Jordbruksverket påverkas också då
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denna ersättning kommer att handläggas på Jordbruksverket och kontrolleras i
fält av länsstyrelsen.
15. kap. Utökad klövhälsovård för mjölkkor
Den grupp som berörs direkt är de lantbrukare som kan välja att söka
ersättningen. Det är lantbrukare som har kor för mjölkproduktion. För dem kan
möjligheten att få ersättning för klövverkningen bidra till att fler väljer att verka
klövarna på korna två eller fler gånger per år, vilket leder en förbättrad
klövhälsa. En annan grupp som berörs är länsstyrelserna och Jordbruksverket
som hanterar ersättningen och på det sättet påverkas.
4. BEMYNDIGADEN SOM MYNDIGHETENS BESLUTANDERÄTT
GRUNDAR SIG PÅ
Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutveckling. (landsbygdsförordningen)
5. UPPGIFTER OM VILKA KOSTNADSMÄSSIGA OCH ANDRA
KONSEKVENSER REGLERINGEN MEDFÖR OCH EN JÄMFÖRELSE
AV KONSEKVENSERNA FÖR DE ÖVERVÄGDA
REGLERINGSALTERNATIVEN
Miljöersättningar, ersättningarna för ekologisk produktion och
djurvälfärdsersättningarna är frivilliga att söka och är en ersättning för det arbete man
utför och det intäktsbortfall som kan uppstå. Förändringar i verksamheten kan behöva
göras, men det ska täckas av ersättningen. Om företagen behöver göra ytterligare
förändringar är svårt att förutse.
För de lantbruksföretag som har möjlighet att söka kompensationsstöd är denna
ersättning en mycket viktig del för dessa företag. Kompensationsstödet ska gynna de
företag i områden med mindre gynnsamt klimat och förutsättning för odling.
Syftet med en gemensam skala för villkorsavdrag är att ge jordbruksföretag i hela
landet mer lika avdrag vid samma typ av fel och därmed mer lika förutsättningar. På
sikt kan länsstyrelsens och Jordbruksverkets handläggning underlättas.
Om företagen blir mer medvetna om påföljderna när man inte följer villkor kan de
undvika fel och därmed även slippa påföljder. På sikt kan skalan för avdrag bidra till
att villkoren följs bättre och därmed öka effektiviteten i åtgärderna. Något fler
lantbrukare kan vilja gå in i åtagande om påföljderna är förutsägbara.
6. BEDÖMNING AV OM REGLERINGEN ÖVERENSSTÄMMER MED
ELLER GÅR UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM FÖLJER AV
SVERIGES ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN
Regleringen överensstämmer med skyldigheterna.
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7. BEDÖMNING AV OM SÄRSKILDA HÄNSYN BEHÖVER TAS NÄR
DET GÄLLER TIDPUNKTEN FÖR IKRAFTTRÄDANDE OCH OM DET
FINNS BEHOV AV SPECIELLA INFORMATIONSINSATSER
Ikraftträdande
Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för
ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar beräknar vi ska
beslutas och träda i kraft under februari 2016. Den ska dock tillämpas från 1 januari
2016.
Information om nya ersättningar och ändrade regler
Jordbruksverkets huvudsakliga informationskanal är webbplatsen. På webbsidorna om
alla stöd och ersättningar kommer vi att under oktober månad 2015 publicera den
information om de miljöersättningar och djurvälfärdsersättningar som är möjliga att
söka från 2016. All webinformation om alla ersättningar och stöd kommer att
uppdateras inför SAM-perioden.
Inför SAM-ansökan kommer det även att skickas ut information om stöd och
ersättningarna till samtliga lantbrukare. Av detta material kommer det framgå på vilket
sätt de olika stöd och ersättningarna ska sökas, kortfattat vilka regler och villkor som
gäller för respektive stöd och ersättning.
Utöver Jordbruksverkets allmänna information har även länsstyrelserna löpande
information till lantbrukarna. Jordbruksverket kommer även att informera
länsstyrelserna om de ersättningar som införs 2016 och om de regler från 2015 som
ändras i och med uppdateringen av dessa föreskrifter och allmänna råd.
8. KONSEKVENSER FÖR LANDSBYGDEN
Vi bedömer att vårt förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar,
ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
kommer att vara viktigt för landsbygden. Reglerna för de stöd och ersättningar som vi
föreskriver om är viktiga. Vi bedömer att stöden och ersättningarna i föreskriften
kommer att bidra till en positiv utveckling på landsbygden.
Stöden och ersättningarna är också en mycket viktig del av landsbygdsprogrammet.
B FÖRETAG
Markera med x
( ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen
innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt B.
(X ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en
beskrivning av punkterna i avsnitt B.
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1. BESKRIVNING AV ANTALET FÖRETAG SOM BERÖRS, VILKA
BRANSCHER FÖRETAGEN ÄR VERKSAMMA I SAMT STORLEKEN
PÅ FÖRETAGEN
Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för
ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar berör de
lantbrukare och lantbruksföretag som uppfyller de krav som ställs för respektive stöd
och ersättning. För de olika ersättningarna kan det vara olika typer av företag som
kommer ifråga men vi bedömer att de flesta är enmansföretag eller företag med ett
fåtal anställda.
För ersättningarna för ekologisk produktion, kompensationsstöd och för
djurvälfärdsersättningarna i landsbygdsprogram 2014-2020 ställs krav på att den eller
de som söker olika ersättningar och stöd är aktiv lantbrukare, enligt artikel 9 i
förordning(EU) nr 1307/2013.
De lantbruksföretag som inte uppfyller detta villkor kan inte söka ersättningar för
ekologisk produktion, kompensationsstöd eller djurvälfärdsersättningarna.
Vi bedömer att ovanstående krav kan påverka kommuner och landsting men vi
bedömer att för övriga delar av den föreslagna föreskriften inte ska påverka kommuner
och landsting.
Skyddszoner
De som berörs är de ungefär 3900 företag som vi beräknar kommer att ha ett åtagande
inom ersättningen.
Minskat kväveläckage
Det fanns även i landsbygdsprogram 2007-2013 en ersättning för minskat
kväveläckage. Då hade cirka 7 000 lantbrukare ett åtagande för minskat
kväveläckage. Eftersom området där ersättningen kan sökas är något mindre i
den här programperioden kan det påverka anslutningen negativt men vi beräknar
att minskningen på grund av nytt område borde vara av mindre omfattning.
Hotade husdjursraser
De som berörs är de ungefär 1200 företag som vi beräknar kommer att ha ett
åtagande inom ersättningen.
Ekologisk produktion och omställning ekologisk produktion
De som berörs är de ungefär 5 500 företag som vi bedömer ha ett åtagande inom
ersättningen för ekologisk produktion och ungefär 2 000 som vi bedömer ha ett
åtagande inom ersättning för omställning till ekologisk produktion.
Kompensationsstöd
De som berörs är de ungefär 26 500 företag som vi bedömer kommer att söka
ersättningen.
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Djurvälfärdsersättningar
Extra djuromsorg för får
De som berörs är de ungefär 1500 företag som vi beräknar kommer ha ett
åtagande inom ersättningen.
Extra djuromsorg för suggor
De som berörs är de ungefär 500 företag som vi beräknar kommer ha ett
åtagande inom ersättningen.
Utökad klövhälsovård för mjölkkor
De som berörs är de ungefär 2000 företag som vi beräknar kommer ha ett
åtagande inom ersättningen.
2. BESKRIVNING AV VILKEN TIDSÅTGÅNG REGLERINGEN KAN
FÖRA MED SIG FÖR FÖRETAGEN OCH VAD REGLERINGEN
INNEBÄR FÖR FÖRETAGENS ADMINISTRATIVA KOSTNADER.
Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för
ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar innehåller inga
regler för att söka dessa stöd och ersättningar.
Kostnaderna för att söka dessa beräknas i arbetet med föreskrifter för ansökan, Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan för jordbrukarstöd.
Beräkning av administrativ börda för kompensationsstödet (12 kap.)
5 f § Dokumentera skörd- I denna paragraf finns krav på lantbrukaren att ha
dokumentation som möjliggör kontroll av att extensiva grödor inte används till
grovfoder. Arealen av dessa grödor uppskattas till 325 ha på 65 företag. Vi uppskattar
den genomsnittliga skiftesstorleken till 1 ha och antal skördar till 2 i genomsnitt samt
tid för att dokumentera skörd från ett skifte till 5 minuter. Vi antar att det är
lantbrukaren själv som utför uppgiften och därför är arbetskostnaden 220 kr/tim. Det
blir en total administrativ nettobörda på 5/60 tim * 5 skiften *2 skördar * 220 kr/tim *
65 företag= 11 917 kr.
Generellt hur vi har räknat för djurvälfärdsersättningarna (13-15 kap.):
Djurvälfärdsersättningar är ersättningar där lantbrukaren ersätts för att utföra specifika
aktiviteter som syftar till att förbättra djurvälfärden i besättningen. Flera av de
aktiviteter som ersätts är aktiviteter som betraktas som administrativa bördor. Det är på
dessa specifika aktiviteter som vi därför beräknat administrativ börda. Men eftersom
dessa aktiviteter också är de aktiviteter som lantbrukaren får betalt för att utföra skulle
det vara missvisande att redovisa hela kostnaden som administrativ börda. Vi har
därför i beräkningen av administrativ börda dragit av den del av kostnaden som
lantbrukaren får betalt för att utföra från den totala administrativa bördan.
Gemensamt för alla djurvälfärdsersättningar är att det i skötselvillkoren ingår både
aktiviteter som betraktas som administrativ börda och aktiviter som inte betraktas som

39(46)

Jordbruksverket

2015-12-14

Dnr 4.1.16-8667/15

administrativ börda. För att beräkna hur stor del av den administrativa bördan som
lantbrukaren får betalt för att göra har vi för varje ersättning räknat ut en
finansieringsandel. Finansieringsandelen är den andel av de beräknade totala
kostnaderna för att uppfylla skötselvillkoren som lantbrukaren faktiskt får betalt för.
Därmed blir ekvationen: Finansieringsandel = faktisk ersättningsnivå/maximal
ersättningsnivå enligt kalkyl. Både de faktiska ersättningsnivåerna och maximala
ersättningsnivåerna enligt kalkyl anges i Landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Eftersom det i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns beslutade kalkyler för
djurvälfärdsersättningarna har vi använt dessa kalkyler istället för databasen Malin för
att beräkna tidsåtgång och arbetskostnader för administrativ börda. Kalkylerna är
granskade och godkända båda av en extern granskare och av EU-kommissionen och vi
bedömer därför siffrorna som tillförlitliga.
Den totala administrativa bördan för alla villkor inom djurvälfärdsersättningen extra
djuromsorg för får är 10 619 500 kronor. Då finansieringsandelen för ersättningen är
86,8 procent betyder det att lantbrukarna blir ersatta för 9 444 730 kronor av den
administrativa bördan. Därmed är den ofinansierade delen av den administrativa
bördan 1 474 770 kr. Eftersom vi har beräknat den administrativa bördan på en
population av 1 500 företag betyder det att den ofinansierade delen av den
administrativa bördan blir 983 kr per företag.
Den totala administrativa bördan för alla villkor inom djurvälfärdsersättningen extra
djuromsorg för suggor är 41 452 033 kronor. Då finansieringsandelen för ersättningen
är 93,6 procent betyder det att lantbrukarna blir ersatta för 38 781 600 kronor av den
administrativa bördan. Därmed är den ofinansierade delen av den administrativa
bördan 4 672 433 kr. Eftersom vi har beräknat den administrativa bördan på en
population av 500 företag betyder det att den ofinansierade delen av den administrativa
bördan blir 9 345 kr per företag.
Den totala administrativa bördan för alla villkor inom djurvälfärdsersättningen utökad
klövhälsovård för mjölkkor är 14 172 000 kronor. Då finansieringsandelen för
ersättningen är 95,2 procent betyder det att lantbrukarna blir ersatta för 13 482 528
kronor av den administrativa bördan. Därmed är den ofinansierade delen av den
administrativa bördan 689 472 kr. Eftersom vi har beräknat den administrativa bördan
på en population av 2 000 företag betyder det att den ofinansierade delen av den
administrativa bördan blir 345 kr per företag.
Kapitel 13 - Extra djuromsorg för får
Finansieringsandel = 2 000 kr per djurenhet / 2 304 kr per djurenhet = 86,8 procent
5 § Upprättande av och uppdatering av en produktionsplan - Hela regeln innebär en
administrativ börda. Den beräknade arbetstiden är 3 timmar per lantbrukare och år.
Med en finansieringsandel på 86,8 % innebär det att det är 0,4 timmar per lantbrukare
och år som inte betalas i ersättningen och därmed blir den administrativa nettobördan.
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Det är 1 500 företag som berörs. Vi antar att det är lantbrukaren själv som utför
uppgiften och därför är arbetskostnaden 220 kr/tim. Det blir en total administrativ
nettobörda på 0,4 tim * 1500 företag * 220 kr/tim = 132 000 kr
7 § Foderinventering – Den del av den här regeln som är administrativ börda är den tid
det tar lantbrukaren att dokumentera resultatet av foderinventeringen och att beräkna
foderbehov fram till betessläpp.
Den beräknade arbetstiden för detta är 3,5 timmar per lantbrukare och år. Med en
finansieringsandel på 86,8 procent innebär det att det är 0,46 timmar per lantbrukare
och år som inte betalas i ersättningen och därmed blir den administrativa nettobördan.
Det är 1 500 företag som berörs. Vi antar att det är lantbrukaren själv som utför vissa
delar av uppgiften men att vissa delar utförs av en rådgivare. Arbetskostnaden för
lantbrukaren är 220 kr/tim och arbetskostnaden för rådgivaren är 750 kr/tim.
Fördelningen av arbetstid mellan rådgivaren och lantbrukaren är 3 timmar för
rådgivaren och 0,5 timmar för lantbrukaren. Det blir en total administrativ nettobörda
på (3 tim * 13,2% * 750 kr/tim * 1500 företag) + (0,5 tim * 13,2% * 220 kr/tim * 1500
företag) = 467 280 kr
8 § Analys av foder – Den del av den här regeln som är administrativ börda är den tid
det tar lantbrukaren att administrera foderanalysen.
Den tiden bedömer vi till 10 minuter per lantbrukare och år. Eftersom det i kalkylen
för ersättningen inte finns någon arbetstid angiven för detta villkor så anser vi att hela
tidsåtgången på 10 minuter ska räknas som administrativ börda. Det är 1 500 företag
som berörs. Vi antar att det är lantbrukaren själv som utför uppgiften och därför är
arbetskostnaden 220 kr/tim. Det blir en total administrativ börda på (10/60) tim * 1500
företag * 220 kr/tim = 55 000 kr
9 § Beräkna foderstater - Hela regeln är en administrativ börda.
Den beräknade arbetstiden är 8 timmar per lantbrukare och år. Med en
finansieringsandel på 86,8 procent innebär det att det är 1,06 timmar per lantbrukare
och år som inte betalas i ersättningen och därmed blir den administrativa nettobördan.
Det är 1 500 företag som berörs. Vi antar att det är lantbrukaren själv som utför vissa
delar av uppgiften men att vissa delar utförs av en rådgivare. Arbetskostnaden för
lantbrukaren är 220 kr/tim och arbetskostnaden för rådgivaren är 750 kr/tim.
Fördelningen av arbetstid mellan rådgivaren och lantbrukaren är 4 timmar för
rådgivaren och 4 timmar för lantbrukaren. Det blir en total administrativ nettobörda på
(4 tim * 13,2% * 750 kr/tim * 1500 företag) + (4 tim * 13,2% * 220 kr/tim * 1500
företag) = 768 240 kr
10 § Hullbedömning - Den del av den här regeln som är administrativ börda är den tid
det tar lantbrukaren att dokumentera resultatet av hullbedömningen och att notera i
produktionsplanen att hullbedömning har utförts.
En hullbedömning tar uppskattningsvis 3,75 minuter per får att utföra och vi räknar
med att dokumentationen är 0,25 minuter av dessa 3,75 minuter. Det ger en total tid för
dokumentation på 24 minuter per lantbrukare och år. Med en finansieringsandel på
86,8 procent innebär det att det är 3,2 minuter per lantbrukare och år som inte betalas i
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ersättningen och därmed blir den administrativa nettobördan. Det är 1 500 företag som
berörs. Vi antar att det är lantbrukaren själv som utför uppgiften och därför är
arbetskostnaden 220 kr/tim. Det blir en total administrativ nettobörda på (3,2/60) tim *
1500 företag * 220 kr/tim = 17 600 kr
11 § Klippning - Den del av den här regeln som är administrativ börda är den tid det
tar lantbrukaren att dokumentera i produktionsplanen att klippningen har utförts.
Att dokumentera i produktionsplanen att klippning har utförts bedöms ta 5 minuter per
lantbrukare och år. Eftersom det i kalkylen för ersättningen inte finns någon arbetstid
angiven för detta villkor så anser vi att hela tidsåtgången på 5 minuter ska räknas som
administrativ börda. Det är 1 500 företag som berörs. Vi antar att det är lantbrukaren
själv som utför uppgiften och därför är arbetskostnaden 220 kr/tim. Det blir en total
administrativ nettobörda på (5/60) tim * 1500 företag * 220 kr/tim = 27 500 kr
12 § Mottagningsrutiner för nya får - Den del av den här regeln som är administrativ
börda är den tid det tar lantbrukaren att dokumentera i produktionsplanen att rutinerna
har tillämpats.
Att dokumentera i produktionsplanen att rutinerna har tillämpats bedöms ta 10 minuter
per lantbrukare och år. Med en finansieringsandel på 86,8 procent innebär det att det är
1,3 minuter per lantbrukare och år som inte betalas i ersättningen och därmed blir den
administrativa nettobördan. Det är 1 500 företag som berörs. Vi antar att det är
lantbrukaren själv som utför uppgiften och därför är arbetskostnaden 220 kr/tim. Det
blir en total administrativ nettobörda på (1,3/60) tim * 1500 företag * 220 kr/tim = 7
150 kr
Kapitel 14 - Extra djuromsorg för suggor
Finansieringsandel = 2 000 kr per djurenhet / 2 137 kr per djurenhet = 93,6 procent
2 § Beräkna genomsnittligt antal suggor och betäckta gyltor – Detta är en administrativ
börda men eftersom den avser ansökan om ersättning så hanteras den inom föreskrifter
om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om
jordbrukarstöd.
3 § Dokumentera när suggor har grisat och när gyltor är betäckta – Detta är en
administrativ börda men eftersom den avser ansökan om ersättning så hanteras den
inom Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om
ansökan om jordbrukarstöd.
4 § Upprättande och uppdatera en produktionsplan - Hela denna regel är en
administrativ börda.
Den beräknade arbetstiden är 284 timmar per lantbrukare och år. Med en
finansieringsandel på 93,6 procent innebär det att det är 18,2 timmar per lantbrukare
och år som inte betalas i ersättningen och därmed blir den administrativa nettobördan.
Det är 500 företag som berörs. Vi antar att det är lantbrukaren själv som utför
uppgiften och därför är arbetskostnaden 220 kr/tim. Det blir en total administrativ
nettobörda på 18,2 tim * 500 företag * 220 kr/tim = 2 002 000 kr
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5 § Analys av foder – Den del av den här regeln som är administrativ börda är den tid
det tar lantbrukaren att administrera foderanalysen.
Den tiden bedömer vi till 10 minuter per lantbrukare och år. Eftersom det i kalkylen
för ersättningen inte finns någon arbetstid angiven för detta villkor så anser vi att hela
tidsåtgången på 10 minuter ska räknas som administrativ börda. Det är 500 företag
som berörs. Vi antar att det är lantbrukaren själv som utför uppgiften och därför är
arbetskostnaden 220 kr/tim. Det blir en total administrativ börda på (10/60) tim * 500
företag * 220 kr/tim = 18 333 kr
6 § Hullbedömning – Den del av den här regeln som är administrativ börda är den tid
det tar lantbrukaren att dokumentera resultatet av hullbedömningen och att notera i
produktionsplanen att hullbedömning har utförts.
En hullbedömning tar 3 minuter per sugga att utföra och vi räknar med att
dokumentationen tar 0,25 minuter av dessa 3 minuter. Detta ger en total tid för
dokumentation på 6,97 timmar per lantbrukare och år. Med en finansieringsandel på
93,6 procent innebär det att det är 0,45 timmar per lantbrukare och år som inte betalas i
ersättningen och därmed blir den administrativa nettobördan. Det är 500 företag som
berörs. Vi antar att det är lantbrukaren själv som utför uppgiften och därför är
arbetskostnaden 220 kr/tim. Det blir en total administrativ nettobörda på 0,45 tim *
500 företag * 220 kr/tim = 49 500 kr
7 § Daglig uppföljning av utfodring - Den del av den här regeln som är administrativ
börda är den tid det tar lantbrukaren att dokumentera resultatet av den dagliga
uppföljningen av utfodring.
För en genomsnittlig besättning beräknar vi att dokumentationsdelen av regel tar 15
minuter per dag vilket ger en tidsåtgång på 90,7 timmar per år. Med en
finansieringsandel på 93,6 procent innebär det att det är 5,8 timmar per lantbrukare och
år som inte betalas i ersättningen och därmed blir den administrativa nettobördan. Det
är 500 företag som berörs. Vi antar att det är lantbrukaren själv som utför uppgiften
och därför är arbetskostnaden 220 kr/tim. Det blir en total administrativ nettobörda på
5,8 tim * 500 företag * 220 kr/tim = 638 000 kr
8 § Produktionsuppföljning – Hela denna regel är en administrativ börda.
Den beräknade arbetstiden är 279 timmar per lantbrukare och år. Med en
finansieringsandel på 93,6 procent innebär det att det är 17,86 timmar per lantbrukare
och år som inte betalas i ersättningen och därmed blir den administrativa nettobördan.
Det är 500 företag som berörs. Vi antar att det är lantbrukaren själv som utför
uppgiften och därför är arbetskostnaden 220 kr/tim. Det blir en total administrativ
nettobörda på 17,86 tim * 500 företag * 220 kr/tim = 1 964 600 kr
Kapitel 15 - Utökad klövhälsovård för mjölkkor
Finansieringsandel = 220 kr per djurenhet / 231 kr per djurenhet = 95,2 procent
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4 § Dokumentation i klövhälsorapporten - Hela denna regel är en administrativ börda.
Den beräknade arbetstiden är 6,1 timmar per lantbrukare och år. Med en
finansieringsandel på 95,2 procent innebär det att det är 0,3 timmar per lantbrukare och
år som inte betalas i ersättningen och därmed blir den administrativa nettobördan. Det
är 2 000 företag som berörs. Vi antar att det är den certifierade klövvårdaren som utför
uppgiften och därför är arbetskostnaden 640 kr/tim. Det blir en total administrativ
nettobörda på 0,3 tim * 2000 företag * 640 kr/tim = 384 000 kr
5-6 § Upprättande av en klövhälsoplan - Hela denna regel är en administrativ börda.
Den beräknade arbetstiden är 7,4 timmar per lantbrukare och år. Med en
finansieringsandel på 95,2 procent innebär det att det är 0,35 timmar per lantbrukare
och år som inte betalas i ersättningen och därmed blir den administrativa nettobördan.
Det är 2 000 företag som berörs. Vi antar att det är lantbrukaren själv som utför vissa
delar av uppgiften men att vissa delar utförs av en certifierad klövvårdare.
Arbetskostnaden för lantbrukaren är 220 kr/tim och arbetskostnaden för klövvårdaren
är 640 kr/tim. Fördelningen av arbetstid mellan klövvårdaren och lantbrukaren är 3,7
timmar för klövvårdaren och 3,7 timmar för lantbrukaren. Det blir en total
administrativ nettobörda på (3,7 tim * 4,8% * 640 kr/tim * 2000 företag) + (3,7 tim *
4,8% * 220 kr/tim * 2000 företag) = 305 472 kr
3. BESKRIVNING AV VILKA ANDRA KOSTNADER DEN
FÖRESLAGNA REGLERINGEN MEDFÖR FÖR FÖRETAGEN OCH
VILKA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN SOM FÖRETAGEN KAN
BEHÖVA VIDTA TILL FÖLJD AV DEN FÖRESLAGNA REGLERINGEN
Vi bedömer att föreslag till föreskrifter och allmänna råd inte innebär några extra
kostnader utöver de som redan har beskrivits i punkten ovan.
4. BESKRIVNING AV I VILKEN UTSTRÄCKNING REGLERINGEN KAN
KOMMA ATT PÅVERKA KONKURRENSFÖRHÅLLANDENA FÖR
FÖRETAGEN
Miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och
djurvälfärdsersättningar är frivilliga att söka för de lantbrukare och andra företag som
är verksamma inom de områden där ersättning är möjlig att söka. Alla som söker
åtagande och uppfyller villkoren för miljöersättningarna, ersättningarna för ekologisk
odling, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningarna har rätt till ersättning.
För de lantbruksföretag som har möjlighet att söka kompensationsstöd är denna
ersättning en mycket viktig del i dessa företags konkurrenskraft, då ersättningen
ska gynna de företag i områden med mindre gynnsamt klimat och förutsättning
för odling.
5. BESKRIVNING AV HUR REGLERINGEN I ANDRA AVSEENDEN
KAN KOMMA ATT PÅVERKA FÖRETAGEN
Vi bedömer att företagen inte berörs i andra avseenden.
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6. BESKRIVNING AV OM SÄRSKILDA HÄNSYN BEHÖVER TAS TILL
SMÅ FÖRETAG VID REGLERNAS UTFORMNING
Reglerna är skrivna utifrån att många olika typer av företag ska ha möjlighet att söka
de stöd och ersättningar som vi föreskriver om, så länge reglerna uppfylls. Därför är
vår bedömning att ingen särskild hänsyn behöver tas till just små företag.
C KOMMUNER OCH LANDSTING
Markera med x
( X )Regleringen bedöms inte innebära förändringar av kommunala befogenheter eller
skyldigheter respektive förändringar av grunderna för kommunerna eller landstingens
organisationer eller verksamhetsformer. Konsekvensutredningen innehåller därför inte
någon beskrivning av punkterna i avsnitt C.
( )
Regleringen bedöms innebära förändringar av kommunala befogenheter eller
skyldigheter respektive förändringar av grunderna för kommunerna eller landstingens
organisationer eller verksamhetsformer. Konsekvensutredningen innehåller därför en
beskrivning av punkterna i avsnitt C.
D SAMRÅD
Förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för
ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar skickas nu på
samråd och senare även på remiss.
D ÖVRIGT
Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall för konsekvensutredning.
Dock med tillägg med punkt 4, 7 och 8 under A och punkt C Kommuner och landsting.
E KONTAKTPERSONER
1 kap. Gemensamma bestämmelser och definitioner
Elisabeth Fyhr
036- 15 62 39
Elisabeth.Fyhr(at)jordbruksverket.se
2 kap. Skala för avdrag på grund av villkorsfel
Malin Grahn
036-15 61 59
Malin.Grahn(at)jordbruksverket.se
Emil Fridell
036-15 57 42
Emil Fridell(at)jordbruksverket.se
8 kap. Minskat kväveläckage
Sandra Nicklasson
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036- 15 63 60
Sandra.Nicklasson@jordbruksverket.se
9 kap. Skyddszoner
Christine Rolander
036- 15 52 72
Christine.Rolander(at)jordbruksverket.se
10 kap. Hotade husdjursraser
Elisabeth Fyhr
036- 15 62 39
Elisabeth.Fyhr(at)jordbruksverket.se
11 kap. Ekologisk produktion och omställning ekologisk produktion
Elisabeth Fyhr
036- 15 62 39
Elisabeth.Fyhr(at)jordbruksverket.se
12 kap. Kompensationsstöd
Benjamin Bollhöner
036-15 57 85
Benjamin.Bollhöner(at)jordbruksverket.se
Emma Lundin
036- 15 57 51
Emma.Lundin(at)jordbruksverket.se
13 kap. Extra djuromsorg för får
Elisabeth Fyhr
036- 15 62 39
Elisabeth.Fyhr(at)jordbruksverket.se
14 kap. Extra djuromsorg för suggor
Ida Elgåsen
036-15 64 53
Ida.Elgasen@jordbruksverket.se
15 kap. Utökad klövhälsovård för mjölkkor
Christine Rolander
036- 15 52 72
Christine.Rolander(at)jordbruksverket.se
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