Bilaga 2. Logg över tekniska ändringar
Kapitel

Ev. åtgärd/
delåtgärd
5
5

Avsnitt

Kort beskrivning

8

1.2

8

1.1

8

14

5.4 Ändring av målvärde för målindikator T6.
5.4 Ändring av målvärde T9, T10, T 12 (arealbaserade
ersättningar) samt för bredband.
Upddatera tabell och motivering för indikator P3 Antal
jordbruksföretag som får stöd för deltagande i
kvalitetssystem, lokala marknader och korta
leveranskedjor, samt producentgrupper (fokusområde
3A) samt uppdatering för bredband och arealbaserade
ersättningar.
8.1 Definition av landsbygdsområde. Ändra år för
statistikuttag från 2010 till 2015
8.2.1.3.1.2 Tillägg av klumpsumma
och
8.2.1.3.1.10
8.2.1.3.2.2 Tillägg av klumpsumma
och
8.2.1.3.2.10
8.2.10.3.1.6 Tar bort koppling till aktiv lantbrukare

8

14

8.2.10.3.2.6 Tar bort koppling till aktiv lantbrukare

7

8

Omnibus

Motiv till ändring

nej
nej

Följdändring av redan beslutad budgetomfördelning. OBS: Kapitel 5 är inte uppdaterat i wordversion.
Justeringar i målvärde. Se separat dokument. OBS: Kapitel 5 är inte uppdaterat i wordversion.

nej

Genom ett förbiseende markerades inte indikator som ”Applicable” varför heller inget delmål fastställdes när programmet togs
fram. Vi har nu lagt till indikatorn. För ändring av bredband och arealbaserade se separata dokument.

nej

Uppdatering av årtal. Ändringen innebär inte att procent och inv/km2 behöver justeras.

ja

Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

ja

Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

ja
ja

Plockas bort i det fall Omnibus träder ikraft innan ändringarna blir godkända och vi väljer att inte tillämpa det i P1. Enligt
13216/3/16
Plockas bort REV
i det8fall Omnibus träder ikraft innan ändringarna blir godkända och vi väljer att inte tillämpa det i P1. Enligt

8

14

8.2.10.3.3.1 Utökad klövhälsovård för mjölkkor, justering av antal
månader mellan besiktning/verkning från fyra till tre

nej

8

14

8.2.10.3.3.6 Tar bort koppling till aktiv lantbrukare

ja

8

16.2

8
8

16.1
16.4

8

16.5

8 16/9.3a,4abc
/6a

8

16.9

8.2.11.3.1.2
och
8.2.11.3.1.10
8.2.11.3.2.2
8.2.11.3.2.4
och
8.2.11.3.4.10
8.2.11.3.3.2
och
8.2.11.3.3.10
8.2.11.3.5.1

13216/3/16 REV 9
För att klövvården ska vara väl anpassad efter kon och efter vilket laktationsstadium kon befinner sig i är det viktigt ur
djurvälfärdssynpunkt att kunna skräddarsy varje enskild kos behov av klövvård. Detta är enligt nuvarande programtext 3-4
ggr/år d.v.s. mellan 3 och 4 månader mellan verkningarna . För att inte utesluta några kor p.g.a. laktationsstadium föreslår vi en
ändring så att den minsta tiden mellan två verkningstillfällen är 3 månader istället för 4 månader.

Tillägg av klumpsumma

ja

Plockas bort i det fall Omnibus träder ikraft innan ändringarna blir godkända och vi väljer att inte tillämpa det i P1. Enligt
13216/3/16 REV 10
Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

Tillägg av klumpsumma
Tillägg av klumpsumma

ja
ja

Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag
Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

Tillägg av klumpsumma

ja

Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

Korrigering av vilka som ska ingå i samarbetet

nej

Det kan vara svårt att involvera företag i genomförandet av den här typen av samarbetsprojekt med inriktningen
samhällstjänster, informationsinsatser till skolor och allmänhet eller konsumenter. För att inte försvåra genomförandet av
sådana projekt föreslår vi att kravet på samarbete med företag tas bort.

ja

Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

8.2.11.3.5.2 Tillägg av klumpsumma
och
8.2.11.3.5.10

8

ja

Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

nej
nej

Redaktionell justering av mening.
Texten finns i art 44.1 b i 1305/2013 och i art 64.1 b i 508/2014 och den verkar mer begränsande här i programtexten.

ja

Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

nej
ja

Redaktionell justering av mening.
Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

ja

Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

8
8

8.2.12.3.2.2 Tillägg av klumpsumma
och
8.2.12.3.2.10
19.2 8.2.12.3.2.8 Justering av mening
19.3 8.2.12.3.4.1 Stryker mening om konkret samarbete, text finns i EUförordning
19.3 8.2.12.3.4.2 Tillägg av klumpsumma
och
8.2.12.3.4.10
19.3 8.2.12.3.4.8 Justering av mening
2.3
8.2.2.3.1.2 Tillägg av klumpsumma
och
8.2.2.3.1.10
2.1
8.2.2.3.2.2 Tillägg av klumpsumma
och
8.2.2.3.2.10
4.4/4a
8.2.3.3.1.1 Förtydligande, syfte med engångsröjning.
4.2/6a
8.2.3.3.2.1 Stryker ordet landsbygdsområden

nej
nej

Förtydligande, tanken är att engångsröjning ska gå till marker med komplement
Det går inte att påvisa att arbetstillfällena ökar på landsbygden bara för att man gör en investering i förädlingsindustrin.

8
8

6.1/2b
6.1/2b

8.2.4.3.2.1 Borttag av olikheter i grundkrav för utbildning
8.2.4.3.2.1 Utökad tid för att lämna ansökan från 6 till 24 mån

nej
ja

Förtydligande att samma grundkrav gäller oavsett verksamhet
Ändringen är i enlighet med hur vi ville ha det initialt och det blir möjlig enligt förslag inom Omnibus

8

6.1/2b

8.2.4.3.2.11 Ändring av att tröskelvärden gäller per sökande,
affärsplanens starttid och längd och borttag av aktiv
brukare/ändring när aktiv brukare ska vara uppfyllt

ja

Ändringar enligt förslag inom Omnibus

8

6.1/2b

ja

Förtydliganden som föreslås inom Omnibus

8

6.1/2b

ja

Borttag av krav enligt förslag inom Omnibus

8

7.5

Tillägg av klumpsumma

ja

Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

8

7.4

Tillägg av klumpsumma

ja

Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

8
8

7.6/6b
7.2

Investeringar i kommersiell service
Tillägg av klumpsumma

nej
ja

Förtydligande
Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

8

7.6/4abc

nej

Redaktionell justering av meningsbyggnad så det är samma som för miljöersättning för skötsel av våtmarker M10

8

7.6

ja

Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

8
8

7.6/4a
10.2

nej
ja

Istället för byggnader ska det stå kulturmiljöer i renskötselområdet
Tillägg enligt förslag inom Omnibus, enligt tidigare programförslag

8
8
8

8
8

8

19.2

8.2.4.3.2.6 Förtydligande om när affärsplanen ska påbörjas,
affärsplanens längd samt att trösklar för att få stöd ska
gälla per sökande.
8.2.4.3.2.8 Borttag att stödet måste betalas ut under fem år
8.2.5.3.2.2
och
8.2.5.3.2.10
8.2.5.3.3.2
och
8.2.5.3.3.10
8.2.5.3.3.8
8.2.5.3.4.2
och
8.2.5.3.4.10
8.2.5.3.5.1

Justering av text, felskrivning etc , anläggning och
restaurering av våtmarker och dammar
8.2.5.3.5.2 Tillägg av klumpsumma
och 8.2.5.5
8.2.5.3.5.8 Korrigering, namn på insats
8.2.7.3.11.2 Tillägg av klumpsumma

8

10.1/4abc

8
8

10.1
10.1

8

10.1

8

10

8

11

8

11

8

11

8

13

8.2.9.3.1.6 Tar bort koppling till aktiv lantbrukare

ja

8

13

8.2.9.3.2.6 Tar bort koppling till aktiv lantbrukare

ja

8

13

8.2.9.3.3.6 Tar bort koppling till aktiv lantbrukare

ja

8

13

8
8

8.2.7.3.13.1 Förtydligande att skyddszoner ska ligga vid åkerkant.

nej

Det är meningen att skyddszoner mot vattendrag ska anläggas vid åkerkanten, men det saknas i programtexten. Definitionen i
det tidigare programmet var i direkt anslutning till vattendrag. I det nya programmet ändrades detta till utmed vattenområde.
Ett vattenområde kan ligga på åkermark. Därför behövs tillägget att skyddszonen ska ligga vid åkerkanten. Om en skyddszon
behövs någon annanstans på åkern är det den anpassade skyddszonen som gäller.”

8.2.7.3.14.1 Justering av text, skötsel av våtmarker
8.2.7.3.14.1 Komplettering av villkor, förtydligande kopplat till
basvillkorstabell

nej
nej

Justering, ska vara lika som ovan villkor
Förbuden gäller för biotopskyddade områden som finns med i programmets basvillkorstabell. En nyanlagd eller restaurerad
våtmark eller damm ska ha motsvarande regler som en orörd befintlig som har biotopskydd, därför bör det läggas in som
skötselvillkor.
Enligt artikel 14.1 i 807/2014 ska det framgå av programmet vilka typer av ändringar och justeringar av åtaganden vi tillåter.
Om vi inte skriver in detta går det inte att byta till en högre nivå under ett åtagandes löptid.

8.2.7.6 Texten om andra viktiga anmärkningar kompletteras med nej
ett stycke om särskild skötsel.
8.2.7.6 Tillägg om minsta skiftesstorlek

nej

För direktstöden regleras i förordning (EU) 1306/2013 i art. 72 att varje medlemsstat ska fastställa den minsta arealen ett
jordbruksskifte ska ha för att kunna omfattas av en ansökan. För landsbygdsstöden regleras detta inte. Av tekniska och
administrativa skäl behövs en undre gräns för skiftesstorleken även för arealbaserade stöd i landsbygdsprogrammet.

8.2.8.3.1.6 Tar bort koppling till aktiv lantbrukare

ja

8.2.8.3.2.6 Tar bort koppling till aktiv lantbrukare

ja

Plockas bort i det fall Omnibus träder ikraft innan ändringarna blir godkända och vi väljer att inte tillämpa det i P1. Enligt
13216/3/16 REV 3
Plockas bort i det fall Omnibus träder ikraft innan ändringarna blir godkända och vi väljer att inte tillämpa det i P1. Enligt
13216/3/16 REV 4
För direktstöden regleras i förordning (EU) 1306/2013 i art. 72 att varje medlemsstat ska fastställa den minsta arealen ett
jordbruksskifte ska ha för att kunna omfattas av en ansökan. För landsbygdsstöden regleras detta inte. Av tekniska och
administrativa skäl behövs en undre gräns för skiftesstorleken även för arealbaserade stöd i landsbygdsprogrammet.

8.2.8.6 Tillägg om minsta skiftesstorlek

8.2.9.7 Tillägg om minsta skiftesstorlek

8.1 Användning 85% förskott för M10,11,13,14 under 2016
10.1 8.2.7.3.10.10 Tillägg av gröda med koppling till förgröning P1

nej

nej

nej
nej

Plockas bort i det fall Omnibus träder ikraft innan ändringarna blir godkända och vi väljer att inte tillämpa det i P1. Enligt
13216/3/16 REV 5
Plockas bort i det fall Omnibus träder ikraft innan ändringarna blir godkända och vi väljer att inte tillämpa det i P1. Enligt
13216/3/16 REV 6
Plockas bort i det fall Omnibus träder ikraft innan ändringarna blir godkända och vi väljer att inte tillämpa det i P1. Enligt
13216/3/16 REV 7
För direktstöden regleras i förordning (EU) 1306/2013 i art. 72 att varje medlemsstat ska fastställa den minsta arealen ett
jordbruksskifte ska ha för att kunna omfattas av en ansökan. För landsbygdsstöden regleras detta inte. Av tekniska och
administrativa skäl behövs en undre gräns för skiftesstorleken även för arealbaserade stöd i landsbygdsprogrammet.
Mening ditlagd: För 2016 sker förskottsutbetalning med 85 procent för åtgärderna M10, M11, M13 och M14. Detta enligt
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1617 of 8 September 2016.
Från och med 2018 kommer det att vara möjligt att räkna även andra fånggrödor än vallinsådd som ekologiska fokusarealer.
Därmed behöver regleringen som idag finns för EFA vallinsådd utökas med fånggrödor.

8
8

1.2
1.2

8.2.1.3.1.8 Justering av enhetskostnader
8.2.1.3.1.10 Stryker ett krav samt justering av enhetskostnader

nej
nej

Ändring ffa beroende att Skatteverket ändrat sina riktlinjer som vi hänvisar till.
Detta krav stryks, då vi anser att det räcker att bedöma att budgeten i sin helhet är rimlig.

8
8

1.1
1.1

8.2.1.3.2.8 Justering av enhetskostnader
8.2.1.3.2.10 Stryker ett krav samt justering av enhetskostnader

nej
nej

8
8

2.3
2.3

8.2.2.3.1.8 Justering av enhetskostnader
8.2.2.3.1.10 Stryker ett krav samt justering av enhetskostnader

nej
nej

8

2.1

Ändring ffa beroende att Skatteverket ändrat sina riktlinjer som vi hänvisar till.
Detta krav stryks, då vi anser att det räcker att bedöma att budgeten i sin helhet är rimlig. Samt justering av texter för
enhetskostnader (Skatteverkets riktlinjer är ändrade).
Ändring ffa beroende att Skatteverket ändrat sina riktlinjer som vi hänvisar till.
Detta krav stryks, då vi anser att det räcker att bedöma att budgeten i sin helhet är rimlig. Samt justering av texter för
enhetskostnader (Skatteverkets riktlinjer är ändrade).
Ändring ffa beroende att Skatteverket ändrat sina riktlinjer som vi hänvisar till.

8.2.2.3.2.8 Justering av enhetskostnader

nej

8

2.1

8.2.2.3.2.10 Stryker ett krav samt justering av enhetskostnader

nej

8
8

16.2 8.2.11.3.1.8 Justering av enhetskostnader
16.2 8.2.11.3.1.10 Stryker ett krav samt justering av enhetskostnader

nej
nej

8
8

16.1 8.2.11.3.2.8 Justering av enhetskostnader
16.1 8.2.11.3.2.10 Stryker ett krav samt justering av enhetskostnader

nej
nej

8
8

16.5 8.2.11.3.3.8 Justering av enhetskostnader
16.5 8.2.11.3.3.10 Stryker ett krav samt justering av enhetskostnader

nej
nej

8
8

16.4 8.2.11.3.4.8 Justering av enhetskostnader
16.4 8.2.11.3.4.10 Stryker ett krav samt justering av enhetskostnader

nej
nej

8

16.9

nej

8

16.9 8.2.11.3.5.10 Stryker ett krav samt justering av enhetskostnader

nej

8

19.2

nej

8

19.2 8.2.12.3.2.10 Stryker ett krav samt justering av enhetskostnader

nej

8
8
8

19.4 8.2.12.3.3.8 Justering av enhetskostnader
19.3 8.2.12.3.4.8 Justering av enhetskostnader
19.3 8.2.12.3.4.10 Stryker ett krav samt justering av enhetskostnader

nej
nej
nej

8

19.3

nej

8

19.2

8

7

8

16

8

7.5

8.2.5.3.2.8 justering av stödnivå

nej

8

7.4

8.2.5.3.3.8 justering av stödnivå

nej

se motivering för 7.5 ovan

8
8

7.2
8.1

8.2.5.3.4.8 justering av stödnivå
Tillägg om möjlighet att tillämpa lägre stödnivå för sista
ärendet.

nej
nej

se motivering för 7.5 ovan
Stödmyndigheterna ska kunna tillämpa lägre stödnivå inom åtgärderna 1, 2, 4, 6, 7 och 16 när budgeten inte räcker till för att
finansiera ett helt ärende upp till den nivå som gäller inom den specifika åtgärden.

8.2.11.3.5.8 Justering av enhetskostnader

8.2.12.3.2.8 Justering av enhetskostnader

8.2.12.3.4.5 Komplettering av immateriella investeringar, fler typer
tillåtna
8.2.12.3.2.5 Komplettering av immateriella investeringar, fler typer
tillåtna
8.2.5.7 Tillägg mening om övrig offentlig finansiering
8.2.11.7 Tillägg mening om övrig offentlig finansiering

nej
nej
nej

Detta krav stryks, då vi anser att det räcker att bedöma att budgeten i sin helhet är rimlig. Samt justering av texter för
enhetskostnader (Skatteverkets riktlinjer är ändrade).
Ändring ffa beroende att Skatteverket ändrat sina riktlinjer som vi hänvisar till.
Detta krav stryks, då vi anser att det räcker att bedöma att budgeten i sin helhet är rimlig. Samt justering av texter för
enhetskostnader (Skatteverkets riktlinjer är ändrade).
Ändring ffa beroende att Skatteverket ändrat sina riktlinjer som vi hänvisar till.
Detta krav stryks, då vi anser att det räcker att bedöma att budgeten i sin helhet är rimlig. Samt justering av texter för
enhetskostnader (Skatteverkets riktlinjer är ändrade).
Ändring ffa beroende att Skatteverket ändrat sina riktlinjer som vi hänvisar till.
Detta krav stryks, då vi anser att det räcker att bedöma att budgeten i sin helhet är rimlig. Samt justering av texter för
enhetskostnader (Skatteverkets riktlinjer är ändrade).
Ändring ffa beroende att Skatteverket ändrat sina riktlinjer som vi hänvisar till.
Detta krav stryks, då vi anser att det räcker att bedöma att budgeten i sin helhet är rimlig. Samt justering av texter för
enhetskostnader (Skatteverkets riktlinjer är ändrade).
Ändring ffa beroende att Skatteverket ändrat sina riktlinjer som vi hänvisar till.
Detta krav stryks, då vi anser att det räcker att bedöma att budgeten i sin helhet är rimlig. Samt justering av texter för
enhetskostnader (Skatteverkets riktlinjer är ändrade).
Ändring ffa beroende att Skatteverket ändrat sina riktlinjer som vi hänvisar till.
Detta krav stryks, då vi anser att det räcker att bedöma att budgeten i sin helhet är rimlig. Samt justering av texter för
enhetskostnader (Skatteverkets riktlinjer är ändrade).
Ändring ffa beroende att Skatteverket ändrat sina riktlinjer som vi hänvisar till.
Ändring ffa beroende att Skatteverket ändrat sina riktlinjer som vi hänvisar till.
Detta krav stryks, då vi anser att det räcker att bedöma att budgeten i sin helhet är rimlig. Samt justering av texter för
enhetskostnader (Skatteverkets riktlinjer är ändrade).
Begränsningen "i form av inköp eller utveckling av programvara" har tagits bort. Motsvarande begränsning finns inte på andra
områden och därför är det omotiverat att begränsa för LLU.
Begränsningen "i form av inköp eller utveckling av programvara" har tagits bort. Motsvarande begränsning finns inte på andra
områden och därför är det omotiverat att begränsa för LLU.
I finansieringsplanen krävs ÖOS för delåtgärd 7.2, 7.4, 7.5 och 7.6. För att detta ska kunna infrias, behöver stödmyndigheterna i
sina handlingsplaner kunna ställa som villkor för stöd att ÖOS finns.
I finansieringsplanen krävs ÖOS för delåtgärd 16.2 och 16.5. För att detta ska kunna infrias, behöver stödmyndigheterna i sina
handlingsplaner kunna ställa som villkor för stöd att ÖOS finns.
Vid tidpunkten när programmet togs fram gjordes bedömningen att offentliga aktörer skulle komma att genomföra vissa typer
av investeringar inom delåtgärd 7.6, fokusområde 6b. Av den anledningen valdes stödnivån 100 procent av stödberättigande
utgifter för offentliga aktörer eftersom alla offentliga medel betraktas som stöd även om delar är stödmottagarens egen insats
i investeringen. Den offentliga aktören ska i dessa fall själv finansiera minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna. Det
faktiska stödet ur stödmottagarens synvinkel blir då 70 procent.
I syfte att förenkla hanteringen ser vi nu behov av att ha samma stödkonstruktion som i delåtgärd 7.6, fokusområde 6b i
tillämpliga delåtgärder inom åtgärd 7, fokusområde 6b.

8

16.2

8.2.11.3.1.8 justering av stödnivå

nej

Vid tidpunkten när programmet togs fram gjordes bedömningen att fler företag skulle genomföra projekt inom delåtgärd 16.2,
fokusområde 6a. Därför bestämdes stödnivån för vissa typer av projekt till 70 procent av stödberättigande kostnader. Nu visar
det sig att offentliga aktörer vill genomföra projekt för att exempelvis utveckla livsmedelsproduktionen. Det är för dessa
offentliga aktörer svårt att få in resterande del 30 % i privat medfinansiering. Med ändringen blir stödnivån för offentliga
aktörer samma som gäller för delåtgärd 16.2, fokusområde 6b och delåtgärd 16.2, fokusområde 6c. Dessa båda insatsområden
är i huvudsak inriktade på offentliga aktörer.

9
9

9.2 Stavfel under rubrik utvärderingssekretariatet
9.2 Rådgivande arbetsgrupp. Stycket har ändrats,
förtydligande.

nej
nej

Stavfel
Förtydligande

9

9.2 Forskargrupp, justerat rubrik till rådgivande forskargrupp nej

Förtydligande

9

9.2 Förtydligande under rubrik Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, nej
Sametinget och Tillväxtverket
9.2 Förtydligande under rubrik Övervakningskommittee
nej

Förtydligande

9.2 Figur 1 är uppdaterad enligt justeringar i ovan text:
rådgivande myndighetsgrupp ska bytas mot
fondsamordning
9.3 Justering av text

nej

Redaktionell justering till följd av förtydligande i text

nej

Korrigera mening

nej
nej

Förtydligande
Följdändring av redan beslutad budgetomfördelning (beslutades i förra programändringen).

nej
nej

Justeringar i målvärde. Se separat dokument.
Rättning

nej

Uppdatering pga omfördelning av pengar inom åtgärden.

9
9

9
9
11
11
11
11

9.7 Stycke Resurser. Justering av texter
11.1.3.1 Ändring av målvärde för målindikatorer och värde för
planerad utfallsindikator för M16.
11.1.4.1-3 Justering målvärde för P4 ABC
11.1.5.4 Värde för planerad utfallsindikator M06 har räknats om
från kronor till euro.
11.1.6.2 Ändring av värde för planerade utfallsindikatorer för
M19. Delåtgärd 19.1 är avslutad och resterande pengar
fördelas om till 19.2.

Förtydligande

11

11.1.6.3 Uppdatering av värde för bredband

nej

Se separat dokument.

11

11.4.1.1 Stödtabell för M10

nej

Justeringar i målvärde. Se separat dokument.

15

15.6 Beskrivning av användning av TA, justering av belopp och nej
förtydligande
separat Justeringar i bilaga om åtgärder och definition av
nej
landsbygdsområden.

Justering av belopp samt förtydligande att beloppet är kopplat till landsbygdsnätverkets budget.

Bilaga
till kap 8

separat enhetskostnad för energigrödor

nej

Bilagan fanns med i första versionen av programmet, har sedan fallit bort av misstag och läggs nu dit igen.

Bilaga
till kap 9

separat Uppdaterad bilaga tabeller till utvärderingsplan

nej

Fötrydligande

Bilaga
till kap 8

Enstaka förtydligande samt justeringar i bilagan.

