
Frågor till Jordbruksverket som deltagarna ställt i sin anmälan till nätverksträffen den 12 nov. 

FRÅGA SVAR 

Fråga i samband med 
destinationsutveckling. 
Traditionella näringar: i vilken 
utsträckning ska de lyftas upp 
och bevaras? Denna fråga är 
ställd av någon som 
representerar BFSO, vilket jag 
inte riktigt vet vad det står för.  
 

För att kunna besvara frågan behöver vi veta mer om sammanhanget. 

"Vad anser Jordbruksverket om 
Göran Brulins syn att det är 
""närmast bisarrt"" att ha 
kärnindikatorerna nya jobb och 
nya företag i det korta 
perspektivet och...att 
resultaten måste fångas med 
en betydligt bredare palett än 
uppföljnings- och 
indikatorssystemen. Har verket 
funderat på denna syn och 
föreslagit nya sätt? Se närmare 
i ""Att fånga effekter - av 
program och projekt"" 
Studentlitteratur 2013." 
 

Det framgår inte om det är någon särskild programåtgärd som åsyftas. Dessa kärnindikatorer är förordningsstyrda eller 
beslutade genom delegerade akter, och utgör därför lagkrav inom programuppföljningen. Programindikatorer har tagits 
fram inom expertgruppsmöten med kommissionen och samtliga EU-medlemsstater. 
Jordbruksverket kan hålla med om att vissa EU-gemensamma indikatorer är mindre lämpliga för vissa åtgärder, särskilt i 
ett kortare tidsperspektiv. Däremot ska dessa indikatorer även följas upp i slututvärderingar 2023 och i det 
tidsperspektivet är indikatorerna mer berättigade. 
Programuppföljningen och indikatorsystemen innehåller också långt mycket mer ärendespecifik information än dessa 
kärnindikatorer, just för att möjliggöra bredare uppföljnings- och utvärderingsinsatser. 
Jordbruksverket har också föreslagit nationella indikatorer som är bättre lämpade för uppföljning av de svenska 
programmen. 
 

"Angående offentliga 
kontrollen av fiskodlingar, nya 
författningen: I Statens 
jordbruksverks föreskrifter 
(2013:XX) om djurhälsokrav för 

Målet är naturligtvis att hålla nere kostnaderna för den offentliga kontrollen så mycket som möjligt, det har dock varit 
svårt att göra en jämförelse med tidigare år eftersom vi inte haft tillgång till den exakta siffran för det obligatoriska 
programmet. Den totala kostnadssumman för den offentliga kontrollen och det obligatoriska programmet bör dock vara 
ungefär densamma under förutsättning att samtliga kontrollmoment utfördes inom det obligatoriska programmet. 
Däremot kan kostnaderna skilja sig mellan företagen beroende på att vi inte har någon insyn i hur tidigare avgifter har 



djur och produkter från 
vattenbruk.  Konsekvens-
utredningen för denna står 
följande: "Målet är att inte 
kostnaden för den offentliga 
kontrollen överstiger kostnaden 
för Fiskhälsans obligatoriska 
program påtagligt" Nu har det 
visat sig att de flesta privata 
odlare för en årlig fördyring på 
5-10 gånger, tidigare 
tillsynskostnader, med följden 
att ett flertal procent av 
svenska odlare har valt att 
lägga ner. Vad gör 
Jordbruksverket för att 
underlätt och minska 
kostnaderna framgent?" 
 

fördelat sig mellan olika vattenbrukare.  
 
Efter att vi tagit del av reaktionerna på detta har vi aktivt arbetat med att få ner kostnaderna för vattenbrukarna i så hög 
grad det har varit möjligt. Vi har t.ex. tittat över riskklassificeringarna ett par extra gånger för att se om vi har kunnat 
sänka riskklassen utan att äventyra smittskyddet, vi har ändrat den administrativa avgiften genom att enbart debitera den 
per år och företag och inte per år och anläggning, vilket var tanken från början. Vi har även tagit bort kraven på 
provtagning för de anläggningar i riskklass 3 som köper fisk från anläggningar som ligger i riskklass 1 och 2 (den fisken är 
redan provtagen). 
 

Gör man några extra satsningar 
för/på kvinnor inom fiske och 
fisketurismen? Samma fråga 
har riktats till L-dep och Maria 
A ska försöka få med svar om 
det. 
 

Jordbruksverket har ännu inte gjort några riktade insatser mot kvinnor. Men vi har ett projekt på gång som vi kallar 
”Tätortsnära fritidsfiske” där vi ska försöka få kommunerna att ta större hänsyn till möjligheten att bedriva fritidsfiske i 
städerna. Detta kan mycket väl komma att främja kvinnors intresse för fritidsfiske på sikt. Projektledare är Magnus 
Andersson. 
 
Jämställdhet är för övrigt en horisontell prioritering i samtliga fonder. Horisontella prioriteringar kommer att vägas in i 
bedömningen av lokalt ledda utvecklingsstrategier. En lokalt ledd utvecklingsstrategi kan innehålla satsningar på 
fisketurism. 
 

Jordbruksverket har finansierat 
många projekt. Vad är de 
huvudsakliga erfarenheterna 
från dessa? Och vad är 
erfarenheten av ert eget 

Du hittar slutrapport av Team Landsbygd i projektdatabasen. Du går in på Jordbruksverkets hemsida. Under E-Tjänster 
väljer du Landsbygdprojekt under Alla tjänster. Välj sedan ”Gå till projektdatabasen”och logga in på sidan genom att klicka 
på länken” Här öppnar du projektdatabasen för Landsbygdsprojekt”.  Välj Avancerad sökning och sök fram projektet med 
journalnr. Projektet har två journalnr, Fas 1 2007-1533 och fas 2 2009-2520. Där hittar du information om projektet samt 
slutrapporterna. 



projekt Team Landsbygd? Hur 
kommer det sig att slutrapport 
saknas? 
 

Landsbygdsprogrammet: 
Resultat från landsbygdsprogrammet redovisas årligen i en årsrapport som finns på SJVs webbplats. Rapportnumret är 
RA14:17. Det som redovisas är i enlighet med de indikatorer och mål som finns i programmet. Programmet kommer att 
slututvärderas efter programperiodens slut. Planering för slututvärderingen pågår för fullt. 
 
Fiskeriprogrammet, EFF: 
Resultat från fiskeriprogrammet redovisas årligen i en årsrapport som finns på SJVs webbplats. Rapportnumret är 
RA14:15. Det som redovisas är i enlighet med de indikatorer och mål som finns i programmet. Programmet kommer att 
slututvärderas efter programperiodens slut. Planering för slututvärderingen pågår för fullt. 
 
Måluppfyllnad och resultat fiskeriprogrammet, EFF – se nedan i slutet av dokumentet i en tabell  
 
Efter dialoger med och bidrag från aktörerna i landsbygdsnätverket har vi också gjort justeringar i landsbygdsprogrammet. 
 
 

När tänker ni ändra de 
nationella kriterierna kring 
bredband så att aktörer som 
säger att de tänker bygga ut på 
en ort också förbinder sig att 
göra det? Istället för som i dag 
då de stoppar andra ideella 
initiativ och sedan ändå inte 
bygger ut där. 
 

Bra att bli uppmärksammade på detta. 

Kommer det fördelas mer 
pengar för 
bredbandsutbyggnad, 110 mkr 
för Sörmland för hela nästa 
programperiod är inte mycket. 
 

Sörmland får 113 mnkr för perioden. Det är ca 3,5 % av budgeten. Förra perioden gick cirka 66 mnkr till Sörmland för 
investeringar och man la cirka 6 mnkr på förstudier och koordinerande insatser. Fördelningen utgår från PTS kartläggning 
och en gleshetsfaktor. Innebär att om man inte har många boende på landsbygd inkl tätorter upp till 3000 inv så får man 
en mindre del. De 113 mnkr är det preliminära beloppet för Sörmland för hela programperioden. Vi har dock ännu inte 
lagt ut alla pengarna, cirka 1/3 av programbudgeten 3,25 miljarder kommer att fördelas senare under programperioden. 
 

Hur jobbar ni med att förenkla 
existerande regelverk för att ta 

Att vi ska tänka regelförenkling är ett önskemål från alla intressenter, såväl stödmottagare som EU, regeringen, 
stödmyndigheter och Jordbruksverkets ledning.  



till vara på de ideella krafterna 
på landsbygden? 
 

 
De förenklingarna vi gör riktar sig till alla stödmottagare och inte till en viss grupp. 
 

 Eftersom vi nu är i utvecklingsfasen av de nya programmen och tillhörande regelverk, är utmaningen att se till att de 
nationella, närmare bestämmelserna för stöden blir så enkla och tydliga som möjligt. I det arbetet gäller det att göra 
grundliga konsekvensanalyser och belysa olika sidor. Många gånger är detta verkligen en utmaning, då det ofta är 
många olika saker att ta hänsyn till och att hantera. Regelverket är på det viset komplext. 

 Att formulera komplexa regler på ett så enkelt sätt som möjligt är viktigt. Att informera om vad som gäller på ett 
tydligt och enkelt sätt är lika viktigt. För alla texter använder vi oss av klarspråk. 

 Att använda förenklade kostnader (schabloner, enhetskostnader, klumpsummor) i så stor utsträckning som möjligt 
förenklar hanteringen inför utbetalning av stöd. 

 E-handläggning gör att ansökningar blir enklare att fylla i. Den som söker stöd behöver inte fördjupa sig i olika texter 
utan blir lotsad igenom ansökan. 

 

Medfinansiering - 
kommunerna/offentlig samt 
andra möjliga 
finansieringsformer 
(beräknings-grunder, belopp)? 
 

Havs- och fiskeriprogrammet, EHFF: 
I budgetpropositionen är förslaget 24 250 mnkr/år för de kommande 8 åren. Detta skulle betyda 194 mnkr till 
programmet i anslagsfinansiering. Ligger i linje med vad vi hade i gamla fiskeriprogrammet, EFF. 
Medfinansieringsgraden är inte bestämd än, det blir antingen 50/50 eller 60/40.   
 
Landsbygdsprogrammet: 
Övrig offentlig medfinansiering kommer att krävas för delar av Grundläggande service samt för LLU inom 
landsbygdsprogrammet (Leader). Som det är just nu så handlar det om 226 mnkr (20 %) för Service och 504 mnkr (33%) 
för LLU. Det är således en mycket mindre del av finansieringen som tas utanför anslagen. 
 
LLU: 
Den övriga offentliga medfinansieringen inom lokalt ledd utveckling är 33 %, inklusive offentliga resurser som tillförs 
projekten.  Kommunerna ses oftast som huvudfinansiär, men det är fullt möjligt att söka xx xxx offentlig medfinansiering 
hos andra myndigheter eller offentliga aktörer.  Ett sätt att komplettera medfinansieringen till projekt är med privata 
pengar eller resurser. Men det ersätter inte kravet på offentlig medfinansiering. 
 

När kommer de nya LAG att 
börja arbeta. Vad kommer att 
vara de mest prioriterade 

Under 2015 kommer ett första beslut att fattas om vilka lokala utvecklingsstrategier som är godkända. Därefter återstår 
en del arbete för de lokala grupperna. LAG och den ideella föreningen ska bildas, strategin ska kompletteras, personal ska 
anställas och leaderkontor ska iordningsställas. Projektstöd inom lokalt ledd utveckling kan börja sökas preliminärt under 



områdena? 
 

hösten 2015. 
 

Hur kan vi involvera och 
prioritera ungdomar i arbetet 
under den nya perioden? 
 

En idé är att ta kontakt med de ungdomscoacher som har funnits inom leader. Josefin Heed, Julia Falkman och Ina Jensen 
är några namn. Här finns fler att kontakta: 
http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd21e95/1403160626568/Kontaktpersoner_w.pdf 
 
 
Föreningen Ung på landsbygden har med hjälp av Landsbygdsnätverket tagit fram ett inspirations- och 
vägledningsmaterial för att synliggöra vikten av att involvera unga och visa på olika sätt att involvera dem i den lokala 
utvecklingen. Broschyren finns på Landsbygdnätverkets webbplats 
http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd405f/1396350699414/Metodhandbok_f%C3%B
6r_arbete_med_unga.pdf 
 
 

Transnationella projekt blir det 
möjligt i nya programmet. Får 
även länder som precis fått 
acess till EU delta? 
 

Ja, länder som inte är medlemmar men som har ett avtal om samarbete med EU eller nyss påbörjat förhandlingar om 
medlemskap? 
 
Normalt sker samarbetet inom Leader mellan LAG som är beslutade inom Lokalt ledd utveckling i sitt land. 
Men det har alltid varit så i Leader att man kan etablera samarbetsprojekt även med 3:e land, dvs länder helt utanför EU, 
t.ex. i Latinamerika eller i Afrika, så länge de står för sina egna kostnader och man kan på något sätt intyga att man 
samarbetar med en grupp som liknar Leader, dvs är ett partnerskap mellan flera sektorer i samhället. Det får alltså inte 
vara ett samarbete med enbart en kommun eller ett företag eller en enda NGO. Det här kommer inte förändras i den nya 
programperioden, enligt den information vi har. Det kommer alltså vara ungefär likadant för Leadergruppernas 
transnationella samarbete. Nytt är att för kostnader för förberedande av samarbete krävs att en plan finns för ett konkret 
samarbetsprojekt.  
 
Sedan blir det en transnationell samarbets-komponent helt utanför Leader i samarbetsåtgärden för 
landsbygdsprogrammet. Detaljutformningen av den är inte klar än. Den kommer att kunna användas av de nya 
innovationsgrupperna om de förutom sitt ordinarie projekt hittar en intressant partner i Europa att samarbeta med, eller 
försöka få igång ett samarbete med.  
Det kan hända att det kommer likna de nätverkscheckar som fanns förra perioden från Landsbygdsnätverkets budget för 
att stimulera leadergrupperna att försöka starta transnationella samarbetsprojekt. Men det kan bli en helt annan 
utformning också.  

http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd21e95/1403160626568/Kontaktpersoner_w.pdf
http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd405f/1396350699414/Metodhandbok_f%C3%B6r_arbete_med_unga.pdf
http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd405f/1396350699414/Metodhandbok_f%C3%B6r_arbete_med_unga.pdf


Diskussion pågår om transnationell samarbets-komponenten endast ska kunna användas för en uppstartfas, sonderingar 
och några första kontaktmöten för ett potentiellt samarbete eller om det också ska kunna användas för att finansiera ett 
helt samarbetsprojekt. Där är allt inte klart än.  
 

Hur garanteras underifrån-
perspektivet i en obruten 
kvalitetskedja från 
landsbygdens 
utvecklingsmänniskor upp till 
myndigheten?  
 

En central del av leadermetoden är underifrånperspektivet. Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet å 
andra sidan är väldigt styrt ovanifrån. En stor utmaning för lokalt ledd utveckling är att hantera två starka perspektiv som 
måste mötas på ett funktionellt sätt. I och med att de lokala utvecklingsstrategierna ska tas fram tillsammans med 
lokalsamhället vävs underifrånperspektivet in i analys och prioriteringsarbetet. Det är sedan det lokala partnerskapet, 
LAG, som ansvarar för genomförandet av strategin. Ett genomförande som måste värna leadermetodens centrala 
principerna. Det är samtidigt nödvändigt att förhålla oss till de regler och krav som är kopplade till programmen. 
Myndigheten har gjort vissa åtgärder för att förenkla projektgenomförandet, bland annat har vi infört schabloner och 
skapat möjlighet till klumpsummestöd, en form av förenklad ekonomisk redovisning. I denna programperiod har vi 
dessutom tagit bort en administrativ nivå i genomförandet för lokalt ledd utveckling. Det innebär att LAG kommunicerar 
direkt med oss på Jordbruksverket. Vi tror att detta öppnar upp för en bra coachning och styrning av det lokala 
genomförandet samtidigt som vi får ökade kunskaper och större delaktighet i det lokala arbetet. Därmed får vi också en 
förbättrad kvalitet i hela kedjan. 
 

Hur garanteras den regionala 
anknytningen i och med att 
länsstyrelserna med kopplingar 
till deras RUP och RUS inte 
längre är aktiva i 
beslutsprocesserna?  
 

Vi utgår ifrån att denna fråga grundar sig på att länsstyrelserna inte ska handlägga och besluta om lokalt ledd utveckling i 
den nya programperioden. 
 
Den regionala anknytningen garanteras genom att de lokala utvecklingsstrategierna måste stämmas av mot RUP och RUS 
samt med andra regionala strategier och planer som är relevanta för den lokala strategin. Det ska framgå av strategin hur 
avstämning är gjord och hur de olika dokumenten verkar åt samma riktning. 
 
Likaså ska länsstyrelserna i deras regionala handlingsplaner för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 
förklara och redogöra för kopplingar till andra regionala mål och lokal utveckling inom det egna länet. Länen ska förklara 
hur dessa kompletterar varandra och därmed når synergieffekter.  
 
Vi har kontrollfrågor om detta för att godkänna såväl lokala utvecklingsstrategier som regionala handlingsplaner. 
 
 

Hur tar myndigheten hänsyn till 
att vårt område blir betydligt 

Driftsbudgeten får uppgå till max 25 % av totala offentliga utgifter. Vilken fördelningsprincip som ska gälla för lokalt ledd 
utveckling är ännu inte beslutad.  Det är viktigt att leaderområdet är funktionellt. Med det menas bland annat att det 



större med ett större 
befolkningsunderlag som ska 
hantera fyra fonder när 
driftbudgeten fastställs 
 

måste finnas en fungerande organisation, gemensam identitet och samsyn inom området med en handlingsplan som 
möjliggör ett bra utvecklingsarbete i hela leaderområdet. I områden där avstånden är särskilt stora kan man behöva 
organisera LAG:s mobiliserings- och beredningsarbete på särskilda sätt för att effektivisera resurserna. 

Kommer ni att se till att 
redovisningen av projekten blir 
enklare än förra perioden?" 
 

Jordbruksverket har tillsammans med Tillväxtverket och Europeiska Socialfonden arbetat med målet att förenkla för dig, 
vår kund. Allt vårt arbete inom Jordbruksverket grundar sig på vår färdplan där vårt ledord är ”Enklare tillsammans”. 
Kommissionen har även från sitt håll tryckt på för förenklingar i form av att de nu öppnar upp för användandet av 
schabloner i nästkommande programperiod, som sträcker sig från 2014 till 2020. Dessa schablonförenklingar består av att 
du som sökande ska kunna fokusera mer på målet och resultatet av din investering eller projekt. Vi på Jordbruksverket 
har valt att använda oss av alla dessa möjligheter för att du som kund ska kunna fokusera på att genomföra ditt projekt 
istället för att behöva lägga en massa tid på redovisningen av dina utgifter in till oss. 
Vi har alltså gjort vissa åtgärder för att förenkla projektgenomförandet, bland annat har vi infört schabloner och skapat 
möjlighet till klumpsummestöd, en form av förenklad ekonomisk redovisning. Även inom traditionellt sätt att redovisa 
arbetar vi för tydligare regler vilket bör underlätta redovisningen. 
 

Kommer ni att ha tillräckligt 
antal anställda för att klara 
rimliga väntetider avseende nya 
projektbeslut och beslut om 
utbetalningar för hela Sverige 
redan vid starten? Har 
avstämning skett med 
Länsstyrelsenivån för att kunna 
göra en korrekt bedömning av 
det kommande behovet 
gällande Lokalt ledd-delen?  
 

Från Jordbruksverkets håll har vi budgeterat och planerat resursåtgången för att du som kund ska kunna få ett bifall eller 
avslagsbeslut in din hand inom en rimlig tid. De förenklingar som vi kommer att implementera genom ersättning i form av 
schablon kommer även att underlätta handläggningen vid utbetalningstillfället. Som en del i vår planering har vi även lagt 
stor vikt vid utformning av konkreta och enkla beslut samt tydlig kommunicering ut till dig som kund.  
 
Vi har gjort noggranna beräkningar av vårt resursbehov för att klara LLU-uppgiften på ett bra sätt, men sedan är det ju 
upp till departementet om vi får de resurser vi begärt eller ej. Som underlag för vår beräkning av behov av resurser har vi 
varit i kontakt med länsstyrelsehandläggare för att lyssna in deras erfarenheter av handläggning av projektstöd inom 
Leader. Därutöver har vi gjort beräkningar som bygger på antal projektansökningar och erfarenheter från förra 
programperioden vad gäller till exempel tidsåtgång. I våra beräkningar har vi också tagit hänsyn till förenklingar och en 
organisation med en samlad kompetens. 
 
 

Bedömer ni att SJV klarar att få 
fram färdiga datasystem inför 
starten av Lokalt ledd 
utveckling denna gång, när 

Vår ambition är att våra IT-system ska vara klara när vi öppnar upp för ansökan om projektstöd. 



ändå fler steg ska ske direkt via 
datatekniken? Förra gången var 
det ju inte fallet. 
 

Är det sista ordet sagt nu om 
hur arkivering av f g periods 
Leader-projekt ska ske och till 
vem de material som sparas ska 
lämnas in? Det har varit olika 
bud i dessa frågor och nu 
behöver slutarkivering ske hos 
alla Leader-föreningar inom 
kort. 
 

Arkivering ska ske på det sätt som beskrivs i Företags- och projektstödsmeddelande 24/2011. 
Meddelandet återfinns på Ladan. 

Gränsdragning LAG/FOG 
projekt som rör vatten- och 
fiskefrågor. Fördel jobba även 
med FOG el går det mesta att 
göra även i LAG/Leader som 
tidigare och man slipper extra 
adm och krav på 
fiskekompetens inom LAG? Ex 
har EU+LOVA-stöd gått till 
båttvätt och 
latrintömningslösningar för 
fritidsbåthamnar (sistnämnda ej 
ok i LOVA 2015). 
 

Lokalt ledd utveckling inom landsbygdsprogrammet möjliggör för en bredd av projektinriktningar. Det är den lokala 
utveklingsstrategin som anger inriktning genom ett antal insatsområden som ska beskrivas. Det innebär att fiskeprojekt 
kan vara möjliga att bevilja även inom landsbygdsprogrammet. Om ett annat fiskeområde däremot överlappar ett annat 
strategiområde som till exempel involverar landsbygdsfonden är det viktigt med dialog mellan LAG så att 
dubbelfinansiering av projekt i de två programmen undviks. 

Av vilken anledning finns det 
ett stort utbyggt system för 
bidragsformer till jordbrukare 
medan det för andra näringar 
som också använder naturen 

Programmen är breda och ger breda möjligheter ,men vi ska också komma ihåg att pengarna kommer ifrån 
Jordbruksfonden och måste ha jordbruket i fokus.  
 
Bidragssystemet för jordbruket inom EU går långt tillbaka i tiden. Det utvecklades under en tid av livsmedelsbris under 50-
60-talet. Jordbrukspolitiken har sedan reformerats ett antal gånger med en stor förändring 1992 då miljö- och 



har mycket mer begränsade 
möjligheter. 
 

landsbygdsåtgärder infördes på en blygsam nivå. Sedan dess har en allt större andel gått till den typen av insatser. Det 
stora jordbruksstödet som kallas gårdsstöd är tänkt att säkra tillgången till livsmedel och jordbrukarnas inkomster. 
Miljöersättningarna (inom landsbygdsprogrammet) ska förenklat sett motverka negativa konsekvenser från jordbruket 
och främja biologisk mångfald. 
Först på senare år har skog blivit aktuellt inom landsbygdsprogrammet och då i huvudsak kopplat till miljöinsatser. Man 
har sett att skogsnäringen fungerar utan speciella stödinsatser. 
Inom ramen för havs- och fiskerifonden finns det möjligheter för fiskerinäringen (yrkesfiske, vattenbruk, beredning) att 
söka stöd. De pengar som finns i denna fond är avsevärt mycket färre än för motsvarande fonder för jordbruk och 
landsbygdsutveckling. Detta är en avspegling av de prioriteringar och intressen som finns inom EU och dessa 
politikområden. 
  

Hur kommer ni att jobba för att 
Leaderområdena kan bli aktiva 
projektägare i Regional- och 
Socialfonden? Hur kan ni 
medverka till att de klarar av att 
lösa likviditeten som krävs? 
 

Att informera om möjligheten för LAG att bli aktiva projektägare inom andra fonder informeras om vid bland annat 
träffar. Det kommer att bli än mer aktuellt när de nya LAG är i gång och ska utbildas inför och under genomförandet.  
Det är också möjligt att det nationella landsbygdsnätverket kan komplettera med informationsinsatser och 
erfarenhetsutbyte om olika fonder. 
 
Om LAG:s förening inte har likviditet för sådana projekt utanför LLU kan de ändå bidra till att initiera projekt som 
genomförs av andra aktörer i området. LAG-föreningen eller dess medlemmar kan även tänkas medverka eller samarbeta 
inom sådana projekt.  
 

Jordbrukets 
strukturrationalisering om 
utvecklingen mot monokulturer 
i landskapet, kombinerat med 
konsekvent kemisk 
ogräsbekämpning - har gjort att 
foderutbudet och miljön för bin 
och vilda pollinatörer kraftigt 
har försämrats. Tänker SJV göra 
något mer än projektet - 
"Biologisk mångfald på 
slätten"? Tänker SJV prioritera 
upp bin när det gäller 

1. Tänker Jordbruksverket göra något mer än projektet Mångfald på slätten? 
 
- Jordbruksverket planerar för en fortsättning av ”Mångfald på slätten” på samma nivå som i år. Finansieringen för detta 
är inte klar. 
- Jordbruksverket arbetar för en förstärkning av tvärvillkors- och förgröningsrådgivningen. Denna planeras ske i nära 
samarbete mellan Mångfald på slätten och en ny ”förgröningsrådgivare”. Vi vill arbeta för att utnyttja de ekologiska 
fokusarealerna till att stödja ekosystemtjänster. 
- Inom ekorådgivningen satsar Jordbruksverket på vall- och betesrådgivning. Inom eko måste man ha produktionsbete, det 
räcker inte med rastbete. Framtida finansieringen av den ekologiska rådgivningen är inte klar. 
 
 
2. Tänker Jordbruksverket prioritera upp bin när det gäller ekonomiska medel samt bemanning och hantering på 
myndigheten? 



ekonomiska medel samt 
bemanning och hantering på 
SJV? Hur blir det med det 
nationella biregistret? När 
kommer det? 
 

 
- Jordbruksverket ser ett behov av att ha mer personal på biområdet. 
 
Bifrågorna har from 1 september i sin helhet gått över ifrån djuravdelningen till växt- och miljöavdelningen. Just nu sker en 
översyn av området för att fastställa resursbehov och eventuella utvecklingsinsatser på området. 
Det nationella programmets budget är redan bestämd för åren 2015 och 2016 när det gäller den EU-finansierade delen 
och tillsammans med det svenska bidraget ligger vi på ungefär samma nivå som nu, 5,5 miljoner kronor. Antalet biodlare 
ökar kraftigt för tillfället, vilket gör det möjligt att i framtiden ansöka om mer pengar till det nationella programmet. Det 
vill vi i så fall använda för att stärka speciellt följande punkter i det nationella honungsprogrammet: 

 bekämpning av varroakvalstret 

 samarbete med organisationer som är specialiserade i genomförandet av programmen för tillämpad forskning inom 
biodlingssektorn och om biodlingsprodukter 

Bitillsynen ersätts med de kostnader som behövs för att både ha igång fältverksamheten, analyser, grundutbildning och 
fortbildning av bitillsynsmän. Vi brukar budgetera med en rimlig marginal, men skulle det vara så att budgeten sprängs så 
får vi äska mer medel eftersom smittskyddet har den kostnad det har. 

 
I utredningen ”Biodling och forskning Så kan resultaten nå ut bättre” föreslår vi att den nationella bihälsokonsulenten 
flyttas från Sveriges Biodlares Riksförbund till Jordbruksverket. Det skulle stärka kompetensen i biodlingsfrågor på 
Jordbruksverket. 

 
Pollinering är ett viktigt fokusområde i Mångfald på slätten men den framtida finansieringen av detta projekt är osäkert.  
 
3. Hur blir det med det nationella biregistret? 
 
- Vi anser att det ur smittskyddssynpunkt är en stor fördel med ett nationellt biregister, men bemyndigande för 
upprättande av ett nationellt biregister saknas. Finansieringsfrågan är dock inte löst. 
 

Hur tänker Jordbruksverket 
säkerställa kvinnor o mäns lika 
möjligheter o med samma 
förutsättning i genomförande 
av nationella  

Vad har gjorts? 
Mål för jämställdhet i landsbygdsprogrammet och tydliga skrivningar om jämställdhet i havs- och fiskeriprogrammet. 
Kommunikatörer inom ProCap har fått utbildning om hur man genussäkrar kommunikation vid införandet av programmen 
I ansökan finns möjlighet att kryssa i medsökande 
En av åtgärderna för kompetensutvecklingsinsatser delåtgärd 1.1 fokusområde 6a inom landsbygdsprogrammet för 



landsbygdsprogrammet o inom 
EU fonderna. Speciellt det 
särskilda programmet som 
Sverige - har, fondövergripande 
o hur förbättra samarbetet med 
övriga myndigheter med 
uppdrag i området? 
 

företag har vidgats så att den även kan innefatta frågor som rör jämställdhet, antidiskriminering och tillgänglighet. 
Prioritering av underrepresenterad grupp - När två ärenden har exakt samma urvalskriteriepoäng kan den sökande som 
tillhör en underrepresenterad grupp i näringen tilldelas stödet. 
Vi har hållit presentation om jämställdhetsintegrering för Pro-Caps styrelse, divisionsledningen främjande och förvaltning, 
på utbetalningsfunktionens divisionsdag och på beslutsmöten.  
 
Pågår inom ramen för programarbete: 
Jämställdhetssäkring av stödmyndigheternas regionala handlingsplaner. 
Inför nästa granskningsomgång kommer Jordbruksverket särskilt se över att de är jämställdhetssäkrade. Bland annat ska 
kommunikationsplanen till de regionala handlingsplaner jämställdhetssäkras. Planen är att detsamma ska gälla för de 
lokala utvecklignsstrategierna för Leader. 
 
Pågår inom ramen för det fondgemensamma arbetet: 
Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser görs inom det fondgemensamma arbetet för de tre myndigheterna 
Kompetensutvecklingsinsatser om jämställdhetsintegrering genomförs för: 

 Jordbruksverkets ledning (25 september 2014) 

 Ansvarig personal på Jordbruksverket  (15 januari 2015) 

 Länsstyrelserna och övriga stödmyndigheter  (16 januari 2015) 

Planen är att liknande utbildningar också ska ges för ÖK och leadergrupperna när de är på plats. 

Andra planerade insatser: 
Liknande kompetensutvecklingsinsatser kommer att göras på området antidiskriminering och tillgänglighet. 

 

 

Mer om schabloner och enhetskostnader 

Både redovisning och handläggning kan förenklas och effektiviseras genom att tillämpa schabloner i nästa programperiod. Behovet av förenklingar är störst 

för indirekta kostnader, löneredovisning, kostnader för resor, mat och andra små kostnader samt för projekt med ett stort antal kostnadsposter.  

Syftet med schabloner är att  

 öka målstyrningen genom att fokusera mer på projektens resultat  



 förenkla genom enklare redovisning och effektivare och snabbare handläggning  

 minimera risken för fel  

En stor fördel med att tillämpa schabloner är att det blir större fokus på resultat vilket bör underlätta kopplingen mellan urvalsarbete och de indikatorer och 

mål som är uppsatta i programmet. Schabloner innebär också att stödmottagaren slipper redovisa de faktiska kostnaderna. Detta kommer att leda till 

kortare handläggningstider och lägre felfrekvens då det minskar risken att göra fel i samband med redovisning. Det kommer även att vara tydligare vilka 

kostnader som stödmottagaren får ersättning för.  

Schabloner får störst nytta inom stödformen projektstöd då de ofta har fler och mindre kostnadsposter än företagsstöden och där det är särskilt 

tidskrävande att gå igenom alla underlag. Schabloner ska endast användas där det är möjligt och gör mest nytta.  

 
Det finns tre olika typer av schabloner:  

 enhetskostnader 

 klumpsumma  

 schablon för procentuell ersättning 

En enhetskostnad är ett i förväg fastställt belopp för en viss typ av kostnad som är lika för alla stödmottagare inom en viss åtgärd. Klumpsummor fastställs 

utifrån varje projekts specificerade budget. Då betalas en klumpsumma för hela eller delar av projektet efter att de har nått de på förhand beslutade 

målen.  Det finns även möjlighet att förenkla redovisningen genom att varje stödmottagare får procentuell ersättning för indirekta kostnader samt 

lönekostnadspåslag.   

Vi bedömer att det är störst förenklingspotential i att använda klumpsummor och schablon för indirekta kostnader.   

Vi föreslår att följande enhetskostnader tillämpas: 

 Matkostnader  

 Årsarbetstid 

 Resor med egen bil 

 Traktamente 

 Eget arbete för enskild firma 



 Enhetskostnad för vanliga investeringar  

 Kompetensutveckling lantrasföreningar  

Detta under förutsättning att de inte ingår i klumpsumma eller indirekta kostnader. 

Klumpsumma bör särskilt användas för projektstöd (upp till 100 000 euro), där det finns en specificerad budget med tydliga och mätbara resultat. 

Klumpsumma innebär en betydande förenkling för projekt med många små kostnadsposter. För att minska risken att stödmottagaren inte får ut stödet om 

de inte lyckas nå målen, bör beslutet delas upp i delmål. Det gör att stödmottagaren får utbetalt stödet efter att de har genomfört vissa delar. Det 

underlättar också likviditeten eftersom stödmottagaren då slipper vänta på att alla delar ska vara genomförda innan en del av stödet kan betalas ut.  

Det är inte lämpligt att använda sig av klumpsumma  

 där det finns stor risk att oförutsedda saker ska inträffa  

 i projekt av pilotkaraktär 

 där resultatet är osäkert  

 där det är svårt att i förväg specificera budgeten 

Förhoppningen är stor gällande procentuell ersättning. Schablon för indirekta kostnader kan innebära en stor förenkling mot idag. Stödmottagaren kommer 

att kunna välja om de vill ha ett schablonpåslag på 15 % på lönekostnaderna eller om de vill redovisa sina indirekta kostnader utifrån faktiska betalda 

kostnader. Det kommer att finnas en tydlig definition av vilka typer av kostnader som ska betraktas som indirekta. Stödmottagaren ska då inte redovisa dem 

som faktiska. Genom en schablon för indirekta kostnader slipper man faktisk redovisning av många små kostnader för t.ex. telefon, lokal, 

förvaltningskostnader, IT och intern representation, vilket är en stor förenkling både för stödmottagare och för handläggare.  

När det kommer till lönekostnadspåslag använder vi oss av en schablon på 42,68 %. Lönekostnadspåslaget består av sociala avgifter, pension och försäkring. 

Den innehåller inte semestertillägg eller förmåner.  

 


