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Övergripande
Nr i SFC
2014
8.2.1
8.2.1.1

Rubrik

Text

Namn på åtgärd
Rättslig grund

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd
för landsbygdsutveckling, artikel 31.
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma
jordbrukspolitiken
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om
fastställandet av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska
havs- och fiskerifonden
 Delegerade akter – Inte klara ännu
 Genomförandeakter – Inte klara ännu
 Svensk förordning – Inte klar ännu
 Svenska föreskrifter – Inte klara ännu
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8.2.1.2

Generell beskrivning av åtgärd

Syftet med åtgärden är att förhindra att jordbruksmark överges och därmed
ska åtgärden främja ett öppet och varierat odlingslandskap.

8.2.1.3
–1

Bidrag till fokusområde

4abc – bidrar till bevarande av jordbruksmarken.

8.2.1.3
-2

Bidrag till horisontella kriterier

4abc




8.2.1.5

Verifierbarhet och
kontrollbarhet

Miljö: upprätthåller ett öppet och varierat odlingslandskap vilket är
positivt för den biologiska mångfalden
Klimat:
Innovation:

Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten har för varje stödregel
gjort en bedömning av om regeln är möjlig att kontrollera och verifiera. För
regler som har bedömts som riskfyllda eller är svåra att kontrollera eller
verifiera har myndigheterna försäkrat sig om att kontrollen kommer kunna
göras på ett tillfredsställande sätt.
Som underlag för bedömning av åtgärderna har även resultat från revisioner,
kontroller, avslag och upphävande av stöd i nuvarande landsbygdsprogram
beaktats.
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8.2.1.5.
1

8.2.1.5.
2

Risk vid implementering av
åtgärden

Begränsande åtgärder

I analysen av riskområdena för landsbygdsprogrammet 2007-2013
identifierades att det inom följande områden fanns risker för flera åtgärder.
•
Relevanta kontrollsystem
•
IT-system inklusive information
•
Ansökan om utbetalning
Då detta är en ny åtgärd är det i sig en risk.
I programmeringen av detta landsbygdsprogram har åtgärder vidtagits för att
minimera risken för felaktigheter inom alla dessa områden.
Relevanta kontrollsystem:
Förvaltningsmyndigheten och det utbetalande organet fastställer rutiner för
administrativa kontroller och instruktioner för kontroller på plats.
Information:
Inför uppstarten av programmet kommer en omfattande utbildning av berörda
handläggare genomföras. Information till sökande och intressenter kommer
att framförallt vara webbaserad och därmed lätt kunna hållas uppdaterad.
IT-system:
IT-system utvecklas så att alla kontroller som kan göras maskinellt görs i
systemet. Även beräkningar görs av IT-systemet. IT-systemet genererar även
beslut enligt satta mallar och texter vilket förbättrar möjligheten för att
stödmottagarna ska få tydliga beslut.
Ansökan om utbetalning.
Användning av e-tjänst vid inlämnande av ansökan ger möjlighet att få in mer
korrekta ansökningar.

8.2.1.5.
3

Helhetsbedömning av
kontrollbarhet och
verifierbarhet

Ny åtgärd:
Genom informationsinsatser och utbildning minskas risken för fel.
Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten bedömer att samtliga
åtgärder är verifierbara och kontrollerbara på ett tillräckligt sätt.
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8.2.1.6

Metod för beräkning av stöd

8.2.1.7

Andra viktiga frågor för
förståelse och implementering
Annan specifik information för
åtgärden

8.3

Ersättningen är baserad på ekonomiska skillnader beroende på naturliga
begränsningar. Dessa skillnader är beräknade utifrån ett viktat genomsnitt för
olika produktionsgrenar i ett referensområde i mellersta Sverige och
motsvarande genomsnitt för vart och ett av områdena med naturliga
begränsningar. En differentiering har gjorts utifrån begränsningens
svårighetsgrad.

Definition av den företagsstorlek där utbetalningens storlek börjar minska.
 Arealer över 90 hektar ersätts med halva beloppet.
Beskrivning av den lokala enhetsnivån för angivandet av områden.
 Hel och del av församling.
Beskrivning av tillämpningen av metoden som definieras i förordning (EU)
1305/2013 för avgränsningen av de tre kategorierna av områden som beskrivs
i artikel 32.1 i förordning (EU) 1305/2013, inklusive beskrivning och resultat av
finjusteringsprocessen för områden med naturliga eller andra särskilda
begränsningar annat än bergsområden.
 Bergsområde enligt bilaga i KOM beslut K(2010)6050 slutlig
 Områden med väsentliga naturliga begränsningar och områden med
särskilda begränsningar enligt Miljö- och landsbygdsprogram för
Sverige år 2000-2006 bilaga 2 t.o.m. 5.

8.2.1.4

Lista med delåtgärder



13.1-13.3 Kompensationsbidrag
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Beskrivning av delåtgärd 13.1-13.3, Kompensationsbidrag
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Kompensationsbidrag
Ersättningen för områden med naturliga och särskilda begränsningar är
huvudsakligen begränsad till jordbruksmark som används för extensiv
vallodling och till betesmarker på företag inom de avgränsade områdena.
Ersättningen lämnas per hektar. I stödområde 1-3, 4a och F lämnas
kompensationsbidraget också för odling av spannmål. Ersättning lämnas även
för odling av potatis i område 1-3 och F.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a, 4b och 4c.

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Skötselvillkor
 De brukare som ansöker om ersättning för betesmarker och vallodling
måste ha ett djurinnehav uttryckt i djurenheter så att markerna sköts
på ett miljömässigt tillfredsställande sätt. De djurslag som godtas är
nötkreatur, tacka och get.
 Minsta djurtätheten för betesmarker och odling av vall är:
- Område 1-3 och F: 1,0 för nötkreatur och getter; 0,8 för tackor
- Område 4: 1,1
- Område 5: 1,3
Kompensationsbidrag
Artikel 92 , avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013,

Stödberättigande utgifter

Ersättning ges per hektar för lantbrukets merkostnader och inkomstbortfall i
de berörda områdena.

Stödmottagare

Lantbrukare som har mark inom stödområdet
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Berättigandevillkor

Principer för urvalskriterier

Stödbelopp och stödnivåer

 Stödsökande har tillgång till marken
 Marken är jordbruksmark
 Lantbrukare brukar minst 3 hektar jordbruksmark inom stödområden
Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.
Odling av spannmål
0-90 ha, stödområde 1-3 och F: 1 000 kr/ha
0-90 ha, stödområde 4:a 500 kr/ha
>90 ha, stödområde 1-3 och F: 500 kr/ha
>90 ha, stödområde 4:a: 250 kr/ha
Odling av potatis
0-90 ha, stödområde 1-3 och F: 1 750 kr/ha
>90 ha, stödområde 1-3 och F: 875 kr/ha
Betesmark och odling av vall
0-90 ha, stödområde F och 1: 2 700 kr/ha
0-90 ha, stödområde 2, 3 och 4a: 2 100 kr/ha
0-90 ha, stödområde 4:b: 1 100 kr/ha
0-90 ha, stödområde 5:a: 1 500 kr/ha
0-90 ha, stödområde 5:b: 900 kr/ha
>90 ha, stödområde F och 1: 1 350 kr/ha
>90 ha, stödområde 2, 3 och 4a: 1 050 kr/ha
>90 ha, stödområde 4:b: 550 kr/ha
>90 ha, stödområde 5:a 750 kr/ha
>90 ha, stödområde 5:b: 450 kr/ha
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