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Enligt sändlista
Enheten för häst, fjäderfä och vilt
Jackis Lannek

Fördelning av medel för förbättring av villkoren för
produktion och saluföring av honung i Sverige 2011
BESLUT
Jordbruksverket beslutar att bevilja medel enligt följande uppställning, och
detaljerat enligt bilaga 1.
Projekt/sökande
Biodlingsföretagarna
Bihälsoprogram (via BF)
Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR)

Belopp
821 400
154 000
1 851 400

Bilaga
2.1
2.2
2.3

Bihälsokonsulenten (SBR)
Sveriges lantbruksuniversitet
Svensk Biavel
Honungsringen ek förening
Föreningen Nordbi
Concellae AB
Sotholms Härads BF
Höglandets honung
Vretagymnasiet
Konferens nationella programmet mm
Summa

731 500
472 500
635 000
40 000
72 250
75 000
0
0
0
146 950
5 000 000

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Som villkor för beslutet gäller allmänna villkor enligt bilaga 1 och särskilda
villkor enligt bilaga 2 (texter i tabellen). Utöver dessa villkor förväntas aktörer
som beviljats medel vara tillgängliga för att redovisa sin verksamhet på en
konferens om verksamhet finansierad av nationella programmet. Konferensen
syftar till att sprida information om hur gemensamma medel för biodlingen
använts. Om inget annat framgår av bilagorna ska projekten genomföras enligt
ansökan.
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ÄRENDET
EU-kommissionen har den 14 september 2010 godkänt Sveriges nationella
program för förbättring av villkoren för produktion och saluföring av honung för
2011-2013 1 . Det nationella programmet är framtaget enligt rådets förordning
(EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007, om upprättande av en gemensam
organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa
jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) 2 . Enligt
beslutet disponerar Sverige 485 658 euro, varav EU finansierar 50 % (242 829).
Växelkursen är i beslutet fastställd till 10,2953 kronor. Sverige disponerar
således 5 miljoner kronor.
Enligt 3§ förordningen (1998:1345) om stöd till biodling prövar Jordbruksverket
frågor om stöd.
Berörda organisationer, till organisationerna associerade företag, forskare på
universitet och högskolor samt för biodling och pollination relevanta
rådgivningsorganisationer gavs möjlighet att senast den 19 juli 2010 ansöka om
medel till aktiviteter inom det nationella programmet för 2011. Ansökningar har
kommit in från de organisationer m.fl. som visas ovan under rubriken ”Beslut”.
Förteckning över ansökningarna finns i bilaga 2. Ansökningarna har diskuterats i
Jordbruksverkets referensgrupp för biodling och pollinering. Jordbruksverket har
vid medelstilldelningen prioriterat med referensgruppens synpunkter som stöd.
Verksamhetsåret för programmet sträcker sig från den 16 oktober 2010 till den
15 oktober 2011. Arbetena får påbörjas tidigast den 1 september 2010 och ska
vara slutförda den 31 augusti 2011.
SKÄL FÖR BESLUTET
Av 2 § förordningen (1998:1345) om stöd till biodling framgår bl.a. att stöd, i
mån av tillgång på medel, kan lämnas till biodling i enlighet med det nationella
programmet. Av 3 § nämnda förordning framgår att frågor om stöd enligt denna
förordning prövas av Statens jordbruksverk. Av 4 § nämnda förordning framgår
att i ett beslut om att bevilja stöd kan Jordbruksverket bestämma att sökanden
måste underkasta sig kontroll av hur stödet används, och uppfylla
redovisningsvillkor och andra villkor för stödet.
Jordbruksverket finner med hänsyn till verksamheternas angelägenhetsgrad,
tillgången på medel, samt fördelningen av medel enligt Jordbruksverkets beslut
närmast föregående år, att medlen ska fördelas som framgår av bilaga 2.

1

Kommissionens beslut av den 14 september 2010 om godkännande av det program för att förbättra
framställningen och saluföringen av biodlingsprodukter som framlagts av Sverige enligt rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 och om fastställande av Europeiska unionens bidrag till detta program
2
EUT L 299, 16.11.2007, s.1-149 (Celex 32007 R 1234)
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Förvaltningsrätten i
Jönköping. Skrivelsen ställs alltså till förvaltningsrätten men ska skickas eller
lämnas till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping. I skrivelsen ska du ange
vilket beslut du överklagar och hur du vill att beslutet ska ändras och varför det
bör ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den
dag då du fick del av beslutet. För offentlig part räknas dock tiden för
överklagande från beslutsdagen.

I detta ärende har ställföreträdande avdelningschefen Malin Engdahl beslutat.
Handläggaren Jackis Lannek har varit föredragande. I den slutliga
handläggningen har också enhetschefen Helena Kättström och juristen Ulla
Thofelt-Gynne deltagit.

Malin Engdahl
Jackis Lannek
Bilagor
Bilaga 1: Allmänna villkor
Bilaga 2: Tabell över ansökningar och beviljade medel
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Sändlista
Peder Lilja, samordnare BF
Kårstad SKATTEGÅRDEN 45, 591 95 MOTALA
e-post: peder.lilja@telia.com
Michael Cornell, samordnare SBR
Trumpetarevägen 5, 590 19 Mantorp
e-post: michael.cornell.sbr@biodlarna.org
Erik Husberg, projektledare Bihälsan
Klockstigen 14, 429 32 KULLAVIK
e-post: erik.husberg@av.gu.se
Ingemar Fries, SLU
Inst. för ekologi,
Box 7044, 750 07 Uppsala
e-post: ingemar.fries@ekol.slu.se
Bengt Andreasson, Svensk Biavel
Klows Väg 2, 240 14 Veberöd
e-post: bengt.andreasson@veberod.com
Calle Regnell, Honungsringen
Tobaksspinnarg. 10, 117 36 Stockholm
e-post: calle.regnell@swipnet.se
Ingvar Arvidsson, NordBi
Ängemyrsgatan 5, 666 31 Bengtsfors,
e-post: ingvar.arvidsson@telia.com
Tobias Olofsson, Concellae AB
Rönnowsgatan 8, 252 25 Helsingborg
e-post: Tobias.Olofsson@cob.lu.se
Ove Andersson, Sotholms-Härads BF,
Lövdungen Gansta, 137 91 Västerhaninge
e-post: ove.andersson@bredband.net
Johannes Sjöstedt, Höglandets Honung
Beckombergavägen 3:1304, 168 54 Bromma
e-post: johannes.sjostedt@hoglandetshonung.se
Elisabeth Bringer-Hallberg, Landstinget i Östergötland
Vretagymnasiet, Stjärnorpsvägen 2, 590 77 Vreta Kloster
e-post: elisabeth.bringer.hallberg@lio.se
Digital kopia till Jordbruksverkets referensgrupp för biodling och pollinering
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Bilaga 1
ALLMÄNNA VILLKOR
Utförd verksamhet
Den utförda verksamheten ska vara förenlig med rådets förordning (EG) nr 1234/2007
av den 22 oktober 2007, om upprättande av en gemensam organisation av
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter
(”förordningen om en samlad marknadsordning”) och det svenska nationella
programmet för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung i
Sverige, 2011-2013. Observera att för en och samma åtgärd kan stöd inte erhållas både
enligt rådets förordning (EG) 1234/2007 och enligt rådets förordning (EG) nr
1698/2005 3 . De organisationer som tilldelats medel enligt detta beslut ansvarar för att
se till att dubbel finansiering inte förekommer.
Ersättning betalas endast ut för faktiska kostnader som avser verksamhet som
genomförts i enlighet med beslut.
Informationsmaterial
Informationsmaterial som finansierats inom det nationella programmet ska vara
tillgängligt för alla biodlare och tillhandahållas kostnadsfritt, dock får ersättning för
expediering och porto samt prenumerationsavgift för tidningar tas ut. För verksamhet
som finansieras av det nationella programmet för förbättring av villkoren för
produktion och saluföring av honung för 2011 ska gratis informationsplats lämnas i
tidningarna. Ett exemplar av alla trycksaker som produceras ska sändas till
Jordbruksverket senast i samband med slutredovisning. En distributionsplan ska
upprättas för färdigt informationsmaterial.
Krav på kurser och dokumentation
En kurs ska omfatta minst 2 lektionspass om 45 minuter. En kursdag ska motsvara
minst sex gånger 45 minuter. Kurserna ska behandla biodling, honungshantering
och/eller bisjukdomsbekämpning (främst varroabekämpning).
Det ska finnas ett kursprogram och en deltagarförteckning. Kursplats, föreläsare
(diskussionsledare e.d.), vilka ämnen som behandlas, kursens längd och när kursen
genomfördes ska framgå.
Kostnadsredovisningskrav
Kostnadsredovisning ska innehålla kostnadsunderlag som styrker uppkomna
kostnader. Kostnad för moms ska kunna styrkas.
Ansökan om utbetalning (rekvisition)
Ansökan om utbetalning kan ske en gång per kalendermånad. Ansökan om utbetalning
ska ske på av Jordbruksverket fastställd blankett och attesteras av den person som har
behörighet att företräda organisationen i detta sammanhang. Dokumentation som
3

Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EUGFJ) /EUT L 277, 21.10.2005, s.1-40 (Celex 32005
R 1698).
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styrker att verksamheten genomförts och kostnadsredovisning ska i original bifogas
begäran om utbetalning. Ansökan om utbetalning ska verifieras av fakturor, och om
det inte låter sig göras ska betalningarna verifieras med bokföringsunderlag som har
motsvarande bevisvärde (t.ex. utskrifter ur ekonomisystem och tidredovisningar, dock
inte sammanställningar skrivna i Word). Alla verifikationer ska vara undertecknade av
den person som har rätt att företräda organisationen. Utbetalning sker endast till
bankgiro eller bankkonto (inte postgiro). Alla åtgärder inom programmet ska vara helt
genomförda före den 31 augusti 2010. Sista tillfället att begära utbetalning av medel
som beviljats enligt detta beslut är den 15 september 2011.
Utbetalning av medel
Beviljade medel utbetalas efter att Jordbruksverket godkänt ansökan om utbetalning
och redovisningar. Ansökan om utbetalning och redovisning ska ha kommit in till
Jordbruksverket i komplett skick senast den 20 dagen i den månad som utbetalning ska
ske dock senast den 15 september 2011.
Redovisning av utförd verksamhet
Senast den 1 november 2011 ska en redogörelse över genomförd verksamhet och
framkomna resultat ha kommit in till Jordbruksverket. För ett pågående projekt som
löper över flera år ska ett planerat slutdatum anges. Om ett konkret mål ska uppnås
(som angetts i ansökan) ska eventuell måluppfyllelse framgå av
verksamhetsredogörelsen.
Kontroll och bemyndigande
Jordbruksverket eller företrädare för EU-kommissionen har rätt att vid revision få
tillgång till bokföring och övriga handlingar som utgör underlag för uppkomna
kostnader till följd av genomförd verksamhet beviljad genom detta beslut.
Uppgifter om person som har rätt att företräda organisationen för attestering av
begäran om utbetalning ska lämnas till Jordbruksverket tillsammans med bevittnat
skrivprov avseende personen namnteckning. Dessutom ska uppgifter som styrker räten
att företräda organisationen lämnas in (t.ex. styrelsebeslut). Dessa uppgifter ska
insändas till Jordbruksverket senast i samband med den första begäran om utbetalning
av medel. Kvitton och verifikationsunderlag ska vara lätt tillgängliga vid ett
kontrollbesök.
Återbetalning
Av 5 § förordningen (1998:1345) om stöd till biodling och 42 § förordning
(1999:1148) om EG: s förordningar om jordbruksprodukter följer att Jordbruksverket
får besluta att belopp som stödmottagaren inte är berättigad till ska betalas tillbaka.
Av 5 § förordningen (1998:1345) om stöd till biodling och 43 § förordningen om EG:
s förordningen om jordbruksprodukter framgår bland annat att Jordbruksverket kan
häva beslut om stöd helt eller delvis om stöd har meddelats p.g.a. oriktig eller
vilseledande uppgift.
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