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SAMRÅD/
REMISS

Dnr: 4.1.16-1936/16

2016-03-10
Enligt sändlista
Miljöersättningsenheten
Elisabeth Fyhr

Samråd och remiss av förslag till ändring av Statens
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS
2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för
ekologisk produktion, kompensationsstöd och
djurvälfärdsersättningar
Med detta utskick vill Jordbruksverket ge dig en möjlighet att lämna dina
synpunkter angående förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter
och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för
ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar.
Det är följande tre ändringar som vi föreslår:
•

Vi har upptäckt felaktigheter i bilaga 1 som vi vill ändra.

•

Vi vill införa ett undantag för krav på ekologiskt foder för
lantbrukare med omställningsåtagande för växtodling och som vill
lägga till djur till sitt åtagande.

•

Vi formulerar om en regel i ersättningen för extra djuromsorg för
får

Ändringarna framgår i förslag till föreskrifter och allmänna råd genom att de är
markerade med kantstreck och ändringsparanteser. I konsekvensutredningen
framgår det även vilka regler vi föreslår ska ändras.
Skicka ditt svar senast den 29 mars 2016
Senast tisdagen den 29 mars 2016 klockan 12.00 vill vi ha dina synpunkter.
Skicka ditt svar till jordbruksverket@jordbruksverket.se och märk e-posten med
namnet ”Dnr 4.1.16-1936/16”.
Varför får du detta samråd?
Jordbruksverket får meddela föreskrifter efter samråd med vissa myndigheter
och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén. Detta
regleras i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.
Notera att detta utskick är ett kombinerat samråd och remiss. Vi planerar för ett
beslut den 7 april och för att klara detta måste vi komprimera föreskriftsprocessen.
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Med vänlig hälsning

Maria Durling
Elisabeth Fyhr
Bilagor:
Förslag föreskrifter och allmänna råd
Konsekvensutredning
Särskild konsekvensanalys – administrativa bördor för företagen.
Kontaktpersoner
Se konsekvensutredningen.
Sändlista
Länsstyrelserna
Regionalt utvecklingsansvar

Lantbrukarnas RiksförbundSkogsägarna

Jordbruksverket

Lantbrukarnas Riksförbund

Sametinget

Hushållningssällskapens
förbund

Sveriges lantbruksuniversitet
Skogsstyrelsen

Kommunal

Naturvårdsverket

Skogs- och
lantarbetsgivareförbundet

Hav- och Vattenmyndigheten

Ekologiska Lantbrukarna

Tillväxtverket

Coompanion

Svenska ESF-rådet

Hela Sverige ska leva

Post- och Telestyrelsen

Skärgårdarnas riksförbund

Riksantikvarieämbetet

Landsbygdsnätverket

Sveriges kommuner och
landsting

Lokalt Ledd Utveckling

Sveriges Hembygdsförbund
Naturskyddsföreningen
Företagarna

Winnet
Näringslivets regelnämnd
LRF´s Norrlandsgrupp
Jägareförbundet
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Regelrådet

Svenska finullsföreningen

Vattenmyndigheterna

Ryaklubben

Smak
Kiwa

Föreningen svenska
allmogefår

Fåravelsförbundet

Gutefårakademin

Lammproducenterna

Föreningen allmogegeten

Svenska Pig

Föreningen Gotlandskaninen

Växa Sverige

Svensk fjällrasavel

Sveriges Grisföretagare

Sveriges rödkulleförening

Lundens djurhälsa

Gävleborgs fäbodförening

Gård- och djurhälsan

Sveriges Nötköttsproducenter

Föreningen Nordsvenska
hästen

Föreningen Sveriges
Fäbodbrukare

Svenska Russavelsföreningen

Lovanggruppen

Föreningen Allmogekon

Gimrarna

Föreningen äldre boskap
Svenska lanthönsklubben
Föreningen Landtsvinet
Föreningen gutefåret
För kännedom
Näringsdepartementet
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