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KONSEKVENSUTREDNING
2016-03-10
Miljöersättningsenheten

Konsekvensutredning med anledning av ändring av
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för
ekologisk produktion, kompensationsstöd och
djurvälfärdsersättningar.
Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

A

Allmänt

Vad är det här för dokument?
I den här konsekvensutredningen förklarar vi hur Jordbruksverkets förslag till
ändring av föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för
ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar kommer
att påverka lantbrukare, landsbygden och miljön. Vi beskriver även på vilket sätt
kommuner och landsting samt länsstyrelserna kan komma att påverkas.
Innan denna föreskrift kan beslutas kommer vi att skicka föreslagna ändringar på
kombinerat samråd och remiss. Anledningen till detta gemensamma samråd och
remiss är att vi vill att föreslagna ändringar ska träda i kraft innan sista
ansökningsdag för SAM-ansökan. Sista ansökningsdag för SAM-ansökan 2016
är den 21 april.
1. BESKRIVNING AV PROBLEMET OCH VAD MAN VILL UPPNÅ
Bilaga 1
Vi föreslår en ändring i bilaga 1 som innebär rättning av två skrivfel i tabellen
som visar hur åtaganden i programperiod 2007-2013 kan kombineras med
åtaganden i programperiod 2014-2020.
Betesmarker
och slåtterängar
2007-2013
Skötsel av våtmarker och
dammar, 2014-2020

Betesmarker och
slåtterängar-restaurering,
2007-2013

A B

D A

A Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma mark
B Insatserna kan kombineras på samma mark
D Insatserna är inte möjliga att kombinera

Tabellen visade tidigare att företag som har ett åtagande för skötsel av våtmarker
och dammar i programperiod 2014-2020 inte kunde kombinera detta med ett
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åtagande för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar inom
programperiod 2007-2014.
Av tabellen framgick även att lantbrukare med dessa ersättningsformer inte kan
ha ett åtagande för skötsel av våtmarker och dammar och ett åtagande för
betesmarker och slåtterängar på samma mark. Om betesmarksåtagandet omfattar
restaureringsmark kunde dessa två åtaganden enligt tabellen inte kombineras ens
på samma företag.
I förslag till ändring visar tabellen nu att ett och samma företag både kan ha ett
åtagande för betesmarker och slåtterängar och åtagande för skötsel av våtmarker
och dammar. Det gäller oavsett i vilken programperiod respektive åtagande
ligger i och även om markklassen restaurering ingår i betesmarksåtagandet.
Enligt förslag till ändring är det inte möjligt att kombinera markklassen för
restaurering av betesmarker eller slåtterängar med ett åtagande för skötsel av
våtmarker och dammar på samma mark. Däremot är det enligt förslag till ändring
möjligt att kombinera ett betesmarksmarksåtagande med markklasserna för
betesmarker och slåtterängar med ett åtagande för skötsel av våtmarker och
dammar på samma mark.
Genom ändringen vill vi att företag som har ett pågående åtagande för
betesmarker och slåtterängar inom betesmarksersättningen inte ska hindras från
att gå in i ett nytt åtagande för skötsel av våtmark och dammar för sina
våtmarker.
Vi vill att ändringen ska tillämpas från och med 1 januari 2015.
11. kap. Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
Vi föreslår en ändring som innebär att vi i 11 kap. lägger till en paragraf, 24§.
Genom denna paragraf inför vi ett undantag från de krav på ekologiskt foder som
lantbrukaren måste följa för ekologiskt produktion i rådets förordning (EG) nr
834/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Undantaget gäller
för de lantbrukare som har ett åtagande för omställning till ekologisk produktion
för växtodling i de fall lantbrukare ställer om ett nytt djurslag till ekologisk
produktion. Förslaget innebär att undantaget endast gäller för de lantbrukare som
inte tidigare haft ett åtagande för omställning till ekologisk produktion eller
ekologisk produktion för det aktuella djurslaget eller djurslagen.
Undantaget gäller från och med den 1 januari till och med den dag lantbrukaren
ansluter djurhållningen till ett godkänt kontrollorgan, dock senast sista
ansökningsdag det år lantbrukaren söker åtagande för omställning till ekologisk
djurhållning för det aktuella djurslaget eller djurslagen.
Möjlighet till undantag gäller som längst till och med den dagen lantbrukaren
ansluter sin produktion till kontrollorganet, efter detta datum finns ingen
möjlighet att ge undantag ifrån certifieringsreglerna. Då lantbrukaren har anslutit
produktionen till kontrollorganet måste denne uppfylla samtliga
certifieringsregler. Lantbrukaren ska enligt 2 § 11 kap. Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar,
ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och
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djurvälfärdsersättningar vara ansluten till kontrollorganet senast sista
ansökningsdag för att kunna söka ersättningen för omställning till ekologisk
produktion.
Vi föreslår detta undantag då vi har fått signaler om att nuvarande regelverk för
ersättningen till omställning till ekologisk produktion ställer till med problem för
de lantbrukare som vill ställa om sin djurproduktion. Många lantbrukare väntar
med att ansluta djuren till ett kontrollorgan tills det är dags för betessläpp på
våren eftersom fodret från betesmarken uppfyller villkoren för ekologisk
produktion till skillnad från det sparade fodret som är skördat året innan och som
då inte uppfyller villkoren.
På det här sättet gör vi det möjligt för lantbrukarna att använda fjolårets foder
som kommer från första årets omställning eller som är konventionellt innan det
är dags för betessläpp.
Foder till djur som är i omställning till ekologisk produktion får enligt
certifieringsreglerna endast till 20 procent komma från mark i första årets
omställning1. Om lantbrukaren inte medges att göra undantag från foderreglerna
fram till och med sista ansökningsdagen måste lantbrukaren köpa in ekologiskt
foder under årets första månader. Vidare skulle även lantbrukare vara tvungen att
sälja större delen av fodret som denne skördat året innan på mark som varit i
första årets omställning eller som varit konventionell. Detta överensstämmer
dåligt med certifieringsreglerna för växtätare som har krav på att 50 procent av
fodret under året ska komma från den egna gården2.
13. kap. Extra djuromsorg för får
Vilka krav gäller vid hullbedömning?
10 § Vi föreslår ändring av formuleringen av denna paragraf. Tidigare text
”Varje individ ska hullbedömas vid minst tre tillfällen under året” är olyckligt
formulerad då den antyder att alla får, oavsett hur länge de finns i besättningen
ska hullbedömas minst tre gånger. Så var inte detta villkor tänkt utan tanken är
att djurhållaren ska genomföra hullbedömning av sin besättning vid tre tillfällen
under året och att det vid dessa tillfällen ska alla de får som då uppfyller villkoret
för ersättning bedömas. Resultaten från hullbedömningen ska vid varje tillfälle
dokumenteras på individnivå. Det kan innebära att varje enskilt får inte
hullbedöms tre gånger under året. Det innebär stora svårigheter för djurhållarna
att kunna uppfylla detta villkor om vi inte ändrar vår lydelse av regeln då
djurindividerna växlar inom besättningen under ett år.
Ansökan om utbetalning grundar sig på det antalet får som är satta i avel eller är
över ett år senast under hållandeperioden och inte på det antalet får för vilka alla
ersättningsvillkor är uppfyllda. Villkor om hullbedömning, klippning, foderstater
med mera gäller för hela besättningen.

1

Det framgår av artikel 21 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008

2

Det framgår av artikel 19 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008
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2. BESKRIVNING AV ALTERNATIVA LÖSNINGAR FÖR DET MAN
VILL UPPNÅ OCH VILKA EFFEKTERNA BLIR OM NÅGON
REGLERING INTE KOMMER TILL STÅND
Bilaga 1
Om vi inte ändrar i tabellen i bilaga 1 kan det drabba de lantbrukare som både
har mark som de restaurerar inom miljöersättningen för betesmarker och
slåtterängar och samtidigt har våtmarker som de sköter med miljöersättning. Det
drabbar även de lantbrukare som sköter sina våtmarker med hjälp av bete eller
slåtter. Betesmark och slåtteräng som restaureras inom programperiod 20072013 ska ligga kvar i betesmarksåtagandet tills restaureringen är färdig.
Våtmarker som ingått i ett åtagande inom tidigare programperiod ska enligt
villkoren skötas i 20 år. När åtagande för skötsel av våtmarker inom
programperiod 2007-2013 har löpt ut är tanken att lantbrukaren ska förnya sitt
åtagande genom att gå in i ett åtagande för skötsel av våtmarker och dammar
inom programperiod 2014-2020 för denna våtmark. Även de våtmarker som
anlagts inom miljöinvesteringen för anläggning och restaurering inom
programperiod 2007-2014 ska skötas i 20 år och för dessa våtmarker finns också
ett krav att våtmarken efter slutbesiktningen ska ingå i ett
miljöersättningsåtagande för skötsel av våtmarker.
Många våtmarker sköts också med hjälp av bete eller slåtter. Detta ersätts genom
att den delen av våtmark som också är betesmark eller slåtteräng förutom
våtmarksåtagandet även omfattas av ett betesmarksåtagande.
Syftet med tabellen är bland annat att reglera vad som gäller om våtmarken
ligger på en betesmark eller slåtteräng och att det möjligt att få våtmarksåtagande
och betesmarksåtagande för samma mark men att det inte är möjligt om
betesmarken fortfarande är under restaurering eller utgörs av fäbodbete.
Felen i tabellen får till följd att lantbrukare drabbas om de har ett pågående
miljöersättning för betesmarker och slåtterängar som omfattar
restaureringsmarker eller där våtmarkerna sköts med bete eller slåtter. Dessa
lantbrukare hindras från att förnya sina våtmarksåtaganden så länge
miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar pågår och dessa lantbrukare
måste sköta sina våtmarker utan ersättning under denna tid.
11. kap. Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
Genom den här ändringen förenklar vi för de lantbrukare som har ett åtagande
för omställning för växtodlingen när de vill lägga till djuren till sitt åtagande. Om
vi inte genomför ändringen innebär det att lantbrukaren måste följa foderreglerna
från och med den 1 januari det året lantbrukaren ansluter djuren till omställning.
Det beror på att åtagandeperioden för samtliga åtagande alltid börjar den 1
januari, vilket innebär att lantbrukaren ska följa samtliga villkor från detta
datum.
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Om vi inte genomför ändringen kan många lantbrukare tvingas att vänta med att
ta med djuren i ersättningen för omställning till ekologisk produktion till året
efter det att omställningen av djuren är påbörjad. Detta innebär ett stort
intäktsbortfall för lantbrukaren och färre som ställer om sin djurproduktion.
Alternativet blir därför att lantbrukaren låter bli att ställa om djuren till ekologisk
produktion och fortsätter med konventionell produktion för att detta är mer
ekonomiskt gynnsamt.
Möjlighet till undantag gäller som längst till och med den dagen lantbrukaren
ansluter sin produktion till kontrollorganet, efter detta datum finns ingen
möjlighet att ge undantag ifrån certifieringsreglerna. Vi har dock även undersökt
möjligheterna till att ha ett senare datum (exempelvis sista ändringsdag 15 juni)
för att kunna anpassa till tidpunkter för betessläpp, som kan variera i landet. Men
då lantbrukaren har anslutit produktionen till kontrollorganet måste denne
uppfylla samtliga certifierings-regler och därför är ett senare datum inget
alternativ för att kunna medge undantag. Lantbrukaren ska enligt 2 § 11 kap.
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om
miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och
djurvälfärdsersättningar vara ansluten till kontrollorganet senast sista
ansökningsdag för att kunna söka ersättningen för omställning till ekologisk
produktion.
Vi bedömer att ett tidigare datum än sista ansökningsdag inte är aktuellt då skulle
undantaget inte fylla någon funktion.
Den föreslagna ändringen gör det möjligt att fler lantbrukare kan få ersättning för
djuren även under tiden för omställning till ekologisk produktion, vilket vi
bedömer kan innebära att fler väljer att ställa om till ekologisk produktion.
13. kap. Extra djuromsorg för får
Om vi inte genomför föreslagen ändring av aktuell paragraf kan det innebära att
djurhållaren kan få svårt att uppfylla villkoret. Det innebär stora svårigheter då
djurindividerna växlar inom besättningen under ett år. Genom vår föreslagna
ändring av formuleringen innebär det att hullbedömningen istället ska göras
minst tre gånger under året på besättningsnivå och det innebär en lättnad för de
som söker ersättningen. De djur som ska hullbedömas vid respektive
bedömningstillfälle är då de får som är satta i avel eller är över ett år vid just det
enskilda tillfället.
Ändringen innebär att regeln blir enklare och mindre administrativt tungt att följa
för djurhållaren då det inte finns något behov av att kontrollera hur många
gånger ett får hullbedömts. Det räcker med att dokumentera resultaten från
hullbedömningen av varje får vid varje enskilt tillfälle.
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3. UPPGIFTER OM VILKA SOM BERÖRS AV REGLERINGEN
Bilaga 1
De som berörs av regleringen är de ungefär 40 företag som har ett befintligt
åtagande för betesmarker och slåtterängar i programperiod 2007-2014 och
samtidigt söker eller vill söka ett nytt åtagande för skötsel av våtmarker och
dammar inom programperiod 2014-2020 Länsstyrelserna och Jordbruksverket
hanterar ersättningen och även de påverkas.
11 kap. Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
De som berörs är de lantbrukare som ställer om sin produktion till ekologisk
produktion samt söker ersättning för omställning till ekologisk produktion. Mer
specifikt är det de lantbrukare som lägger till ett nytt djurslag till omställning
samtidigt som de har mark i omställning till ekologisk produktion som berörs av
regleringen.
År 2015 var det cirka 1000 lantbrukare som sökte ett åtagande för omställning
till ekologisk produktion för växtodling, djurhållning eller en kombination av
dessa.
Länsstyrelserna och Jordbruksverket hanterar ersättningen och även de påverkas.
13. kap. Extra djuromsorg för får
De som berörs är de djurhållare som håller får och som då kan söka ersättningen.
Länsstyrelserna och Jordbruksverket påverkas också då denna ersättning
kommer att handläggas på Jordbruksverket och kontrolleras i fält av
länsstyrelsen.
Vi bedömer att ungefär 1500 djurhållare med får kommer att söka ersättningen
under 2016.
4. BEMYNDIGADEN SOM MYNDIGHETENS BESLUTANDERÄTT
GRUNDAR SIG PÅ
Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutveckling. (landsbygdsförordningen)
5. UPPGIFTER OM VILKA KOSTNADSMÄSSIGA OCH ANDRA
KONSEKVENSER REGLERINGEN MEDFÖR OCH EN JÄMFÖRELSE
AV KONSEKVENSERNA FÖR DE ÖVERVÄGDA
REGLERINGSALTERNATIVEN
Miljöersättningar, ersättningarna för ekologisk produktion och
djurvälfärdsersättningarna är frivilliga att söka och är en ersättning för det arbete man
utför och det intäktsbortfall som kan uppstå. Förändringar i verksamheten kan behöva
göras, men det ska täckas av ersättningen. Om företagen behöver göra ytterligare
förändringar är svårt att förutse.
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Förändringen av tabellen i bilaga 1 är till kostnadsmässig fördel för de lantbrukare som
berörs eftersom de kan gå in ett nytt åtagande för skötsel av våtmarker och slipper
sköta sina våtmarker utan ersättning.
Om vi inte genomför ändringen i 11 kap. kan många lantbrukare tvingas att vänta med
att ta med djuren i ersättningen för omställning till ekologisk produktion till året efter
det att omställningen av djuren är påbörjad. Detta kan innebära ett stort intäktsbortfall
för lantbrukaren. Alternativet är om lantbrukaren låter bli att ställa om djuren till
ekologisk produktion och fortsätter med konventionell produktion för att det är mer
ekonomiskt gynnsamt. Genom den föreslagna ändringen möjliggör vi för lantbrukaren
att kunna få ersättning för djuren även under tiden för omställning till ekologisk
produktion, vilket troligtvis kommer innebära att fler väljer att ställa om till ekologisk
produktion.
Villkoret för att hullbedöma gäller på besättningsnivå och föreslagen ändring 13 kap.
innebär ingen extra kostnad för de djurhållare som söker ersättningen. Det kan dock
innebära att det blir både fler eller färre får, än vad djurhållaren har sökt ersättning för,
som ska hullbedömas vid de olika bedömningstillfällena. Denna skillnad på antal ingår
dock i den naturliga variationen som det finns i en djurbesättning.
6. BEDÖMNING AV OM REGLERINGEN ÖVERENSSTÄMMER MED
ELLER GÅR UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM FÖLJER AV
SVERIGES ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN
Regleringen överensstämmer med skyldigheterna.
7. BEDÖMNING AV OM SÄRSKILDA HÄNSYN BEHÖVER TAS NÄR
DET GÄLLER TIDPUNKTEN FÖR IKRAFTTRÄDANDE OCH OM DET
FINNS BEHOV AV SPECIELLA INFORMATIONSINSATSER
Ikraftträdande
Förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar,
ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
planerar vi ska beslutas och träda i kraft 7 april 2016. Den ska dock tillämpas från 1
januari 2016.
Förändringen i tabellen i bilaga 1 ska gälla från 1 januari 2015 för att de lantbrukare
som sökte ett nytt våtmarksåtagande 2015 inte ska drabbas.
Information om ändrade regler
Jordbruksverkets huvudsakliga informationskanal är webbplatsen. Vi kommer att i
samband med att dessa förslag på ändringar skickas på kombinerat samråd och remiss
publicera information om att vi föreslår dessa ändringar.
Vi kommer att informera på konsultinformation, via nyhetsbladet och till
länsstyrelserna via Ladan.

7(10)

Jordbruksverket

2016-03-10

Dnr 4.1.16-1936/16

8. KONSEKVENSER FÖR LANDSBYGDEN
Vi bedömer att våra förslag till ändringar är viktiga då reglerna för de stöd och
ersättningar som vi föreskriver om är en viktig del för många som lever, bor och verkar
på landsbygden.
Vi bedömer att alla de stöd och ersättningar som vi har i föreskriften kommer att på
sikt ska kunna bidra till en positiv utveckling på landsbygden.
Stöden och ersättningarna är också en mycket viktig del av landsbygdsprogrammet.
B FÖRETAG
Markera med x
( ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen
innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt B.
(X ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en
beskrivning av punkterna i avsnitt B.
1. BESKRIVNING AV ANTALET FÖRETAG SOM BERÖRS, VILKA
BRANSCHER FÖRETAGEN ÄR VERKSAMMA I SAMT STORLEKEN
PÅ FÖRETAGEN
De förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar,
ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
berör de lantbrukare och lantbruksföretag som uppfyller de krav som ställs för
respektive stöd och ersättning. För de olika ersättningarna kan det vara olika typer av
företag som kommer ifråga men vi bedömer att de flesta är enmansföretag eller företag
med ett fåtal anställda.
Bilaga 1
Vi bedömer att det är maximalt 40 företag som kan komma att beröras av ändringarna.
Det är de företag som har ett pågående åtagande för miljöersättning för betesmarker
och slåtterängar inom programperiod 2007-2014 och har en anledning till att samtidigt
vilja söka ett åtagande för skötsel av våtmarker och dammar inom programperiod
2014-2020.
Ekologisk produktion och omställning ekologisk produktion
De som berörs är de lantbrukare som ställer om sin produktion till ekologisk
produktion samt söker ersättning för omställning till ekologisk produktion. Mer
specifikt är det de lantbrukare som lägger till ett nytt djurslag till omställning samtidigt
som de har mark i omställning till ekologisk produktion som berörs av regleringen.
2015 var det cirka totalt 1000 lantbrukare som sökte ett åtagande för omställning till
ekologisk produktion för växtodling, djurhållning eller en kombination av dessa.

8(10)

Jordbruksverket

2016-03-10

Dnr 4.1.16-1936/16

Extra djuromsorg för får
De som berörs är de ungefär 1500 företag som vi beräknar kommer söka
åtagande inom ersättningen.
2. BESKRIVNING AV VILKEN TIDSÅTGÅNG REGLERINGEN KAN
FÖRA MED SIG FÖR FÖRETAGEN OCH VAD REGLERINGEN
INNEBÄR FÖR FÖRETAGENS ADMINISTRATIVA KOSTNADER.
Vi bedömer att föreslagna ändringar inte ska medföra någon extra tidsåtgång för de
företag som berörs.
Förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar,
ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
innehåller inga regler för att söka dessa stöd och ersättningar.
Kostnaderna för att söka dessa ersättningar beräknas i arbetet med föreskrifter för
ansökan, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan för
jordbrukarstöd.
3. BESKRIVNING AV VILKA ANDRA KOSTNADER DEN
FÖRESLAGNA REGLERINGEN MEDFÖR FÖR FÖRETAGEN OCH
VILKA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN SOM FÖRETAGEN KAN
BEHÖVA VIDTA TILL FÖLJD AV DEN FÖRESLAGNA REGLERINGEN
Vi bedömer att föreslagna ändringar i föreskrifter och allmänna råd inte innebär några
extra kostnader.
4. BESKRIVNING AV I VILKEN UTSTRÄCKNING REGLERINGEN KAN
KOMMA ATT PÅVERKA KONKURRENSFÖRHÅLLANDENA FÖR
FÖRETAGEN
Miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och
djurvälfärdsersättningar är frivilliga att söka för de lantbrukare och andra företag som
är verksamma inom de områden där ersättning är möjlig att söka. Alla som söker
åtagande och uppfyller villkoren för miljöersättningarna, ersättningarna för ekologisk
odling, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningarna har rätt till ersättning.
5. BESKRIVNING AV HUR REGLERINGEN I ANDRA AVSEENDEN
KAN KOMMA ATT PÅVERKA FÖRETAGEN
Vi bedömer att företagen inte berörs i andra avseenden än de som vi redan beskrivit.
6. BESKRIVNING AV OM SÄRSKILDA HÄNSYN BEHÖVER TAS TILL
SMÅ FÖRETAG VID REGLERNAS UTFORMNING
Reglerna är skrivna utifrån att många olika typer av företag ska ha möjlighet att söka
de stöd och ersättningar som vi föreskriver om, så länge reglerna uppfylls. Därför är
vår bedömning att ingen särskild hänsyn behöver tas till just små företag.
C KOMMUNER OCH LANDSTING
Markera med x
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( X )Regleringen bedöms inte innebära förändringar av kommunala befogenheter eller
skyldigheter respektive förändringar av grunderna för kommunerna eller landstingens
organisationer eller verksamhetsformer. Konsekvensutredningen innehåller därför inte
någon beskrivning av punkterna i avsnitt C.
( )
Regleringen bedöms innebära förändringar av kommunala befogenheter eller
skyldigheter respektive förändringar av grunderna för kommunerna eller landstingens
organisationer eller verksamhetsformer. Konsekvensutredningen innehåller därför en
beskrivning av punkterna i avsnitt C.
D SAMRÅD OCH REMISS
Förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar,
ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar
skickas i ett kombinerat samråd och remiss.
D ÖVRIGT
Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall för konsekvensutredning.
Dock med tillägg med punkt 4, 7 och 8 under A och punkt C Kommuner och landsting.
E KONTAKTPERSONER
Bilaga 1
Ingalill Rehn
036- 15 62 64
Ingalill.Rehn(at)jordbruksverket.se
11 kap. Ekologisk produktion och omställning ekologisk produktion
Ida Elgåsen
036-15 64 53
Ida.Elgasen(at)jordbruksverket.se
Emelie Hallander
036-15 62 87
Emelie.Hallander(at)jordbruksverket.se

13 kap. Extra djuromsorg för får
Elisabeth Fyhr
036- 15 62 39
Elisabeth.Fyhr(at)jordbruksverket.se
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