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Punkt 9b - Information om förslag till programändringar
för överlämnande till kommissionen
Bakgrund

I bilagan redovisas ett förslag på programändringar för överlämnande till
EU-kommissionen. Förslaget utgör en s.k. C-ändring (mindre ändring) och
tas upp i Övervakningskommittén för information. Efter att förslaget har
behandlats i kommittén krävs ett regeringsbeslut för att förslaget ska
överlämnas till kommissionen. Efter att förslaget har överlämnats ska
kommissionen bedöma ändringens överensstämmelse med EU-regelverket
och den nationella strategin. Kommissionen ska meddela resultatet av
bedömningen senast fyra månader från det att förslaget överlämnats.
Sammanfattning av föreslagna förändringar

Statens jordbruksverk har på uppdrag av regeringen utrett hur stöd till
biogasproduktion med utgångspunkt från betänkandet SOU 2007:36 kan
utformas och införlivas inom befintliga åtgärder i Landsbygdsprogram för
Sverige år 2007-2013. Jordbruksverkets förslag redovisades i maj 2008
(SJV Rapport 2008:8). Enligt rapporten kan ett stöd för investeringar i
biogasanläggningar inrättas i programmet och bidra till en klimatanpassad
energiproduktion. Med utgångspunkt i Jordbruksverkets förslag innebär den
aktuella ändringen att möjligheterna till stöd för investeringar i
biogasanläggning tydligare lyfts fram som ett prioriterat område från 2009.
I meddelandet om programändring görs justeringar som innebär att stöd till
de lokala utvecklingsgruppernas driftskostnader samt deras
kompetensutvecklings- och informationsarbete, i enlighet med EU:s
regelverk, får uppgå till högst 20 % av de sammanlagda offentliga utgifterna
som grupperna ansvarar för vilket bedöms innebära en nödvändig ökad
kapacitet för grupperna att hantera, initiera, utveckla och informera om
verksamheten.
I meddelandet om programändring görs omfördelningar som innebär att
hittills outnyttjade medel motsvarande 50 miljoner kronor avsätts för att
stärka nationella kompetensutvecklings¬insatser som främjar mat med
mervärden t.ex. småskalig livsmedelsförädling. Medlen ska även användas
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för kompetensutvecklingsinsatser som underlättar för införandet av EU:s
kommande direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel bl.a.
genom en ökad tillämpning av integrerat växtskydd i svenskt jordbruk.
Ändringar görs i ersättningsformen för utrotningshotade husdjursraser som
bl.a. innebär att listan över ersättningsberättigande djurraser uppdateras.
Vidare görs ett antal förändringar i utformningen av miljöåtgärder på det
skogliga området bl.a. att målgruppen vidgas till samtliga skogsägare, att
schablonersättning ska kunna lämnas för bevarande av värdefulla
landskapselement i skogen, att ersättning för återskapande av ädellövskog
genom miljövårdande röjning och gallring ska kunna ges, samt att det ska gå
att prioritera inkomna ansökningar som avser insatsen att öka andelen
ädellövskog.
Slutligen görs justeringar i programmet så att det är möjligt att inkludera
kostnader för stängsling av åkermark vid ansökan om stöd för anläggning av
fleråriga energigrödor. Syftet med stängsling av åkermarken är att undvika
viltskador på anlagda energigrödor.

