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Ny mall för årsrapport
• Rapportering enligt mall i SFC, färdiga boxar med
begränsat antal tecken
• Hur har vi hanterat den? Ambitionsnivå!
• 2014 och 2015 är ”mellanår”
• Redovisa beslutade och utbetalda = många
”tomma rader”
• tabeller och belopp genereras i många fall
”automatiskt” utifrån rapportering i SFC
(monitoring, utgiftsdeklaration)
• per prioritering
• ej publicering i rapportserie
• Till EU kommissionen senast 30 juni
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Disposition, årsrapport
Kapitel 1
• 1a. Finansiella uppgifter, utbetalningar
• 1b. Indikatorer och målvärde (bilaga 1)
• 1c. Information baserat på data från 1a och 1b.
• Prioritering
• Fokusområde
• Åtgärder som bidrar till fokusområde
Kapitel 2 Framsteg etc.
Kapitel 3 Frågor som påverkar resultat och åtgärder
Kapitel 4 Rapport Nätverket etc.
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Sammanfattning
utfall 2014 och 2015
Utbetalningar är gjorda för
• Prio 3 Djurens välbefinnande
• Prio 4 Kompensationsbidrag, miljöersättningar och
ekologisk produktion• Prio 6 Förberedande stöd LLU

Beslut om ansökan om stöd är gjorda för
• Fokusområde 2a Investeringsstöd
• Fokusområde 3a Kompetensutveckling
• Fokusområde 6c Bredband
Lägesrapport visar senaste siffror för ansökan om stöd!
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Prio 3, fokusområde 3a
Korta leveranskedjor och djurvälfärd
Extra djuromsorg för suggor
2014
Ansökan om utbetalning
Antal jordbruksföretag

2015
28 miljoner euro

475

486

Antal djurenheter

58 000

61 000

Offentliga utgifter

13,6 miljoner euro

14,4 miljoner euro

Höjning mellan 2014 och 2015 beror på möjlighet att
söka nytt 5 –årigt åtagande 2014 samt att år för
slututbetalning motsvarar inte alltid stödår
Viss ökning i genomsnittsbesättning samtidigt som
färre antal söker utbetalning
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Prio 4, fokusområde 4abc
Miljö i jordbruket
• Fysisk areal i åtagande/andel av åkermark som har
åtagande och med slututbetalning
Fokusområde

Utfall

Mål

4A: Biologisk mångfald och landskap

7,03%

27,72%

4B: Vatten-växtnäring/växtskydd

4,86%

33,25%

4C: Erosion/markskötsel

6,76%

35,03%

• Låg måluppfyllelse beror på att det endast är åtagande
från 2007-2013 som visas.
• Dubbelredovisning förekommer

2016-07-06

(100% är totalt brukad areal, cirka 3 miljoner hektar)

Utfall fokusområde 4abc
2014

2015

1,7 miljoner hektar
189 miljoner euro
71 000

316 miljoner euro
250 000 hektar
34 miljoner euro
13 271

68 miljoner euro
6000

140 miljoner euro
22 miljoner euro
2260

83 miljoner euro
17 000
468 000 hektar

234 miljoner euro
2 miljoner euro
350
12 000 hektar

Miljö- och klimatvänligt jordbruk
Ansökan om utbetalning
Sammanlagd areal, alla kategorier
Offentliga utgifter
Antal kontrakt

Ekologisk produktion
Ansökan om utbetalning
Offentliga utgifter
Antal jordbruksföretag

Kumulativt

Kompensationsstöd
Ansökan om utbetalning
Offentliga utgifter
Antal jordbruksföretag
Sammanlagd areal

Lägre utfall år 2015 än 2014 beror på att det enbart är
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slututbetalningar för åtagande från 2007-2013 som redovisas

Prio 6 fokusområde 6b
Lokal utveckling
• 44 lokala utvecklingsstrategier för LLU inom detta
program är beslutade
• Cirka 3 miljoner EURO har betalats ut till
förberedande stöd under 2015
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