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Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, 

projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.  
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av rubricerade föreskrifter med tillhörande 

konsekvensutredningar. Vi har inga större erinringar mot förslaget men vill framföra några 

synpunkter och förslag till förtydligande av föreskriftstexten.   

 

1 kap. Omfattning    

 

Offentliga resurser är ett nytt begrepp i föreskriftssammanhang av detta slag. Under 

definitionen av offentliga resurser vore det fördelaktigt att lista några exempel på offentliga 

resurser som kan vara aktuella som medfinansiering i projekt.   

 

2 kap. Gemensamma villkor 

 

I rubriken till 16 § står det När är en ansökan inkommen ? Detta bör för tydlighetens skull 

ändras till När är en ansökan om utbetalning inkommen ? 

 

Under punkt 2 i 20 § jämställs stödmottagaren ha betalt hela utgiften om stödmottagaren har 

gjort ett avbetalningsköp där stödmottagaren har gjort minst en avbetalning på köpet och 

leverantören har fått full betalning. Förefaller vara en felskrivning – leverantören torde inte 

ha fått full betalning om enbart en avbetalning har gjorts. 

 

Paragraf 32 behandlar stödmottagare som kan få undantag från kravet på betalningsbevis. 

Organisationer med central ekonomifunktion finns med på listan. Otydligt vilka dessa 

organisationer är - handlar det om nationella organisationer ? 

 

I § 41 hänvisas till förordningstexter beträffande hur stora villkorsavdrag myndigheten ska 

göra. Det vore tydligt och bra om dessa omständigheter kunde klargöras i bilaga till 

föreskriftstexten.   

 



 

1 § 43 behandlas avdrag på grund av att stödmottagaren inte har följt upphandlingsreglerna.  

Även här vore det tacksamt om de situationer där upphandling är ett krav klargörs i 

exempelvis en bilaga till föreskriften.    

 

3 kap. Landsbygdsprogrammet 

 

Beträffande § 22 och § 25 är vår tolkning att investeringsstöd får lämnas till jordbruksföretag 

som diversifierar sin verksamhet till att omfatta landsbygds- och fisketurism. Det är positivt 

och till gagn för landsbygden.  

 

I rubriken till 33 § står det Sökandes utgifter för att genomföra och redovisa projektet kan ge 

rätt till stöd om utgifterna avser. Detta bör för tydlighetens skull ändras till Sökandes 

utgifter för att genomföra och redovisa projekt inom kompetensutveckling kan ge rätt till 

stöd om utgifterna avser. 

  

4 kap. Havs- och fiskeriprogrammet 

 

Under 6 § punkt 2 – vänd på överstiger inte. 

 

Under rubrik Särskilda villkor för projektstöd är det flera åtgärder som inte behandlas 

exempelvis Nya former av förvaltning och organisation inom fiske, Nya tekniska lösningar 

inom fiske. Tolkningen blir då att endast de gemensamma villkoren gäller för dessa åtgärder 

inom projektstödet. Det vore bra om det av förskriftstexten initialt i sammanhanget tydligt 

framgår att följande åtgärder inom projektstödet omfattas av särskilda villkor. 
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