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Sammanfattning

Jordbruksverket har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att ta fram förslag till ett nationellt kontrolloch sanktionssystem för jordbrukarstöden. Det nya kontroll- och sanktionssystemet ska resultera i
förenkling både för stödmottagare och för berörda myndigheter samt vara möjligt att införa i tid.
Kommissionens krav är att det ska vara ett integrerat kontroll- och sanktionssystem där vi går från
regelefterlevnad till resultatorientering. Vidare ska sanktionerna vara effektiva, avskräckande och
proportionerliga och vi ska sträva efter en effektiv kontrollverksamhet. Vi behöver också säkerställa
kraven på rapportering av indikatorer liksom de krav som kommissionen ställer på varje medlemsstat
när det gäller arealövervakning.
Arbetet har varit indelat i fyra deluppdrag som har arbetat parallellt för att på ett effektivt sätt komma
fram till resultat och slutsatser i respektive deluppdrag. I deluppdragen har representanter från
Jordbruksverket och länsstyrelserna deltagit. Rapporten har skickats till referenspersoner för synpunkter
både internt och externt. Förankring har skett löpande under arbetets gång framförallt internt på
Jordbruksverket men också med Näringsdepartementet, Ekonomistyrningsverket och Länsstyrelsen.
Jordbruksverkets förslag på utformning av det nya kontroll- och sanktionssystemet finns beskrivet i
denna rapport. För att klara ett införande i tid kommer förslagen behöva prioriteras i förhållande till
varandra och i förhållande till den övergripande tidplanen för CAP-arbetet. Med förslagen vill vi visa på
vilka möjligheter som finns i kommande programperiod. Det är inte möjligt att presentera färdiga förslag
nu utan det krävs vidare utredningar för att ta reda på vad som kommer vara möjligt att genomföra i
praktiken. Det kan också komma nya direktiv som gör att vi behöver tänka om kring förslagen.
Att medlemsstaterna få utforma sina egna kontroll- och sanktionssystem innebär stora möjligheter. Den
största förändringen är möjligheten att använda satellitinformation för kontinuerlig övervakning av
jordbruksmarken. Den strategiska inriktningen bör vara att använda fördelarna med den så kallade
arealövervakningen så mycket som möjligt. Teknikutvecklingen går framåt men det finns stora
begränsningar för vad som kan upptäckas med satellit. Därför är det viktigt att även jobba med
förenklingar av de traditionella kontrollmetoderna för att få en helhet i kontrollsystemet. I korthet är
Jordbruksverkets viktigaste medskick att:
Kontrollsystemet består i huvudsak av register, ansökan, administrativa kontroller, framtida
arealövervakning, kontroll på plats, sanktioner och avdrag samt revisioner.
De register som ligger till grund för en fungerande jordbruksstödsprocess är bland annat kundregister,
djurregister och blockdatabasen. Det finns behov av att hålla registren uppdaterade så att de håller en
god kvalitet även i kommande programperiod samt att det finns integrationer mellan registren och
berörda IT-system. Därtill behöver kvaliteten i registren för får, get och gris ses över för att kunna
användas i kommande programperiod.
Ansökanssystemet SAM Internet är ett stabilt och väl fungerande system och förslaget är därför att vi
fortsätter använda det i kommande programperiod. Systemet behöver dock vidareutvecklas och
förtydligas exempelvis genom att de senaste och mest korrekta uppgifterna visas för jordbrukaren när
ansökan ska göras.
Administrativa kontroller bör i så stor utsträckning som möjligt göras automatiskt i systemet. Det vore
fördelaktigt att gå från manuella administrativa kontroller eller kontroller på plats och istället göra
administrativa kontroller, då det är mer effektivt och ger bättre förutsättningar för korrekt rapportering.
Det som är obligatoriskt med arealövervakning är att det ska stötta den resultatbaserade CAP-modellen
vilket innebär att analysresultatet (exempelvis satellitbilder) tillsammans med data från andra system,
(exempelvis handläggningssystemen och registren), ska utgöra basen för rapporteringen av indikatorer
till Kommissionen. Förslaget är att arealövervakning på sikt används så långt det är möjligt men
inledningsvis införs det stegvis för att kontrollera aktivitet (aktivitetskravet) och typ av gröda (grundvillkor,
diversifiering, fånggröda). Det skulle vara möjligt att införa arealövervakning för gårdsstöd,
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kompensationsstöd och minskat kväveläckage men det kräver fortsatt utredning. I konceptet för
arealövervakning ingår även information till jordbrukarna om det finns villkor som kan upptäckas med
satellit som jordbrukaren inte verkar ha uppfyllt. Jordbrukaren kan då styrka att villkoret är uppfyllt med
till exempel geotaggade foton. Även denna del bör användas så långt det är möjligt.
En förutsättning för vilka kontroller som behöver göras och i vilken omfattning beror på stödvillkorens
utformning. Villkoren för stöden och ersättningarna för kommande programperiod är ännu inte
utarbetade, och kontroll av grundvillkoren kan komma att styra övriga kontroller. Oavsett hur
stödvillkoren utformas vill vi inte kontrollera sådant som har liten betydelse för ersättningsbeloppet eller
måluppfyllelsen. Även för resultatuppföljningen är utformningen av villkoren central.
Kontroll på plats kommer behöva göras även i kommande programperiod för de villkor som inte kan
kontrolleras via arealövervakning eller med administrativa kontroller. De förbättringsförslag som
identifierats med koppling till kontroll på plats är exempelvis att övergå till nationella kontrollfrekvenser,
att kontrollera mer villkorsbaserat istället för att kontrollera hela företag, att rikta kontrollerna mot riskerna
för måluppfyllelsen, gruppera kontrollfrekvenser samt att beräkningen av höjningar av
kontrollfrekvensen enbart ska beräknas på slumpmässigt utvalda kontroller. Kontrollerna på plats
behöver samordnas med övriga fältbesök som görs av Jordbruksverket och Länsstyrelserna. Vi vill inte
heller kräva att djur och areal kontrolleras på plats hos samma jordbrukare. Därtill vill vi likrikta
räkningsperioder och hållandeperioder för stöd och ersättningar med djur. Vi föreslår också att vi inte
ska kontrollera dokumentation i fält utan istället via administrativ kontroll.
I nästa programperiod kommer revisionssystemet single audit att införas. Vi föreslår att den interna
kontrollen förstärks och bli mer systematisk. Det inkluderar frekventa fältbesök hos länsstyrelserna men
även återkommande kontroller av hela systemet för att identifiera förbättringar.
Sanktioner och avdrag behöver utökas med toleranser. Sanktionerna behöver likriktas mellan framförallt
djurstöden så att det blir mer proportionerligt. Förslaget är att förfarandet med gult kort och släpande
sanktion avvecklas samt att manuell hantering ersätts med ordinarie funktionalitet i
handläggningssystemen. Sanktioner och avdrag bör också på ett tydligare sätt kunna kommuniceras till
jordbrukarna genom att förenkla och tydliggöra regelverket. Vidare bör det vara stabila sanktions- och
avdragsregler under hela programperioden men metoderna för kontroller (arealövervakning,
administrativa kontroller och kontroll på plats) kan komma att förändras under periodens gång.
De förenklingar och förbättringar som vi identifierat inom ramen för uppdraget finns detaljerat beskrivna
i avsnitt 4.3. En sammanställning över samtliga förenklingar återges i en tabell i avsnitt 4.4. Många av
de förslag som arbetats fram behöver utredas vidare för att ta reda på genomförbarhet avseende
införande i IT-systemen. Detaljerade tidsuppskattningar har inte tagits fram inom detta uppdrag. Därmed
krävs vidare utredningar.
Utgångspunkten för arbetet har varit att utgå ifrån det som är bra i det befintliga kontroll- och
sanktionssystemet och identifiera förenklingar för det som upplevs krångligt och som driver
administrativa kostnader. Detta för att klara ett införande i tid.
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Inledning

2.1 Bakgrund
Jordbruksverket har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att ta fram förslag till ett nationellt kontrolloch sanktionssystem för jordbrukarstöden. I regleringsbrevet framgår det att:
”Jordbruksverket ska ta fram förslag till nationellt kontroll- och sanktionssystem för jordbrukarstöden och
landsbygdsstöden (projekt och företagsstöd) i den kommande gemensamma jordbrukspolitiken (GJP).
Med utgångspunkt i EU-kommissionens förslag om att sanktionerna ska vara effektiva, avskräckande
och proportionerliga samt övriga bestämmelser på området ska behovet av att uppnå förenkling för
stödmottagare och berörda myndigheter beaktas.
Jordbruksverket ska inhämta synpunkter på förslag till kontroll- och sanktionssystem från
länsstyrelserna och Ekonomistyrningsverket. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av det
föreslagna kontroll och sanktionssystemet i enlighet med EU-kommissionens krav på redovisning av
detsamma i den strategiska planen för GJP samt författningsförslag. Jordbruksverket ska även beskriva
vilka förenklingar förslaget till kontroll- och sanktionssystem innebär”.
Genomförandemodellen medför ett nytt sätt att arbeta med genomförandet av den gemensamma
jordbrukspolitiken. Grunden i genomförandemodellen är att vi går mot resultatorientering istället för
detaljstyrning och regelefterlevnad, vilket bland annat innebär att medlemsstaterna själva får utforma
sina kontroll- och sanktionssystem.

2.2 Effektmål
Effektmålet är att det nya kontroll- och sanktionssystemet ska vara effektivt, avskräckande och
proportionerligt samt stödja att målen med CAP nås. Det nya kontroll- och sanktionssystemet ska
resultera i förenkling både för stödmottagare och för berörda myndigheter samt vara möjligt att införa i
tid.
Jordbruksverkets prioriterade verksamhetsmål som varit vägledande för uppdraget:
 Våra kunder upplever våra regler enkla.
 EU-fonderna nyttjas fullt ut och når målen.
 Våra kunder får rätt beslut och utbetalningar i tid.
 Kontrollerna är likvärdiga och kännetecknas av det goda kontrollmötet.

2.3 Omfattning och avgränsning
Uppdragets omfattning har varit att ta fram en rapport med följande innehåll:
 En beskrivning av det nuvarande kontroll- och sanktionssystemet.
 En beskrivning av hur det nya kontroll- och sanktionssystemet för jordbrukarstöden bör
utformas.
 En beskrivning av vilka förenklingar förslaget innebär både för de som söker stöden och för
berörda myndigheter.
 En beskrivning av kontroll- och sanktionssystemet som kan användas till strategiska planen.
 Ett utkast på författningsförslag på en övergripande nivå. En disposition med förslag på
rubriker och innehåll.
 Omvärldsbevakning för att få en bild av goda exempel på hur kontroller kan utföras.
Grundvillkoren har avgränsats från uppdraget eftersom vi förutsätter att Kommissionen kommer
detaljreglera grundvillkoren även i kommande programperiod.
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2.4 Förutsättningar för jordbrukarstöden
Att medlemsstaterna får utforma sitt eget kontroll- och sanktionssystem inom kommande CAP innebär
stora möjligheter. Vi kan undvika kontrollmoment som vi upplever har begränsat värde och fokusera på
det som leder till mest måluppfyllelse och begränsar risken för att skattepengarna används på fel sätt.
Teknikutveckling och ökad tillgång till satellitdata gör det möjligt att ändra processen från kontroll till
automatisk övervakning för villkor som kan upptäckas med satellit. Därmed kan mängden fältbesök
minskas. Det finns möjlighet att ge information om villkor inte verkar vara uppfyllda och jordbrukaren
ges möjlighet att bekräfta med exempelvis geotaggade foton eller att dra tillbaka ansökan. För övriga
villkor kan vi åstadkomma förenkling genom att förbättra traditionella kontrollmetoder.
Införandet av den nya gemensamma jordbrukspolitiken kommer att behöva göras under stor tidspress.
Förändringar och nyutveckling behöver göras under 2021 och 2022 för att vara klara när processerna
ska starta 2023. Hanteringen av jordbrukarstöden förutsätter en stor sammanhängande process som är
helt beroende av masshantering i olika IT-system. Att utveckla och förändra processen tar flera år. Hur
stor förändring som går att genomföra beror på hur mycket resurser Jordbruksverket kan lägga på detta.
Det kommer inte vara möjligt att utifrån tid eller resurser ta fram ett helt nytt kontroll- och
sanktionssystem för jordbrukarstöden.
Inriktningen har därför varit att i så stort utsträckning som möjligt utgå ifrån det som är bra i nuvarande
system och förenkla det som upplevs krångligt och som driver administrativa kostnader för jordbrukare
och myndigheter. En viktig faktor har också varit att vi ska klara ett införande i tid samtidigt som vi
behöver säkerställa kraven på rapportering av indikatorer. Vi ska även uppfylla de krav som
kommissionen ställer på varje medlemsstat när det gäller arealövervakning och kravet på att systemet
ska vara integrerat.
Om det inte finns möjlighet att lägga tillräckligt mycket resurser på detta måste vi fokusera på enbart
obligatoriska delar och förenklingar kan då endast genomföras i mycket begränsad omfattning.
När nya metoder och processer införs behövs också beslut om vilken organisation som ska göra vad i
det nya systemet. Idag delas arbetet mellan Jordbruksverket och länsstyrelserna. I det framtida
systemet bör arbetsfördelningen bestämmas utifrån vilken organisation som kan utföra arbetsmomentet
effektivast utifrån ett helhetsperspektiv. Centrala arbetsuppgifter kopplat till arealövervakning görs
troligen effektivast av Jordbruksverket men länsstyrelsernas förutsättningar till kontinuerlig bemanning
över året bör också beaktas.

3

Genomförande

Arbetet har genomförts under första halvåret 2020 med resurser från Process- och
kontrollsamordningsenheten, Stödregelenheten, Jordbrukarstödsenheten, Miljöersättningsenheten och
Internkontrollenheten.
Utöver
dessa
enheter
har
referenspersoner
från
Verksamhetsutvecklingsenheten, IT-systemutvecklingsenheten, Jordbruksekonomiska enheten, EUprogramenheten, Redovisning- och förvaltningsenheten och IT-förvaltningsenheten deltagit i arbetet
samt kedjangruppen för markuppgifter (intern arbetsgrupp för samordning av hur vi hanterar
markuppgifter i stödhanteringen). Externa intressenter som har bidragit i arbetet är länsstyrelserna och
LD21, Ekonomistyrningsverket, Näringsdepartementet och samarbetsgruppen (med representanter
från LRF, Ludvig & Co, Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen, Näringsdepartementet och
Jordbruksverket). Se detaljerad resurslista nedan.
Roll/kompetens

Namn

Organisation

Beställare

Patrik Alenfelt

Jordbrukarstödssektionen

Uppdragsledare

Lisa Johnsson

Process- och kontrollsamordningsenheten
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Kontrollsamordnare

Nina Dahlerup

Process- och kontrollsamordningsenheten

Kontrollsamordnare

Karl Gunnar

Process- och kontrollsamordningsenheten

Kontrollsamordnare/deluppdragsledare

Hanna Linderfalk

Process- och kontrollsamordningsenheten

Kontrollsamordnare/deluppdragsledare

Anna Olsson

Process- och kontrollsamordningsenheten

Regelhandläggare

Mathias Sandin Lindqvist

Stödregelenheten

Regelhandläggare/deluppdragsledare

Samuel Collberg

Stödregelenheten

Verksjurist

Maria Sköld

Stödregelenheten

Verksamhetsexpert

Staffan Boberg

Jordbrukarstödsenheten

Verksamhetsexpert

Jenny Fagrell

Jordbrukarstödsenheten

Verksamhetsexpert

Hanna Bucinca

Jordbrukarstödsenheten

Stödsamordnare

Rebecka Arveström

Miljöersättningsenheten

Stödsamordnare

Michaela Håkansson

Miljöersättningsenheten

Kontrollant

Sofie Fredriksson

Internkontrollenheten

Referensperson/Verksamhetsarkitekt

Anna Elmervik

Verksamhetsutvecklingsenheten

Referensperson/Verksamhetsarkitekt

Charlotta Skyborn

Verksamhetsutvecklingsenheten

Referensperson/IT-arkitekt

Camilla Henriksson

IT-systemutvecklingsenheten

Referensperson

Marie Törnquist

Jordbruksekonomiska enheten

Referensperson

Annelie Stomberg

EU-programenheten

Referensperson

Maria Welén

Redovisning- och förvaltningsenheten

Referensperson

Anna Kallin

IT-förvaltningsenheten

Referensgrupp (extern)

Ulrika Geber
Ann-Marie Fagerberg
Johannes Tykesson
Emelie Fjellström
Margot Thropp
Anette Börjesson Thuvesson

Länsstyrelsen

Referensgrupp (extern)

Barbro Nordgren
Ulrika Bergelv
Birgitta Svedberg
Emma Söderberg
Negin Nasiripour

Ekonomistyrningsverket

Referensgrupp (intern)

Leif Landeman
Magnus Nilsson
Viktoria Björnström
Johan Lundmark
Irene Ederam
Maria Hovelius
Sofia Josefsson

Kedjangruppen för markuppgifter
(medarbetarforum på Jordbruksverket med
representanter från IT-systemen)

Referensgrupp (intern)

Ellen Hill
Karl Gunnar
Roger Gustavsson
Sandra Engström
Hanna Bucinca

Arealövervakningsgruppen (arbetsgrupp på
Jordbruksverket)
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Marie Törnquist
Mathias Sandin Lindqvist
Viktoria Björnström
Bastian Berlin
Nils Fernqvist

Arbetet har varit indelat i fyra deluppdrag med en eller två samordnande deluppdragsledare.
Deluppdragen har arbetat parallellt och har delats upp i mindre områden för att på ett effektivt sätt
komma fram till resultat och slutsatser i respektive deluppdrag. Arbetet har bedrivits genom
arbetsmöten, workshops och genom eget arbete i form av analyser och utredningar. I arbetsgrupperna
har representanter från Jordbruksverket och länsstyrelserna deltagit.
Avstämningar har skett veckovis mellan uppdragsledare och deluppdragsledare samt med beställaren
för att få fram den övergripande bilden och inriktningen på uppdraget. Uppdragsledaren har varannan
vecka gjort statusuppföljning via reformkansliet och veckovis haft avstämningar med uppdragsledaren
för motsvarande uppdrag inom projekt- och företagsstöd.
Deluppdragen har arbetat fram förenklingsförslag som dokumenterats och skickats referenspersoner
för synpunkter. Utgångspunkten har varit tidigare utredningar (bland annat utredningen av de nuvarande
reglerna), nuvarande förordningar, förslaget till nya horisontella förordningen, material från uppdraget
om klassificering av stödvillkor, material från utredningen om små ändringar av block samt underlag från
förenklingsresan. Förankring har skett löpande under arbetets gång, de som fått möjlighet att ge
synpunkter på uppdraget och rapporten är:









Resurser inom uppdraget
Referenspersoner
Processledningsgruppen för jordbrukarstöd (chefsforum på Jordbruksverket)
Programstyrningsforum (chefsforum på Jordbruksverket)
GD-info (Styrning och ledning, Ledningsutskottet, chefsforum på Jordbruksverket)
Ekonomistyrningsverket och länsstyrelserna
Samarbetsgruppen
Näringsdepartementet
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4

Resultat

4.1 Beskrivning av nuvarande kontroll- och sanktionssystem
I detta avsnitt finns beskrivningar av hur det nuvarande kontroll- och sanktionssystemet fungerar på en
övergripande nivå (register, ansökan, administrativa kontroller, kontroll på plats, sanktioner och avdrag,
beslut samt del- och slututbetalning), vad som fungerar bra och vilka problem som identifierats. Mycket
av det som beskrivs nedan är sådant som vi föreslår att vi fortsätter med även i nästa programperiod.
De förändringar och förenklingar vi föreslår finns sammanställda i en tabell i avsnitt 4.3.

4.1.1 Register
De register som ligger till grund för en fungerande jordbruksstödsprocess är bland annat kundregister,
djurregister och blockdatabasen. I detta avsnitt har vi beskrivit registren på en övergripande nivå.
4.1.1.1
Kundregister
Alla som på något vis har koppling till myndigheten, t ex ett produktionsplatsnummer eller någon gång
sökt stöd inom antingen landsbygdsutveckling eller jordbrukarstöd och har ett kundnummer finns med i
ett kundregister. Uppgifterna i kundregistret bygger på de uppgifter som finns i folkbokföringen och ett
antal andra uppgifter som kunden själv eller den handläggande myndigheten kan ändra. Kunden ändrar
sina uppgifter via Mina sidor och den handläggande myndigheten kan ändra dessa direkt i kundregistret.
De uppgifter som finns i kundregistret används sedan som underlag vid kommunicering med
stödsökanden och för utbetalning av sökta stöd och ersättningar.
4.1.1.2
Djurregister (produktionsplatsregister)
Den som håller djur är skyldig att anmäla den plats som djuren befinner sig på. Djurhållaren tilldelas då
ett produktionsplatsnummer bestående av landsbeteckningen för Sverige (SE) plus sex siffror.
Grundprincipen är att ett produktionsplatsnummer avser en byggnad för djur som huvudsakligen vistas
inomhus, eller en anläggning om det finns ett antal tätt liggande byggnader som tydligt utgör en enhet.
Det kan också vara en jordbruksmark, om den inte ligger i direkt anslutning till gården eller om det finns
klövbärande djur mellan byggnaden och jordbruksmarken.
Djurhållaren ska tillhandahålla myndigheten uppgifter som till exempel vilken typ av verksamhet som
bedrivs och vilka djurslag som finns på platsen. Syftet med registret är att det ska vara möjligt att spåra
enskilda djur eller djurgrupper från en plats till en annan vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Det skiljer
sig åt mellan olika djurslag vad som ska journalföras och rapporteras till de olika registren.
För nötkreatur finns det centrala nötkreatursregistret, även kallat CDB och där är djurhållaren skyldig att
journalföra och rapportera alla händelser som sker på produktionsplatsen inom en given tid.
Journalföringen sker via en av myndigheten godkänd stalljournal och ska innehålla uppgifter om djurets
unika identitet tillsammans med födelsedatum, ras och kön. Det finns dock undantag på kravet om
stalljournal om djurhållaren rapporterar sina händelser elektroniskt till CDB.
För får och getter finns ett så kallat förflyttningsregister dit alla händelser ska rapporteras och även
dessa uppgifter ska finnas i en av myndighetens godkända stalljournaler. För får och getter behövs
ingen rapportering på individnivå eftersom det endast är djur som är äldre än ett år som behöver märkas
med individnummer. Till varje förflyttning hör ett transportdokument som visar antal djur, hur och vart de
transporterats. Varje år i december ska djurhållaren räkna antalet får och getter och både journalföra
och rapportera detta till myndigheten.
För grisar finns det ett förflyttningsregister dit händelser ska rapporteras och journalföras inom given
tidsram. Det är först när djuren lämnar födelseplatsen de ska vara märkta med öronbricka eller tatuering
präglade med landsbeteckningen och födelseanläggningens produktionsplatsnummer. Att märka grisar
med individnummer är idag frivilligt.
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4.1.1.3
Blockdatabasen
Blockdatabasen är ett centralt register över all jordbruksmark som det söks stöd och ersättningar för.
Ett block är ett stycke sammanhängande jordbruksmark. För alla arealbaserade stöd sker en
administrativ kontroll i handläggningen för att säkerställa att ansökt areal finns i blockdatabasen och att
det för all blocklagd areal görs en utbetalning högst en gång per stödform. Kommissionen ställer höga
krav på registret, registret ska hålla god kvalitet och kontinuerligt uppdateras.
För att uppfylla kraven från Kommissionen finns det en organisation för ajourhållning på Jordbruksverket
med närmare 40 medarbetare som årligen granskar ungefär 30 % av blocken enligt fastställda och
beslutade rutiner. Ändringar av blocken medför ökade ärendemängder för handläggningen men också
merarbete för jordbrukarna när de ska göra ansökan i SAM Internet. Ändringar av blocken görs också
av kontrollanter, blocksupport, handläggare för åtagandeplaner och andra medarbetare med behörighet
att ändra i blockdatabasen.
Kraven på blockdatabasen finns i den horisontella förordningen (EU) 1306/2013 artikel 68 och 70 samt
i den delegerade förordningen (EU) 640/2014 artikel 5 och 6. Det finns även andra regler och riktlinjer
för blockdatabasen som påverkar ändringar, exempelvis regler om Pro rata (metod som används för att
beräkna den areal som består av buskar, träd, sten och impediment och som inte är godkänd
betesmark), stödberättigad mark och regler för diken och stenmurar i blockgränsen. Alla ändringar av
regelverk bidrar till att block behöver uppdateras för att vara korrekta och uppfylla kvalitetskraven, därför
är det fördelaktigt med ett så stabilt regelverk som möjligt. Det finns även administrativa orsaker till att
ändringar av blocken görs, exempelvis sammanslagningar och delningar av block.
Att det finns en blockdatabas som är uppdaterad och håller god kvalitet är en förutsättning för rätt beslut
och utbetalningar i tid. Det är också av vikt att blockdatabasen uppdateras på samma sätt, utifrån samma
regler och med samma toleranser oavsett vem som gör ändringar av blocken även i kommande
programperiod.

4.1.2 Ansökan
Inför ansökan: Nya jordbrukare behöver registreras i kundregistret, endast juridiska eller fysiska
personer kan söka jordbrukarstöd. De behöver även få kartor kopplade till sitt kundnummer i
blockdatabasen. Detta administreras av respektive länsstyrelse men kommer försvinna år 2022 då ett
nytt IT-system för att hantera blockdatabasen införs.
Ansökan: Idag ansöker jordbrukaren samtliga jordbrukarstöd genom ansökanssystemet SAM Internet,
förutom miljöersättningen för hotade husdjursraser där jordbrukaren ansöker på blankett. Jordbrukaren
ansöker om både utbetalning och åtagande (för miljöersättningarna, djurvälfärdsersättningarna,
ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion) samtidigt. Ansökan ska vara inskickad till
handläggande myndighet senast sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag beslutas årligen av
Jordbruksverket. Jordbrukaren kan sedan göra vissa ändringar i ansökan fram till den 15 juni, vilket är
reglerat på EU-nivå. Innan sista ändringsdag kan jordbrukaren lägga till vissa uppgifter i sin ansökan
men det är för sent att göra en helt ny ansökan. Efter sista ändringsdag kan jordbrukaren i vissa fall
ändra ansökans omfattning under förutsättning att jordbrukaren inte blivit meddelad om kontroll.
Under ansökansperioden 2020 inkom 56 454 ansökningar per sista ansökningsdag utan avdrag, vilket
innebär att de kom in i tid utan förseningsavdrag. Förseningsavdraget ger ett procentuellt avdrag per
arbetsdag. I nuvarande förordning har förseningsavdraget begränsats till 25 dagar.
Jordbrukaren kan alltid dra tillbaka hela eller delar av sin ansökan, förutom när jordbrukaren:




är uttagen till kontroll och kontrollen är föranmäld
har fått meddelande om resultat av administrativ kontroll som innehåller avvikelser
har fått beslut gällande sin ansökan

SAM Internet är ett stabilt och självinstruerande system. Blockerande varningar är inbyggda i systemet
som gör att jordbrukaren inte kan gå vidare om ansökan är felaktig. SAM Internet sorterar alltså bort en
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stor del av ansökningarna som aldrig hade lett till en utbetalning eller ett åtagande vid den senare
handläggningen. Jordbrukaren får information om sin ansökan och sina åtaganden när hen är inloggad
i SAM Internet.

4.1.3 Administrativa kontroller
Det finns två typer av administrativa kontroller som görs i nuläget. Dels kontroller av att uppgifter i
ansökan är korrekta och kompletta och dels kontroller för att säkerställa att villkoren för stöd- eller
ersättningsformen är uppfyllda. Här ingår det även korskontroller av ansökta uppgifter mot olika register.
Administrativa kontroller görs både automatiskt av IT-systemet men också manuellt av handläggaren.
Vissa administrativa kontroller som görs manuellt är tidskrävande och delvis svåra att genomföra. När
IT-systemet identifierar en avvikelse uppmärksammas handläggaren genom att en åtgärd eller
kontrollpunkt skapas i handläggningssystemet Jorden eller en åtgärdskod i handläggningssystemet JBR
(Ararat). Handläggaren utreder dessa och vidtar eventuella åtgärder. Nedan beskrivs några exempel på
administrativa kontroller, en del rör endast ett stöd, andra rör endast areal- eller djurstöd och en del rör
hela ansökan. Syftet är att visa på omfattning och komplexitet.
Ankomsthantering av inkomna handlingar: Om handlingar kommer in till handläggaren i pappersform
ska de först ankomststämplas, sedan skannas de in så att dokumenten hamnar i våra
akthanteringssystem, e- handläggningen eller Kundakt. Om handlingarna kommer in till myndigheten
via SAM Internet förs den över till handläggningssystemen Jorden eller JBR automatiskt.
Ankomsthantering av ansökningar: Om det finns oklarheter i ansökan ska handläggaren begära in
kompletteringar. Ansökningar inkomna från juridiska personer som söker stöd för ung jordbrukare eller
nystartad jordbrukare ska bifoga underlag som visar på ägarförhållandet i bolaget. Att detta bifogas
ansökan inom utsatt tid kontrolleras manuellt av länsstyrelsen. De manuellt hanterade stöden och
ersättningarna restaurering av betesmarker och slåtterängar, skötsel av våtmarker och dammar,
fäbodar samt hotade husdjursraser ska även kontrolleras så att ansökningarna är kompletta. Om de
inte är kompletta ska kompletteringar begäras in. Innan ansökan eller åtagandet ändras eller
kompletteras ska handläggaren kontrollera att de inkom i rätt tid. Om ändringen inte inkom i rätt tid
avvisas den, men vissa minskningar av ansökan kan oftast ändå genomföras.
Otillåten företagsuppdelning: I nuläget finns det ett tak för hur stort gårdsstöd som betalas ut till en och
samma jordbrukare. Det är därför inte tillåtet för en jordbrukare att dela upp sitt företag för att undvika
reducering på gårdsstödet.
Förfogande över jordbruksmark: Om det finns indikationer på att den som söker stöd inte förfogar över
den ansökta jordbruksmarken, ska det utredas om den som söker stöd förfogar över marken.
Länsstyrelsen kan få indikationerna från allmänheten eller via annan information till myndigheterna. Ett
annat vanligt exempel är att två jordbrukare söker stöd på samma mark.
Utred markuppgifter: Syftet är att handläggaren ska utreda de åtgärder som rör markuppgifter,
exempelvis dubbelsökningar på block, giltig kategori, markanvändning eller ägoslag av blocket samt
ändringar av block begärda av jordbrukaren.
Utred djuruppgifter: Om det finns nötkreatur i ansökan som även finns i andra ansökningar ska det
utredas var nötkreaturen har vistats under den period ansökan avser. När det finns
produktionsplatsnummer (PPN) som är kopplade till flera jordbrukare ska nötkreaturen fördelas till de
jordbrukare som de tillhör. Jordbrukaren skickar in en blankett där de anger vilka nötkreatur som tillhör
dem.
Dubbelfinansiering: Syftet är att säkerställa att miljöersättningar och ersättningar för ekologisk
produktion inte blir dubbelfinansierade. Därför behöver handläggaren kontrollera om skötselåtgärden
ger jordbrukaren statlig ersättning för natur- eller kulturvård som är skyddad av miljöbalken eller om
skötselåtgärden ger jordbrukaren ersättning enligt naturvårdsavtal.
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Gårdsstöd: Kontroll att ansökan uppfyller kravet på fyra hektar stödrätter och fyra hektar
gårdsstödsberättigad mark (med undantag för om det finns en ansökan om nötkreatursstöd och det
totala stödbeloppet för direktstöd blir minst 100 euro). Kontroll att den ansökta arealen överensstämmer
med den fastställda arealen som finns i systemen. Om det finns avvikelser i ansökt areal blir storleken
på felet avgörande för konsekvenserna.
Förgröningsstöd: Kontroll att jordbrukaren uppfyller kraven för de ekologiska fokusarealerna (EFA) samt
kraven för diversifiering.
Ung jordbrukare: Syftet med kontrollen är att fastställa etableringsår för den som söker stöd för ung
jordbrukare samt jordbrukarens ålder. Om ansökan avser juridisk person ska det finnas ett fastställt
etableringsår för ung jordbrukare för varje firmatecknare som är ung.
Certifiering av jordbrukare: Kontrollera om jordbrukaren uppfyller villkoren för certifiering av ekologisk
produktion eller omställning till ekologisk produktion.
Åtaganden finns för följande ersättningar: Kontrollera att det finns beslutat åtagande för ekologisk
produktion och omställning till ekologisk produktion, betesmarker och slåtterängar, vallodling,
skyddszoner, minskat kväveläckage, fäbodar, restaurering av betesmarker och slåtterängar, hotade
husdjursraser, extra djuromsorg för får, extra djuromsorg för suggor, utökad klövhälsovård för mjölkkor
samt skötsel av våtmarker och dammar.
Utred ändring av åtagande: Kontrollera om ansökan eller kontroll av markuppgifter leder till ändring av
åtagandet. Åtagandet kan förändras genom anpassning, utökning, minskning, förlängning eller
förnyelse beroende på orsak till ändringen. En minskning av åtagandet kan leda till återkrav.
Utred efter kontroll på plats: Efter en fältkontroll måste en utredning göras mot mark- och djuruppgifterna
för att se om fältkontrollen medförde några förändringar och hur stora de eventuella förändringarna är.
Extra avdrag (sanktion) för djur, arealavvikelse och villkorsavdrag: När det finns konstaterade avvikelser
vid åtagandeplansbesök, kontroll på plats eller vid administrativ kontroll ska dessa beräknas.
Länsstyrelsen hanterar detta manuellt via beräkningsmallar i Plantan i nuläget. Granskning av den
manuella hanteringen ska också ske av en annan handläggare.
Utreda delutbetalning: Innan delutbetalning ska handläggaren hantera de åtgärder och kontrollpunkter
i Jorden som krävs för att delutbetalning ska kunna genomföras.
Utreda slutbetalning: Innan slututbetalning ska handläggaren kontrollera att samtliga administrativa
kontroller som krävs för utbetalning är genomförda.
Handläggningskontroll: För att säkerställa att handläggaren följer de regelverk och rutiner som gäller,
samt uppfylla kraven på rotation eller extra övervakning ska handläggningskontroller utföras för varje
handläggare, typ av ärende samt arbetsmoment.
Misstanke om brott och åtalsanmälan: Om misstanke om brott finns ska handläggaren diskutera med
chef, jurist eller annan utsedd person om det ska göras en åtalsanmälan.
OLAF-rapportering: Ärenden där det gjorts återkrav och den EU-finansierade delen av oegentligheten
är större än 10 000 euro ska rapporteras till Jordbruksverket.

4.1.4 Kontroll på plats
Urval, uttag och planering av kontroll på plats: Idag ska minst 5 % av samtliga ansökningar kontrolleras
på plats. Hittas många fel ska antalet kontroller ökas efterkommande år. Antalet kontroller ska fördelas
på slumpurval (20-25 %) och riskurval (75-80 %). Riskurvalet bygger på en riskanalys som görs av
Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Det finns stöd och ersättningar som måste kontrolleras inom
specifika tidsperioder på grund av stödvillkorens utformning. I det nuvarande systemet kan frekvenserna
variera kraftigt mellan åren, vilket medför att länsstyrelserna får svårt att planera och ha en avvägd
personalstyrka. Dagens system missgynnar de länsstyrelser som gör väl fungerande riskanalyser och
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därmed hittar mycket fel vid kontrollerna, då en hög andel fel leder till höjda kontrollfrekvenser
nästkommande år.
Förbered kontroll på plats: Innan kontrollanten accepterar kontrollen ska denne ta ställning till om den
är jävig, har handlagt ärendet eller har utfört de senaste två kontrollerna, om så är fallet ska kontrollanten
inte acceptera kontrollen och får inte heller medverka vid kontrollen. Innan kontrollen genomförs så
måste handläggningen av de stödärenden som ska kontrolleras vara klar så långt att ärendet kan tas ut
till kontroll i kontrollhanteringssystemet Atlas. Därefter kan kontrollanten skapa ett kontrollprotokoll och,
om lämpligt, föranmäla kontrollen. Även om endast en del av kontrollen föranmäls så anses hela
kontrollen vara föranmäld från och med det första tillfället för föranmälan. Detta gör det svårt för
länsstyrelserna att få en jämn arbetsfördelning över året då det finns vissa tidpunkter för när olika
kontroller är lämpliga och mest effektiva att göra, vilket medför att kontrollanten även behöver göra till
exempel arealkontroll vid samma tidpunkt som en djurkontroll, även om snön knappt har smält.
Genomför kontroll på plats: Kontrollanten gör bedömningar och svarar på samtliga kontrollpunkter som
finns i kontrollprotokollet och som är aktuella för stödet/ersättningen som omfattas av kontrollen, samt
dokumenterar kontrollen enligt kontrollinstruktionen. Kontrollen genomförs antingen via IT-stödet
(fältapplikationen) Falken eller manuellt med pappersprotokoll och papperskartor, beroende på vad som
ska kontrolleras. Den manuella hanteringen av kontrollprotokoll och papperskartor tar mycket tid för
länsstyrelserna och ökar risken för fel, när kontrollen behöver registreras i efterhand.
Efterarbeta kontroll på plats: Kontrollresultatet från Falken skickas in och sammanställs i Atlas.
Pappersprotokoll och annan dokumentation från kontrollen sparas i Kundakt. Manuellt registrerade
uppgifter granskas av en annan person. Ett meddelande om kontrollresultat sammanställs manuellt eller
i Atlas och skickas sedan till den kontrollerade jordbrukaren och sparas i Kundakt. Efter det att
jordbrukaren fått sitt meddelande om kontrollresultat så kan jordbrukaren antingen göra ett så kallat tyst
medgivande, det vill säga att har jordbrukaren inga synpunkter på kontrollresultatet så behöver hen inte
meddela detta. Detta fungerar bra i nuvarande system. Om jordbrukaren har synpunkter så ska dessa
registreras, utredas och besvaras, kontrollresultatet kan då komma att ändras och ett nytt meddelande
om kontrollresultatet skickas ut. Kontrollresultatet skickas idag via brev med posten, även denna
manuella hantering tar tid för länsstyrelsen.
Genomför efterkontroll: Efterkontroll genomförs för att kontrollera skiften och stödvillkor som inte kunde
kontrolleras när den första kontrollen gjordes (exempelvis finns det villkor där jordbrukaren har hela
säsongen på sig att uppfylla villkoret). År 2020 planerar vi för att efterkontrollera kravet om aktivitet på
samtliga skiften i gårdsstödet med hjälp av satellitdata och kompletterande fältbesök vid behov.
Kontroll av Gult kort: Jordbrukare kan få ett så kallat Gult kort för gårdsstödet och stöd för ung
jordbrukare. Det innebär att skiften med avvikelse på aktivitetskravet för gårdsstöd och stöd för ung
jordbrukare vid föregående års kontroll inte medför ett avdrag första året utan att det istället ska
kontrolleras nästkommande år. Om avvikelse konstateras nästkommande år får jordbrukaren betala
tillbaka för föregående års avvikelse. Om det är stora avvikelser på dessa skiften ska fältkontrollen
utökas till hela företaget. En del länsstyrelser upplever att dessa kontroller inte är motiverade då det ofta
rör sig om jordbrukare med mindre fel. Andra länsstyrelser har haft ett tungt arbete med gult kort när
jordbrukare med stora arealer har haft fel i den omfattningen att det medfört kontroll av hela företaget.
Det kräver mycket arbetstid för länsstyrelserna att hålla ordning på detta manuellt då det inte finns något
teknisk lösning i nuläget. En del jordbrukare har också svårt att förstå omfattningen och innebörden av
dessa kontroller.
Om- eller parallellkontroll: I nuläget genomför kontrollansvarig eller erfaren kontrollant om- och
parallellkontroller på minst 5 % av kontrollföretagen och på samtliga kontrollanter för att säkerställa
kvalitet i kontrollarbetet. Nivån för antalet om- och parallellkontroller har vi satt själva och upplevs vara
en rimlig och genomförbar nivå.
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Internkontroll: Det utbetalande organet ska ha en fungerande övervakning via intern kontroll, vilket
innebär en systematisk övervakning av uppgifter delegerade till andra myndigheter samt uppgifter som
utförs på enheter inom EU-stödsavdelningen. Syftet med internkontroll att säkerställa en korrekt
tillämpning av bestämmelser, riktlinjer och rutiner. Den interna kontrollen ska ge initiativ till
systemförändringar och förbättringar av kontrollsystemen samt förebygga och spåra bedrägerier och
oegentligheter. Den interna kontrollen ska ingå i det utbetalande organets dagliga och kontinuerliga
verksamhet på alla nivåer. Nuvarande internkontroll fungerar väl men täcker inte upp alla delar av
processen tillräckligt ofta.
Dubbelkontroller: Det attesterande organet ska bland annat granska ärenden för att kunna göra ett
revisionsuttalande avseende laglighet och korrekthet för de utgifter som det utbetalande organet
deklarerat. Som del i granskningen utför Ekonomistyrningsverket dubbelkontroller i fält för
arealbaserade stöd för att säkerställa kvalitén av länsstyrelsens fältkontroller. Idag utför Jordbruksverket
dubbelkontrollerna på uppdrag av Ekonomistyrningsverket, ca 30-40 fältbesök per år.

4.1.5 Utbetalningar, sanktioner och avdrag
Utred inför delutbetalning: Delutbetalning görs idag för miljöersättningar, kompensationsstöd samt
ersättningar för ekologisk produktion. Delutbetalningarna påbörjas efter den 16 oktober varje stödår och
är normalt på 75 % av det beräknade stödbeloppet. Inför delutbetalningen görs en del administrativa
kontroller av systemet men handläggaren behöver också utreda vissa åtgärder och kontrollpunkter som
hindrar delutbetalning. Exempelvis om det finns en överlåtelse eller om det inkommit sena ändringar
(efter 15 juni).
För miljöersättningarna och ersättningar för ekologisk produktion behöver det finnas ett åtagande med
bifall för att delutbetalning ska kunna ske, det behöver inte vara beslutat men preliminärt. Det innebär
att åtagandet är färdighandlagt, men inte beslutat. Jordbrukaren får ett beslutsbrev med information om
delutbetalningen som inte går att överklaga eftersom det endast är en delutbetalning och inte ett
slutgiltigt beslut.
Vanligtvis är kontrollresultatet från kontroll på plats inte hanterat innan delutbetalning då det inte är ett
krav. Om kontrollanten hittar stora avvikelser vid kontroll ska handläggaren meddelas som då stoppar
delutbetalningen. Detta för att undvika eventuella återkrav.
Besluta om slututbetalning: Slututbetalning påbörjas efter den 1 december för stödåret. Fram till 30 juni
året efter ska 95 % vara utbetalt. Inför beslut om slututbetalning behöver handläggaren utreda och
åtgärda samtliga kontrollpunkter och åtgärder. Utöver det behöver åtagandet vara beslutat annars går
det inte att besluta om slututbetalning i systemen. Om det tidigare skett en delutbetalning får
jordbrukaren de resterande 25 % av stödbeloppet. Eftersom viss handläggning sker efter delutbetalning
kan stödbeloppet skilja från det belopp jordbrukaren fick information om i delutbetalningsbrevet. Det
framgår tydligt i delutbetalningsbrevet att beloppet är preliminärt. Efter beslut om slututbetalning
meddelas jordbrukaren om beslutet.
Beräkna avdrag och sanktion: Om jordbrukaren har haft kontroll på plats behöver kontrollresultatet
hanteras innan slututbetalning sker. För direktstöden och kompensationsstöd sker det i stort sett
automatiskt. Det innebär att Atlas skickar kontrollresultatet till Jorden, så att Jorden får in konstaterad
areal eller konstaterade djur. Jorden kan då beräkna avdrag utifrån avvikelserna som identifierats vid
kontroll på plats (villkorsavdrag eller sanktion).
För många stöd och ersättningar sker avdrag och sanktionsberäkningar manuellt med hjälp av
beräkningsmallar i Plantan. För till exempel miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion
hanteras kontrollresultatet på detta sätt. Uppgifter om block, skiften och ansökt gröda läses in i mallen
medan kontrollresultatet och eventuella fel registreras manuellt av handläggaren. Mallen beräknar
därefter konstaterad areal, djur, villkorsavdrag och eventuell sanktion som registreras i Jorden eller JBR
av handläggaren innan slututbetalning. Även för nötkreaturstödet sker beräkningarna via avdragsmallar.
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Även administrativa kontroller kan leda till olika avdrag, eller att block, skiften eller nötkreatur inte
godkänns och därför inte ger utbetalning. Exempelvis om ett nötkreatur är för sent rapporterat, ett
block/skifte har ett ogiltigt ägoslag eller gröda för stödformen, eller om det saknas åtagande på blocket.
Jorden eller JBR beräknar utifrån kontrollresultatet ett nytt stödbelopp.
Idag finns det olika skalor för att beräkna avdrag och sanktion. För arealstöden får jordbrukaren ett
avdrag motsvarande ersättningsnivån om arealavvikelsen är mindre än 3 % och 2 hektar. Mellan 3–20
% får jordbrukaren ett dubbelt avdrag (sanktion). Mellan 20–50 % får jordbrukaren avslag på
odlingsgruppen. Över 50 % avvikelse leder till släpande sanktion vilket innebär att jordbrukaren får ett
avdrag kommande år som motsvarar avvikelsen gånger ersättningsbeloppet. Gult kort tillämpas för
gårdsstödet, stödet till ung jordbrukare och kompensationsstödet. För djur, med undantag för
nötkreaturstödet, är gränsen 10 % och måste omfatta minst tre djur men sedan följer det samma princip
som för arealstöden. För nötkreatursstödet gäller att det räknas sanktion från första avvikelsen, vid 10
% avvikelser fördubblas sanktionen, vid 20% blir det avslag och vid 50% blir det avslag och en släpande
sanktion.
Beräkna tvärvillkorsavdrag: Om jordbrukaren har haft en tvärvillkorskontroll och det har noterats brister
skapas ett tvärvillkorsärende i Jorden. Avdraget kan vara mellan 1-100 % av jordbrukarens totala
stödbelopp. Detta beräknas utifrån avvikelsens allvar, omfattning och varaktighet enligt en given logik.
Efter beslut av tvärvillkorsärendet skapas ett avdrag i varje stödform motsvarande tvärvillkorsprocenten.
Om tvärvillkorsbeslutet sker efter slututbetalning skapas istället ett minusbelopp. Då utreds det om det
ska bli ett återkrav eller inte.
Genomföra återkrav: Om det efter beslut om del- eller slututbetalning tillkommer nya uppgifter som gör
att jordbrukaren fått för mycket utbetalt skapas ett minusbelopp i handläggningssystemen. Det kan till
exempel bero på tvärvillkor, att åtagandet hävts, förändringar i stödrättsinnehav eller förändringar på
blocken exempelvis på grund av ajourhållning. Handläggaren behöver då göra en återkravsutredning
där de utreder om minusbeloppet ska krävas tillbaka av jordbrukaren eller inte. Poster som är under 100
euro återkrävs inte. Andra anledningar som gör att återkravet inte genomförs kan vara om jordbrukaren
gått i konkurs, sökt på myndighetens uppgifter (exempelvis tidigare kontrollresultat), har avlidit, om felet
beror på myndigheten eller att jordbrukaren inte rimligtvis kunde upptäckt att utbetalningen var felaktig.
Återkrav kan göras på två sätt, antingen genom ett avdrag på kommande utbetalningar eller genom
inbetalning.
Funktionalitet för att hantera återkrav i systemen finns för vissa stöd och ersättningar i dagsläget. Det
kommer finnas funktionalitet för samtliga stödformer under 2021 då funktionalitet driftsätts löpande.
Manuell utbetalning via GERD: De manuella stöden betalas ut via systemet GERD. Det används också
om det inte går att besluta om del- eller slututbetalning i Jorden eller JBR, exempelvis för att jordbrukaren
är låst i systemet på grund av tekniskt fel. Oftast betalas det då ut cirka 90 %, ifall det skulle ske
förändringar i stödbeloppet när jordbrukaren låses upp. För utbetalning i GERD behöver handläggaren
ange bland annat personnummer, stödform och vilket belopp som ska betalas ut. Jordbruksverket läser
in uppgifterna i systemet och gör sedan utbetalningen. Länsstyrelsen gör ett manuellt beslutsbrev och
skickar till jordbrukaren. När jordbrukaren låses upp i systemet lägger handläggaren in vilket belopp
som redan betalats ut som en manuell justering för att förhindra dubbla utbetalningar.
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4.2 Målbilden med förslaget på nytt kontroll- och sanktionssystem
Dagens regelverk för jordbrukarstöden är mycket omfattande och utgör en mycket komplex helhet. Alla
regler syftar till att fondernas medel ska användas på det sätt man inom EU kommit överens om. Det är
en kombination av EU-regelverk som ska kunna tillämpas i samtliga medlemsländer och nationella
bestämmelser. Resultatet är en regelmängd som är närmast oöverblickbar och processer och samband
som ingen klarar att ha ett helhetsgrepp om. Det förs också diskussioner om hur mycket EUstödsadministrationen får kosta. Det förändringsarbete vi nu utreder behöver ses mot den bakgrunden.

4.2.1 Det ideala systemet
I ett idealt system vet jordbrukaren i god tid vad som förväntas och hur hen ska göra. Det finns enkla
och effektiva hjälpmedel för ansökan och alla uppgifter som redan är kända av myndigheten används
så att uppgiftslämnandet minimeras. Teknik används effektivt för att hjälpa jordbrukare och myndigheter.
Jordbrukaren besväras så lite som möjligt av myndigheterna och vet när beslut och utbetalningar
kommer samt att dessa kommer i tid. Myndigheterna gör kontroller där det finns risk att medlen används
felaktigt. Jordbrukarens verksamhet leder till önskvärda mål. Konsekvenser av fel är proportionerliga
och accepteras av jordbrukaren. Myndigheternas förvaltning leder till att EU:s fonder används på anvisat
sätt och EU-kommissionen med flera granskande instanser godkänner hela hanteringen.
Myndigheternas kostnader hålls inom en accepterad nivå.

4.2.2 Hur långt kommer vi?
Med det nya kontroll- och sanktionssystemet vill vi flytta oss från dagens upplevt krångliga system i
riktning mot idealbilden. Hur långt vi kommer beror på:









hur mycket vi kan använda automatisk analys av satellitdata
hur många stödvillkor det finns och hur många av dem som inte kan upptäckas med
satellitdata
hur långt vi kan tillämpa risk och väsentlighet för att styra kontrollerna mot det som är viktigt
hur mycket vi kan förenkla och effektivisera traditionella kontrollmetoder
hur mycket EU-kommissionen väljer att reglera med avseende på kontrollfrågorna i
delegerade akter
hur enkla regler och bra information vi kan erbjuda jordbrukarna runt ersättningarna, ansökan
och kontrollprocessen
vilka resurser som är möjliga att lägga på förändringsarbetet och att vi kan använda
resurserna effektivt
hur väl förberedda våra IT-system är för att möjliggöra effektiv systemutveckling för leveranser
i tid

4.2.3 Mot målbilden
Vi kan närma oss målbilden genom att införa de förändringar som vi identifierat i rapporten och finns
beskrivna i efterföljande avsnitt. Sammanfattningsvis innebär det att:
 Arealövervakning används i så stor utsträckning som möjligt (krav från EU)
 Uppfylla krav på rapportering av indikatorer (krav från EU)
 Administrativa kontroller (automatiska och manuella) före kontroll på plats
 Färre kontroller på plats (eftersom vi kan kontrollera via arealövervakning och mer
administrativa kontroller)
 Kontroller på plats görs endast när vi ser risker för måluppfyllelsen
 Urval av de villkor som ska kontrolleras görs så att vi slipper kontrollera allt
 Minimera antalet fältbesök genom god samordning
 Ständiga förbättringar av kontrollsystemet och förstärkt internkontroll
Till startåret 2023 är det viktigt att vi har ett system för påföljder när jordbrukaren gjort fel. Påföljder i
form av avdrag och sanktioner behöver vara stabila över de kommande åren. I övriga delar är det möjligt
att fortsätta vidareutveckla och förändra kontrollmetoderna, bland annat utifrån att teknikutvecklingen
går framåt.
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Vi behöver värdera vilka förenklingar som är viktigast att få på plats i första hand, det vill säga en
prioritetsordning bland de förslag vi tar upp i rapporten. Det får sedan styra hur vi utformar fortsatta
utredningar och införandet av förändringarna.

4.3 Beskrivning av det nya kontroll- och sanktionssystemet
I detta avsnitt finns beskrivningar av hur Jordbruksverket föreslår att det nya kontroll- och
sanktionssystemet utformas, vilka förenklingar som identifierats och hur det påverkar jordbrukarna och
myndigheterna. Utgångspunkten har varit en genomgång som Jordbruksverket gjorde under 2019 av
hur EU:s regler för kontroller kommer att förändras och förslagen är sådant som Jordbruksverket kan
påverka om tillräckliga resurser finns för förändringsarbetet.
Vid utformningen av det nya kontroll- och sanktionssystemet har vi den nya genomförandemodellen att
förhålla oss till vilket bland annat innebär att vi ska gå från regelefterlevnad till resultatorientering. Vidare
är målet att kontroll- och sanktionssystemet ska vara ett helt integrerat system för att säkerställa att
utbetalningar sker på ett korrekt sätt och för att kunna uppfylla kraven på rapportering av indikatorer till
EU-kommissionen. Beroende på vilka stöd och ersättningar vi kommer ha behöver stödvillkoren
anpassas och begränsas så att det blir mer fokus på resultat. Kontrollerna ska utformas så att vi
säkerställer att Sverige uppnår syftet med stöden och ersättningarna och att vi når målen i den
strategiska planen.
Trots att förutsättningar är annorlunda i denna programperiod är det ändå troligt att processen på en
övergripande nivå (ansökan, administrativa kontroller, utredning, kontroll på plats, sanktioner och
avdrag, beslut samtdel- och slututbetalning) i stora drag kommer fungera på liknande sätt som det gör
idag. Det som är nytt är krav på arealövervakning och ändrade krav på rapportering av indikatorer.
Bilden nedan ger en översikt över de delar som finns beskrivna i avsnitten nedan.

Beskrivningarna och förslagen i detta avsnitt är tänkt att kunna användas som grund för vidare arbete
med utformning av det nya kontroll- och sanktionssystemet samt framtagande av författningsförslag och
senare implementering. Jordbruksverketvill med förslagen på utformning och förenklingar visa på vilka
möjligheter som finns i kommande programperiod. Det är inte färdiga förslag utan det krävs vidare
utredningar för att ta reda på vad som kommer vara möjligt att genomföra i praktiken. Det kan också
komma nya direktiv som gör att vi behöver tänka om kring förslagen.
Förslagen är inte heller uppskattade vad gäller resurs- och tidsåtgång för implementering i IT-systemen
eftersom inga detaljerade lösningsförslag är utarbetade. Alla förändringar kräver en utvecklingsinsats
men av olika omfattning. Insatsen kan troligen i vissa fall besparas i förvaltningskostnader. Förslagen
som beskrivs i detta avsnitt är på olika nivåer och har i vissa fall kopplingar till andra pågående uppdrag.
Samtliga förslag på förbättringar och förenklingar inleds med kursiverad textför att skapa tydlighet i vad
som föreslås. Förslagen finns sammanställda i en tabell i avsnitt 4.3.

4.3.1 Register
De register som ligger till grund för en fungerande jordbruksstödsprocess kommer behövas även i
kommande programperiod. I detta avsnitt har vi beskrivit behoven av att hålla registren uppdaterade så
att de håller en god kvalitet. Det är också en förutsättning att det även i kommande programperiod finns
integrationer mellan registren och berörda IT-system.
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4.3.1.1
Kundregister
Ett väl fungerande kundregister är en självklarhet även i fortsättningen. Vi har inte utrett vidare hur och
om kundregistret kan förbättras.
4.3.1.2
Djurregister (produktionsplatsregister)
Översyn av registren för får, get och gris: För samtliga djurregister finns möjlighet att skicka in uppgifter
via en blankett eller via myndighetens e-tjänst. Om dessa register ska kunna nyttjas utifrån de krav som
ställs på rapportering av antalet djurenheter på gårdsnivå behöver det göras en översyn av framförallt
uppbyggnaden av registren för får och get samt för gris. Det behöver därmed initieras en separat
utredning som tittar på olika alternativa lösningar för att säkerställa rapportering av indikatorer avseende
djur. Att förändra kraven på vad jordbrukaren rapporterar och i vilken omfattning det ska ske kommer
med största sannolikhet innebära en ökad administration för jordbrukaren. Det kommer dock kräva en
ombyggnad av IT-systemen och registren oavsett vilket lösningsförslag som utredningen sedan föreslår.
Att likrikta registren innebär att det skulle öka möjligheterna att kontrollera administrativt och då kunna
minska antalet kontroller på plats. Det innebär också att vi kan arbeta mer proaktivt mot måluppfyllelsen
med stöden och att ha fullgoda register ur smittspårningssynpunkt.
4.3.1.3
Blockdatabasen
Det finns inget som talar för att reglerna och kraven på blockdatabasen kommer lättas upp eller ändras
inför kommande programperiod, mer än vissa detaljändringar. Det är troligt att det kommer bli ännu
viktigare med en blockdatabas som håller god kvalitet när arealövervakning implementeras som en del
av jordbrukarstödsprocessen.

4.3.2 Ansökan om stöd
SAM Internet fungerar i huvudsak bra och är ett stabilt och självinstruerande system. Förslaget är därför
att vi fortsätter använda SAM Internet och att systemet utvecklas så att det blir tydligare och bättre.
Undersöka datum för sista ansökningsdag, sista ändringsdag och utformning av förseningsavdrag: Det
bör även fortsättningsvis finnas både en sista ansökningsdag och en sista ändringsdag för ansökan via
SAM Internet. Detta för att underlätta administrationen och för planering av arbetet kring
jordbrukarstödsprocessen. Det exakta datumet för när sista ansökningsdatum ska vara borde även
fortsättningsvis kunna beslutas internt av Jordbruksverket. Förseningsavdraget bör också finnas kvar
då det ger jordbrukaren en möjlighet att inkomma sent med ansökan och ändå erhålla en viss del av
stöden och ersättningarna men med ett avdrag. Omfattningen på förseningsavdraget och om det bör
utformas annorlunda i kommande programperiod behöver utredas vidare.
Se över datumen för komplettering av ansökan: Förslaget är att likrikta datum för komplettering av
ansökan (exempelvis med utökning och minskning). Det ska inte finnas olika datum för komplettering
av ansökan. Detta skulle underlätta för såväl jordbrukare som myndighet.
Förtydliga informationen om vad jordbrukaren sökt och åtagit sig via ansökan: SAM Internet behöver
förbättras så att jordbrukaren på ett tydligare sätt förstår vad hen har sökt för stöd och ersättningar och
därmed också vilka villkor hen åtagit sig. Jordbrukaren ska fortsättningsvis kunna få ansökan
sammanställd som en rapport i SAM Internet, rapporten kan dock förbättras avseende tydlighet kring
vilka stöd och ersättningar som sökts.
Ge jordbrukarna möjlighet att skicka in ytterligare handlingar digitalt: Det skulle också vara bra om
jordbrukaren kan skicka in underlag som styrker att skötselvillkoren följts på de villkor som innebär
dokumentation, via exempelvis SAM Internet beroende på när dokumentationen behöver kontrolleras.
Att handlingar (exempelvis kompletteringar, bilagor och blanketter) inkommer digitalt istället för på
papper skulle underlätta handläggningen för länsstyrelsen. Genom att inte kräva att dokument skickas
in i original eller att bilagor och dokumentation som krävs i olika stöd och ersättningsformer kan skickas
in via SAM Internet skulle underlätta för jordbrukarna.
Hämta in kontrollresultatet till ansökan i SAM Internet: En annan förbättring skulle vara att
kontrollresultat hämtas in till SAM Internet eftersom det ofta uppstår problem när jordbrukaren inte får
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de senaste uppdaterade och korrekta uppgifterna förifyllda i ansökan. Detta föreslag är komplext och
kan ha en stor IT-påverkan.
Hantera överlåtelser via SAM Internet: Vi föreslår också att regelverket förändras så att överlåtelser av
SAM-ansökningar kan göras direkt i SAM Internet. Det skulle förenkla och minska arbetsbelastningen
vid senare handläggning. Det skulle också underlätta för jordbrukarna. Det kan dock kräva en stor
utvecklingsinsats i IT-systemen därav krävs vidare utredning framförallt avseende ersättningar med
åtaganden. För rapporteringen är det ett fördelaktigt förslag då det är svårigheter med rapportering av
överlåtelser idag.
Eventuell utveckling i SAM Internet avseende arealövervakning och geotaggade foton: När det blir
aktuellt med arealövervakning och/eller användande av geotaggade foton kan ansökanssystemet
komma att påverkas. Det kommer finnas behov att visa jordbrukaren vilka skiften som är godkända och
för vilka skiften det behövs kompletterande information. Det måste vara enkelt att dra tillbaka sin
ansökan för de skiften som inte uppfyller kraven. Det innebär att exempelvis ansökanssystemet behöver
sköta denna kommunicering alternativt att det finns en väl fungerande koppling mellan systemet som
kommunicerar resultaten och ansökanssystemet. Detta hanteras i uppdraget om arealövervakning och
kommer troligen ha en stor IT-påverkan.

4.3.3 Administrativa kontroller
Förslaget är att vi i så stor utsträckning som möjligt gör automatiska administrativa kontroller istället för
att göra manuella administrativa kontroller eller kontroll på plats. Även om allt inte går att hantera via
automatiska administrativa kontroller är manuella administrativa kontroller att föredra istället för kontroll
på plats. Förslaget är att de administrativa kontrollerna som redan är inbyggda i IT-systemen, och även
fortsättningsvis är relevanta, används även i kommande period. För rapporteringen av indikatorer är det
viktigt att så många administrativa kontroller som möjligt görs automatiskt av systemet. På så sätt kan
vi säkerställa att uppgifterna håller en hög kvalitet. Det skulle också spara mycket tid för handläggarna
och minska risken för fel med fler automatiska administrativa kontroller, i de fall det är möjligt att göra
dem automatiska. Det är också positivt utifrån revisionssynpunkt att kontroller sköts automatiskt av
systemen.
Inhämta dokumentation från externa aktörer: I vissa fall skulle dokumentationen kunna hämtas in från
externa aktörer (exempelvis kontrollorgan, Växa Sverige med flera). Det behöver dock utredas om det
är praktiskt möjligt eller om det finns juridiska hinder. Det kan också behöva göras en riskanalys
avseende användande av externa parters dokumentation innan det implementeras som grund för
utbetalning.
Införa administrativa kontroller för får, get och gris: Det saknas ett centralt register för får, get och gris
på individnivå liknande det som finns för nötkreatur. Förslaget är att se över vilka möjligheter som finns
att använda de befintliga registren (förflyttningsregistren) till någon typ av administrativ kontroll för att
säkerställa att de djur som jordbrukaren sökt stöd för finns på platsen och uppfyller de krav som ställs
för stödberättigande, likt de administrativa kontroller som genomförs för nötkreatur. Om fler moment kan
utföras administrativt skulle det kunna innebära att mängden fältkontroller kan minskas vilket skulle vara
positivt för jordbrukaren men risken är att det skapar merarbete för handläggaren. Förslaget har koppling
till förslaget om att utreda register för får, get och gris.

4.3.4 Arealövervakning
Arealövervakningssystem definieras i förslaget till ny förordning som ett förfarande med regelbunden
och systematisk observation, spårning och bedömning av jordbruksverksamhet och jordbruksmetoder
på jordbruksarealer genom Copernicus Sentinelsatellitdata (EU:s program för jordobservation via satellit
och fältdata) eller andra data med minst samma värde. Detaljerna i regelverket om arealövervakning
diskuteras fortfarande. Således har arbetsgruppen för arealövervakning endast beskrivit tillämpningen
av arealövervakning på en övergripande nivå i denna rapport. Det som vi beskriver nedan är idéer inför
och under kommande programperiod. Vi beskriver möjligheterna som finns, men vad som är möjligt och
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lämpligt för Sverige att införa behöver utredas vidare. Den strategiska inriktningen är att fördelarna med
arealövervakning ska användas så långt det är möjligt.
Arealövervakning innefattar bland annat användande av satellitbilder, flygfoton, geotaggade foton och
registeruppgifter. Arealövervakningen har olika användningsområden, bland annat att bidra till den
resultatbaserade CAP-modellen, stötta jordbrukarna i arbetet med att uppfylla stödvillkoren,
systematiska kontroller och att stötta andra områden inom miljö och klimat. Arealövervakning kan
användas för att göra säkra utbetalningar utan att behöva göra kontroller i fält. Kommissionen har
beslutat att arealövervakning ska tillämpas i någon form i den kommande programperioden.
Det som är obligatoriskt med arealövervakning är att stötta den resultatbaserade CAP-modellen. Det
innebär att analysresultatet från arealövervakningen ska bidra till rapporteringen av indikatorer till
Kommissionen. Det som främst behandlas i denna rapport är dock huruvida vi kan ersätta kontroller på
plats med arealövervakning för delar av stöden/ersättningarna trots att detta inte är obligatoriskt.
Kommissionen har förväntningar på att arealövervakningen ska öka kvaliteten och förenkla
kontrollsystemet samt minska antalet fältkontroller. Eftersom de nuvarande stödvillkoren inte är
utformade så att de passar att kontrollera via arealövervakning är vår bedömning att fältkontroller inte
kommer kunna ersättas fullt ut. De flesta villkor vi har idag kan enbart kontrolleras i fält. Arealövervakning
kommer dessutom att resultera i ett okänt antal fall som måste följas upp på andra sätt.
Med arealövervakning får jordbrukaren inte stöd för marker där villkorsefterlevnad med säkerhet inte
har kunnat verifieras. Tanken är att jordbrukaren före beslut ska få information om att villkorsefterlevnad
inte har kunnat styrkas via arealövervakning vilket gör att ansökan eventuellt inte kommer att beviljas.
Detta medför att handläggande myndighet och jordbrukaren kommunicerar med varandra i ett tidigt
skede, och att jordbrukaren får information om vad som behöver åtgärdas innan det är försent. Om ett
villkor inte kan anses uppfyllt via analysresultatet från satellitbilderna ska det finnas möjligheter för
jordbrukaren att styrka att det är uppfyllt, att vidta åtgärder för att uppfylla villkoret eller att dra tillbaka
arealen från ansökan för att undvika sanktion eller avdrag. Jordbrukaren kan styrka att villkoret är
uppfyllt via exempelvis geotaggade foton eller annan kompletterande information (intyg, kvitton eller
andra styrkande dokument). Om villkorsefterlevnad inte har kunnat styrkas genom satellitanalys och
kompletterande information kan blocket behöva följas upp i fält. Hur analysresultatet ska tas om hand
och handläggas utreds i ett separat uppdrag om arealövervakning, därav beskrivs det inte ytterligare i
denna rapport.
I dagsläget rekommenderar Kommissionen att arealövervakning införs för hela stöd, förslaget till
regelverk innehåller dock inte något sådant krav. Rekommendationen innebär att de villkor som ska
vara uppfyllda för att jordbrukaren ska erhålla stödet i huvudsak ska gå att verifiera med
arealövervakning. De villkor som andra medlemsländer har verifierat med arealövervakning är aktivitet
(aktivitetskravet) och typ av gröda (gröddiversifiering och fånggröda). Potentiellt är det då möjligt att
införa arealövervakning för gårdsstöd, kompensationsstöd och minskat kväveläckage. Vilka stöd och
villkor som faktiskt går att verifiera i kommande programperiod är osäkert och beror både på
teknikutveckling, resurser, vår egen förmåga och hur regelverket utformas på nationell nivå. Det är vår
inriktning att utreda möjligheten till arealövervakning (aktivitetskravet och gröda) för nämnda
stöd/ersättningar.
Verifiering av villkorsefterlevnad måste ske för varje villkor, exempelvis med hjälp av administrativa
kontroller, arealövervakning, kontroll och ajourhållning. Administrativa kontroller och arealövervakning
görs vanligtvis för hela populationer löpande eller årsvis. Vid kontroll på plats görs ett urval som i
innevarande programperiod ofta har en miniminivå på 5 %. Ajourhållning görs grovt räknat på en
tredjedel av jordbruksblocken varje år varefter ett mindre urval besöks i fält.
För att det ska gå att införa arealövervakning stegvis bör systemet vara uppbyggt så att man för en
enskild villkorsverifiering kan byta kontroll mot arealövervakning. Det betyder att kontrollurvalet i delar
måste kunna ersättas med arealövervakning. Eftersom arealövervakningen genererar osäkra fall som
behöver besökas i fält, finns det en stor risk att det totala antalet fältbesök blir högt. Därför är det viktigt
att alla fältbesök samordnas.
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De stöd som i sin helhet inte går att kontrollera via arealövervakning har ofta enskilda villkor som helt
eller delvis går att arealövervaka. Det kan leda till att det går att använda arealövervakningens resultat
för enskilda villkor i fler stöd för att minska frekvensen av kontroller på plats, samt att basera
kontrollurvalet på de delar av stöden som inte fångas upp i arealövervakningen. Därför borde
kontrollfrekvensen för de stöden eller villkoren kunna vara lägre alternativt att urvalet görs på de marker
som inte kan arealövervakas.
Vår ambition är att uppfylla Kommissionens minimikrav genom att införa arealövervakning för
aktivitetskravet till starten av nästa programperiod. För närvarande pågår ett antal interna uppdrag på
Jordbruksverket med syfte att utreda hur detta ska realiseras. I vilken takt arealövervakning kan införas
för ytterligare villkor är under utredning. Införandet av arealövervakning kommer kräva mycket resurser
i form av bland annat IT-utveckling och anpassning av befintliga system, och utveckling av villkor och
regelverk. Mycket är fortfarande oklart, stora delar åligger Jordbruksverket att utreda och prioritera men
även förutsättningar i form av regelverk från EU är fortfarande under bearbetning. Det är därför inte helt
klart i hur stor omfattning arealövervakning kan införas i Sverige från och med 2023.

4.3.5 Kontroll på plats
För samtliga kontroller bör principen vara att de ska säkerställa vilka indikatorer stödet eller ersättningen
bidrar till och att vi påvisar uppnått resultat utan att bli för detaljerade. Trots att vi ska gå mot
resultatorientering och inte kontrollera regelefterlevnad kan det behövas detaljerade kontroller för att
säkerställa att vi uppnår resultat, även om detaljerna då inte behöver redovisas till Kommissionen.
Kontrollerna ska också säkerställa målen med stöden och ersättningarna.
4.3.5.1
Utforma relevanta och kontrollerbara stödvillkor med hänsyn till stabilitet
Vilka kontroller som kommer göras, och i vilken omfattning, beror på hur stödvillkoren utformas. Villkoren
för stöden och ersättningarna för kommande programperiod är ännu inte utarbetade. Hur grundvillkoren
ska kontrolleras kommer förmodligen att regleras från EU-kommissionen. Det kan påverka övriga
kontroller. För att villkoren ska kunna kontrolleras via arealövervakning eller via administrativa kontroller
(manuella eller automatiska) kan villkoren behöva anpassas. Det är också viktigt att beakta hur
eventuella grupperingar av villkor (se detaljerat förslag nedan) kan utformas för att underlätta kontroll
för både myndigheten och jordbrukaren.
Anpassa datumkrav för vissa villkor utifrån olika förutsättningar: Vi föreslår också att datumkraven
anpassas för vissa villkor på grund av exempelvis klimatskillnader i landet eller att de helt tas bort.
Klimatskillnader gör att de olika länen behöver kontrollera specifika villkor vid olika tidpunkter, och därför
behöver datumkraven för vissa villkor anpassas utefter de olika förutsättningarna alternativt att
respektive länsstyrelse får ange lämpliga datum. Datumen bör sättas i samråd med länsstyrelserna och
behöver därmed utredas vidare. Att anpassa datumkraven är dels en förenkling för jordbrukarna men
också en förenkling för länsstyrelsens kontrollverksamhet.
4.3.5.2
Urval, uttag och planering av kontroll på plats
Vad gäller urval, uttag och planering av vilka kontroller som ska göras vill vi rikta kontrollerna mot
riskerna för måluppfyllelsen och göra dem mer villkorsbaserade istället för att kontrollera hela stödet.
Det vill säga till de villkor eller områden där det utifrån riskanalysen finns flest avvikelser eller de villkor
eller områden som är viktigast för syftet med stöden eller ersättningarna.
Nivå på antal kontroller: Hur många kontroller som behöver genomföras varje år behöver analyseras
vidare. Idag är grundkontrollfrekvensen 5 % för de flesta stöd medan den är 3 % för till exempel
märkning, journalföring och rapportering av nötkreatur (registerkontroll). Vilken nivå kontrollfrekvensen
bör ligga på behöver utredas vidare eftersom det är något som Sverige/Jordbruksverket kommer
reglera. Om man genom kompletterande åtgärder som administrativa kontroller och arealövervakning
kan öka kvalitén på utbetalningarna kan det vara motiverat att ha en lägre nivå än dagens
kontrollfrekvenser och därmed göra färre kontroller på plats. Detta eftersom vi säkrar fondens medel på
andra sätt än genom kontroll på plats.

21 (35)

Nytt kontroll- och sanktionssystem för jordbrukarstöden

När det gäller nötkreatur sker det redan idag administrativ kontroll av 100 % av de sökande. De
administrativa kontrollerna tillsammans med registerkontroll borde kunna användas för att säkerställa
kvalitén inom stöden för nötkreatur. Det skulle motivera att i sådana besättningar utföra färre kontroller
på plats av nötkreatursstödet, kompensationsstöd, ersättningarna för ekologisk produktion, utökad
klövhälsovård för mjölkkor samt miljöersättning för hotade husdjursraser vilket anses positivt för både
jordbrukarna och länsstyrelsen, då en fältkontroll ofta skapar stress och oro hos jordbrukarna.
Beräkna kontrollfrekvenser på nationell nivå och enbart på slumpkontroller: Grundtanken med höjning
av kontrollfrekvensen när kontrollerna visar på avsevärda brister är i grunden bra (nuvarande artikel 34
i genomförandeförordning (EU) 809/2014). Vi vill dock inte låsa oss vid höjning av kontrollfrekvensen
som den enda möjliga åtgärd för att hantera avvikelser. Analys behövs av vilka andra åtgärder som kan
vara effektiva.
Hur beräkningen ska göras vill vi ändra. Vårt förslag är att beräkningen av kontrollfrekvens görs på
nationell nivå istället för på länsnivå som nuvarande regelverk kräver. Det betyder att hänsyn tas till
samtliga resultat av kontroller som har gjorts i Sverige när beräkningen görs för hur många kontroller
varje länsstyrelse ska göra. Varje länsstyrelse får ett bestämt minimiantal som ska kontrolleras utifrån
hur många ansökningar den länsstyrelsen har och den beslutade kontrollfrekvensen. Ett större
beräkningsunderlag ger mer stabilitet för länsstyrelsen då kontrollfrekvensen inte varierar lika mycket
mellan åren. Med detta förslag skulle förutsägbarheten i arbetsmängd och resursbehov öka vilket i sin
tur underlättar länsstyrelsernas budgetarbete.
Vi föreslår även att beräkningen av höjningar av kontrollfrekvensen enbart ska beräknas på
slumpmässigt utvalda kontroller. Detta bygger på att beräkningarna görs nationell, annars blir underlaget
för litet för de flesta stödformer och länsstyrelser. Beräkningsunderlaget kan bli relativt litet för små
stödformer även med en nationell beräkning. Lämplig minsta storlek på beräkningsunderlag är inte
fastställt och behöver därmed utredas vidare.
Att besluta på nationell nivå och enbart på slumpkontroller gör att de fastställda kontrollfrekvenserna blir
representativa för nivån på avvikelser i landet istället för att spegla hur bra vi är på att göra riskanalyser.
Att vi ska ha en effektiv riskhantering framgår av den nya horisontella förordningen, att frikoppla arbetet
med riskanalyser från kontrollfrekvenser gynnar möjligheten till en effektiv riskhantering. Som det är
idag blir länsstyrelsen straffade för att riskanalysen görs på ett bra sätt eftersom det ger höjda
kontrollfrekvenser kommande år. Det blir lättare att rikta kontrollerna till de områden de gör mest nytta
när enbart slumpkontroller är ett underlag för beräkningen.
En nackdel med förslaget är att insatser på en länsstyrelse för att minska andelen felaktigheter i
ansökningarna ger mindre nytta för den enskilda länsstyrelsen eftersom påverkan på antalet kontroller
minskar med nationella frekvenser. Det blir också svårare att fokusera på regioner med högre risk.
En förutsättning för förslaget är att det är möjligt att beräkna kontrollfrekvensen på nationell nivå
samtidigt som den beslutade kontrollfrekvensen gäller för varje enskild länsstyrelse var för sig. Om varje
län inte kan få egna beslutade kontrollfrekvenser är risken att kontrollerna måste väljas på hela landet
istället för varje län för sig, d.v.s. att kontrollföretagen inte kan väljas ut jämnt fördelat över landet. Det
kan resultera i att en enskild länsstyrelse får väldigt många kontroller att genomföra ett visst år.
Gruppera kontrollfrekvenserna för att minska antalet olika kontrollfrekvenser: Vi vill också se över på
vilken nivå kontrollfrekvenserna ska uppfyllas. I nuläget ska kontrollfrekvensen uppfyllas per
länsstyrelse samt per stöd och ersättning. Inom jordbrukarstöden är det nio olika kontrollfrekvenser,
utöver dessa tillkommer kontrollfrekvenser för registerkontroller (3 st) och tvärvillkor (1-19 st). Med så
många olika kontrollfrekvenser blir det svårt att göra ett effektivt kontrolluttag. Idag är miljöersättningarna
en grupp (betesmarker och slåtterängar, vallodling, minskat kväveläckage, skyddszoner, fäbod,
restaurering av betesmarker och slåtterängar, våtmark och dammar samt hotade husdjursraser). Även
djurvälfärd (3 st) och ekologisk produktion (2 st) är grupperade. Utan denna indelning skulle det vara
ytterligare kontrollfrekvenser att uppfylla. Det vore positivt att ha liknande indelningar även för andra
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stöd, till exempel att ha en grupp för Djurstöd där alla stöd och ersättningar med djur skulle ingå. Olika
förslag på lämplig gruppering för kontrollfrekvenserna behöver utredas vidare.
Förslaget kan leda till färre kontroller när färre individuella frekvenser ska uppfyllas. Det kan också bli
enklare och effektivare för länsstyrelsen att administrera kontrollerna. En nackdel är att det kan bli få
kontroller av ett specifikt stöd ett enskilt år. När Sverige/Jordbruksverket fastställer regler på detta
område behöver de förändras. Nuvarande regler finns i artikel 30-33 i Kommissionens förordning (EU)
nr 809/2014.
4.3.5.3
Förbereda kontroll på plats
Även i kommande period är det rimligt att förutsätta att kontrollanten måste acceptera kontrollen och ta
ställning till om det finns risk att kontrollanten är jävig, har handlagt ärendet eller har utfört de senaste
två kontrollerna.
Föranmälan av kontroller: Vi föreslår att det ska finnas regler kring föranmälan av kontroller till
jordbrukaren men att det även ska vara tillåtet att göra oanmälda kontroller. Problemet med att göra
fullständig kontroll vid samma tidpunkt tror vi kommer minska i kommande period om det blir möjligt att
övergå till att kontrollera mer villkorsbaserat och/eller separera areal- och djurkontroll för ekologisk
produktion och kompensationsstöd. Reglerna för föranmälan bör finnas kvar i någon form men lämpliga
tidsfrister och hur vi ser på när en kontroll på plats anses föranmäld behöver undersökas vidare och
synkroniseras med kontroll av grundvillkoren.
4.3.5.4
Genomföra kontroll på plats
Vilka kontroller som ska göras på plats och hur många kontroller som ska göras grundar sig i vilket urval
och vilka kontrollfrekvenser som sätts. I den kommande perioden är våra förslag att:
Inte kontrollera hela företag vid kontroll på plats: Detta genom att gå ifrån det nuvarande konceptet med
att kontrollera hela stöd och ersättningar och därmed inte kontrollera samtliga villkor inom stödet eller
ersättningen hos en och samma jordbrukare. Kontroll av samtliga skötselvillkor vid varje kontrolltillfälle
leder till ineffektiva kontroller då mycket tid läggs på att kontrollera lågriskområden. I de flesta fall leder
det också till bedömningar om sannolikhet att villkor kommer bli uppfyllda, alternativt till flera
efterkontroller. Detta eftersom det är svårt att kontrollera samtliga villkor vid samma tillfälle då det är
olika förutsättningar då det är lämpligt för jordbrukaren att utföra de olika åtgärderna.
Istället för att kontrollen omfattar hela kontrollföretaget, genom att kontrollera samtliga villkor, föreslår vi
att villkoren kontrolleras genom stickprov eller att de grupperas utefter specifika förutsättningar och
kontrolleras som ”grupp”. Detta medför större möjligheter att kontrollera rätt villkor vid rätt tidpunkt och
rätt mängd för rätt risk. Villkor med hög risk kan få en högre kontrollfrekvens än de med låg risk. Det
bidrar till säkrare kontrollresultat eftersom kontrollanten gör färre antaganden samtidigt som det ger
större möjligheter att nå målen med stödet eller ersättningen när kontrollerna fokuserar på de mest
angelägna villkoren.
Ett exempel där en uppdelning är önskvärd är för att kontrollera djuren inom kompensationsstödet och
ersättning för ekologisk produktion. Att kontrollera villkor kopplade till djur och areal vid samma tillfälle
är svårt och ineffektivt för länsstyrelsen. Vårt förslag är att djur- och arealkontroller ska vara två separata
kontroller, att ett företag uttaget för arealkontroll inte automatiskt ska vara tvingande att tas ut till
djurkontroll. Att separera kontrollerna gör att urvalet till djurkontroll kan styras helt av risker inom djur
istället för att till stor del styras av risker inom areal, vilket skulle förbättra riskanalysen för djur.
Om kontrollerna fortsatt skulle vara sammankopplade och med nuvarande regler för föranmälan
behöver länsstyrelsen kontrollera märkning och journalföring på sommaren när djuren går på bete. Att
ändra reglerna för föranmälan så att det passar detta specialfall anser vi är svårare än att separera
kontrollen av djur från kontrollen av areal.
Om kontrollerna istället separeras kan länsstyrelsen kontrollera djuren på vintern när de är i stallet vilket
är enklare och säkrare för kontrollanten och för resultatet. Detta ger en bättre arbetsmiljö för
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kontrollanten och effektivare kontroller eftersom kontrollanten kommer närmare djuren då de är
installade. Det blir även ett säkrare kontrollresultat av märkning. Även för jordbrukaren skulle detta ta
mindre tid vid kontrollen.
Arbetsbelastningen blir jämnare när kontrollerna kan avslutas löpande. Färre kontroller behöver invänta
slutet av säsongen för att säkerställa villkoren som kan bedömas sent på sensommaren/hösten. Detta
ger större möjligheter till rätt beslut och utbetalningar i tid. När antalet efterkontroller blir färre och det
totala antalet besök hos en och samma jordbrukare minskar i de flesta fall, vilket bidrar det till det goda
kontrollmötet. Sanktioner och avdrag blir därmed riktade mot de områden som är mest negativa för
måluppfyllelsen och därmed mer proportionerliga.
När Sverige/Jordbruksverket fastställer regler på detta område behöver de ändras i förhållande till
nuvarande regler som finns i artikel 26.3 i Kommissionens förordning (EU) nr 809/2014. Det bör i det
nya regelverket fastställas att samtliga stödvillkor inte ska behöva kontrolleras hos en jordbrukare för
att kontrollen ska kunna räknas som en genomförd kontroll.
För att förslaget inte ska ge en orimlig arbetsbörda behöver vi utreda hur man ska komma fram till vad
som ska kontrolleras, hur mycket som ska kontrolleras och hur man ser att kontrollbetinget är uppfyllt.
Vi behöver även utreda hur samordningen mellan olika stödformer ska fungera för att antalet kontroller
inte ska öka. Det är viktigt att det blir ett jämnt arbetsflöde under säsongen.
Samarbeta och samordna fältbesök: I kommande period är vårt förslag att kontrollverksamheten ska
kunna nyttja ajourhållningen genom att ajourhållningen håller blockregistret uppdaterat när det gäller
åkermarker. Således ska åkermarksblockens areal inte behöva mätas i fält vid kontrollen. När det är
möjligt att arealövervakningen kontrollerar aktivitet och gröda borde många åkermarker inte behöva
besökas i fält vid kontroll alls. Arealen för betesmarker ska heller inte behöva mätas vid kontroll i de fall
gränserna nyligen blivit granskade i ajourhållningen. Ajourhållningen ska förslagsvis utöka sitt
ansvarsområde genom att även granska vissa förbud samt villkor med långsamma förändringar, såsom
att bedöma igenväxning på de marker de besöker i fält. Förslaget behöver utredas vidare för att
säkerställa att samordningen blir effektiv, att vi samarbetar för att minska antalet fältbesök och för att
dra nytta av den information som Jordbruksverket och länsstyrelsen tillsammans samlar in.
Samordning behövs mellan exempelvis djur- och arealkontroll, ajourhållning av block, ajourhållning av
markklasser/åtagandeplaner samt med resultat från arealövervakning. De skiften som är i behov av
fältbesök efter arealövervakning behöver fungera som en ingående del av ordinarie fältkontroll för att
inte riskera att bli ett ytterligare beting och belasta både myndighet och jordbrukare. Den information
som samlas in från olika håll ska kunna användas för rapportering. Utöver en bra samordning och ett
bra samarbete behöver systemen dessutom vara flexibla för att kunna anpassas utefter förändringarna
som arealövervakningen medför. Ju längre in i programperioden vi kommer desto fler villkor ska kunna
kontrolleras med arealövervakning och kompletterande information (exempelvis via geotaggade foton)
istället för på plats.
Inte kontrollera dokumentation i fält utan istället genom administrativ kontroll: Många villkor skulle kunna
kontrolleras från kontoret om jordbrukarna ges möjlighet att skicka in sin dokumentation digitalt. Det kan
gälla styrkande dokument eller foton (med geotag om det behövs). De villkor som fortfarande behöver
kontrolleras på plats, för djur, är inte beroende av ett specifikt datum för när kontrollen måste ske för att
kunna säkerställa att villkoret har följts. Detta har koppling till förslaget om administrativa kontroller i
tidigare avsnitt.
Ta bort krav på att djurkontroller ska genomföras inom hållandeperioden: Antalet djur som ska finnas
på gården går att kontrollera med hjälp av den stalljournal som jordbrukaren ska hålla uppdaterad. För
att kontrollanten ska kunna verifiera att uppgifterna i stalljournalen är rätt, har de leveranssedlar, kvitton
och även transportdokument till sin hjälp. Denna kontroll går att genomföra även efter hållandeperioden.
De flesta övriga villkor som jordbrukaren ska uppfylla kontrolleras bäst efter hållandeperioden. För att
kunna göra effektivare och färre kontroller är kontroll utanför hållandeperioden för får, getter och
suggor/grisar nödvändig. Eftersom syftet med kontrollen är att fånga upp de brister som eventuellt kan
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finnas hos jordbrukaren bör vi alltså genomföra kontrollen vid den mest optimala tidpunkten. Störst effekt
av kontrollen skulle vi få om kontrollen genomförs senare under året då skötselvillkoren ska vara
uppfyllda. När Sverige/Jordbruksverket fastställer regler på detta område behöver de ändras i
förhållande till nuvarande regler som finns i artikel 42.1 i Kommissionens förordning (EU) nr 809/2014.
Det bör i det nya regelverket fastställas att kontroller kan genomföras även utanför hållandeperioden.
Likrikta räkningsperioder och hållandeperioder för stöd och ersättningar med djur: En annan möjlighet
är att förändra hållandeperioderna och räkningsperioderna på ett sätt som gör det enklare att basera
utbetalning av ersättningsberättigade djur på ett genomsnitt av antal djur på produktionsplatsen under
ansökansåret likt räkningsperioden för nötkreatursstödet. För vissa stöd och ersättningar anger
jordbrukaren idag ett antal djur i ansökan och det är för följande ersättningar och stöd som förslaget
gäller:





Får i djurvälfärdsersättningen extra djuromsorg för får
Nötkreatur i djurvälfärdsersättningen utökad klövhälsovård för mjölkkor
Tackor och getter för kompensationsstödet
Tackor, getter och suggor för ersättningarna för ekologisk produktion

Förslaget behöver utredas vidare för att se om det är möjligt att genomföra. Det kan påverka IT-system
exempelvis SAM Internet, Jorden och JBR.
4.3.5.5
Efterbearbeta kontroll på plats
Möjliggör registrering i IT-system för samtliga kontrollresultat: Alla kontrollresultat ska kunna registreras
i kontrollsystemet Atlas eller i handläggningssystemet Jorden. I de fall det förekommer manuella
pappersprotokoll ska det gå att föra in resultatet i ett IT-system. Annan manuell dokumentation från
kontrollen ska sparas i akthanteringssystemet Kundakt med en hänvisning i IT-systemet till Kundakt.
Det kräver IT-utveckling för de stöd och ersättningar som idag är helt manuella eller delvis manuella.
Detta är en stor brist idag men kräver också en omfattande IT-utvecklingsinsats.
Inte kräva registreringskontroll av samtliga efterregistrerade uppgifter: Vissa manuellt registrerade
uppgifter bör granskas av en annan person för att säkerställa att inga fel begåtts i samband med
registreringen, medan vissa delar eventuellt inte behöver registreringskontrolleras. Vilka uppgifter som
ska kräva registreringskontroll respektive inte kräva det behöver utredas, i kombination med en
utredning om huruvida det är förenligt med kommande regelverk. Ett alternativ skulle kunna vara att
göra ett slumpmässigt urval för att kontrollera att inga fel begåtts i de fall vi väljer att inte tillämpa
registreringskontroll.
Uppdatera blockens arealer direkt i samband med kontrollen: Under efterarbetet redigeras blocken i
blockdatabasen utefter kontrollresultatet. Det skulle bli mer effektivt om kontrollanterna redigerar
blocken direkt i samband med kontrollen. Den tekniska lösning som krävs för att kunna uppdatera
blockens arealer i samband med kontroller kräver IT-utveckling därmed behöver förslaget utredas
vidare.
Förbättra utskick av kontrollresultat digitalt: Meddelande om kontrollresultat ska kunna skickas per post
eller via digital brevlåda till den kontrollerade jordbrukaren i samband med kontrollen. Ett annat
alternativ, eller kompletterande alternativ, är att göra kontrollresultatet synligt i exempelvis SAM Internet
eller Mina Sidor i anslutning till kontrollen. Om jordbrukaren har synpunkter så ska dessa hanteras på
liknande vis som i nuvarande system, d.v.s. registreras, utredas och besvaras, kontrollresultatet kan då
komma att ändras och ett nytt meddelande om kontrollresultat skickas ut.
Behåll tyst medgivande: Något som fungerar bra i nuvarande kontrollsystem är det så kallade tysta
medgivandet av kontrollresultat, det vill säga att jordbrukaren inte behöver höra av sig om denne är
accepterar kontrollresultatet. Detta minskar administrationen för både jordbrukaren och Länsstyrelsen
och bör därför finnas kvar.
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4.3.5.6
Genomföra efterkontroll
Beroende på hur urvalet kommer att ske kommer behovet av efterkontroll försvinna. Om urval sker av
det som kan kontrolleras vid en viss tidpunkt kommer kontroller som sker tidigt under växtsäsongen att
kunna avslutas tidigt eftersom den kontrollen inte avser att verifiera till exempel skörd som sker sent
under växtsäsongen. En del av det som normalt kontrolleras vid en efterkontroll kan troligen göras med
hjälp av arealövervakning. För de delar som inte går att arealövervaka behöver ett nytt urval göras.
4.3.5.7
Om- och parallellkontroll
Den kvalitetskontroll som sker av arbetet med kontroller och ajourhållning i form av främst om- och
parallellkontroll samt kvalitetsgranskning fungerar väl. Det är rimligt att bibehålla dessa moment relativt
intakta. För nya verksamheter som hanterar arealövervakning och geotaggade foton behövs en ny
kvalitetskontroll. Dessa bör se olika ut och anpassas efter om det sker manuella bedömningar eller om
det är automatiska processer som granskas. För den automatiska bildtolkningen i arealövervakningen
behövs referensobjekt av en viss mängd för att kunna utvärdera kvaliteten. För manuella delar såsom
tolkning av satellitbilder och foton behövs en kvalitetskontroll motsvarande den som sker för
ajourhållningen idag.
4.3.5.8
Internkontroll
Förstärka den interna kontrollen: I nästa programperiod kommer revisionssystemet single audit att
införas. Single audit innebär att flera reviderande organ inte ska granska samma sak i processen utan
förlita sig på resultaten av de kontroller/revisioner som utförts tidigare i kedjan. Med en förenklad
beskrivning kan det bli så att Jordbruksverkets internkontroll granskar länsstyrelsens arbete,
Ekonomistyrningsverket granskar Jordbruksverkets arbete och EU-kommissionen granskar
Ekonomistyrningsverkets arbete. Vårt förslag är att internkontrollen förstärks för att bli mer systematisk.
Det inkluderar frekventa fältbesök hos länsstyrelserna men även återkommande kontroller av hela
systemet för att identifiera förbättringar.
Internkontrollen kommer vara viktig utifrån genomförandemodellen eftersom vi med internkontroll har
ett system som säkerställer att vi gör kontroller med rätt kvalitet. Det medför också att vi kan säkerställa
att resultatet i form av vad som godkänns för utbetalning är korrekt. Det vill säga att det finns en tillräckligt
detaljerad verifikationskedja. Det kommer vara viktigt att länsstyrelserna medverkar vid fältbesöken för
att kunna förklara och motivera bedömningarna. Länsstyrelserna kan då även bättre förklara
systembrister och komma med förbättringsförslag gällande kontrollsystemet.

4.3.6 Sanktioner och avdrag
Kommissionens förslag är ett integrerat kontroll- och sanktionssystem. Att uppfylla det kravet bör ges
hög prioritet. Utgångspunkten för utformningen av de nya sanktionerna bör vara att jordbrukarna vill och
försöker göra rätt. Detta bör återspeglas i sanktionsbestämmelser som tydligt visar vilka fel som ska
leda till avdrag och slutligen sanktion. Vidare bör det vara stabila sanktions- och avdragsregler under
hela programperioden men metoderna för kontroller (arealövervakning, administrativa kontroller och
kontroll på plats) kan komma att förändras under periodens gång. Vi förslår därför att:
Ersätta manuell hantering med ordinarie funktionalitet: Eftersom det nya kontroll- och sanktionssystemet
ska vara integrerat bör de manuella sanktions- och avdragsmallarna i Plantan ersättas av ordinarie
funktionalitet i IT-systemen. Även i de fall där sanktions- och avdragsmallar tagits fram för hantering av
de enskilda stöden och ersättningarna bör dessa ersättas av systemstöd. Den manuella lösningen
Plantan togs fram för att det inte fanns tid eller budget för att automatisera dessa delar. Ett integrerat
kontroll- och sanktionssystem skulle underlätta handläggningen på länsstyrelsen, datainsamlingen till
den obligatoriska rapporteringen av indikatorer, minska risken för finansiella korrigeringar som uppstår
till följd av manuella lösningar samt säkerställa likabehandling vid sanktions- eller avdragstillämpning.
Manuella handläggningsmallar bör endast vara nödlösningar för små stöd eller ersättningar i de fall de
måste användas. Nu är det mer manuella moment än vad som är acceptabelt. Tidsuppskattningar för
att ersätta Plantan med ordinarie funktionalitet och utifrån befintligt regelverk har gjorts men behöver
ses över utifrån kommande regelverk samt att beräkningarna behöver göras utifrån föreslagna
förenklingar i denna rapport.
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Harmonisera sanktionsprinciperna: Vidare bör sanktionsprinciperna harmoniseras mellan stöden och
ersättningarna för att säkerställa förutsägbarhet inför och förståelse för sanktionsprinciperna. De nya
sanktionsreglerna behöver utformas på ett sätt som beaktar möjligheterna med arealövervakning.
Arealövervakning i sig kan anses som avskräckande och för de stöd eller villkor som arealövervakas
bör därför sanktionerna anpassas. Om arealövervakning ska införas succesivt bör sanktionssystemet
formuleras så att det kan förändras allt eftersom arealövervakning införs i stödhanteringen. För att
utforma sanktionsprinciperna behöver ett nytt uppdrag initieras.
Bevara förseningsavdrag och utveckla varningsmeddelande till jordbrukare som ännu inte inkommit
med ansökan: Vad avser sanktioner och avdrag vid administrativa avvikelser innebär förslaget inga
stora förändringar. Det förseningsavdrag som idag åläggs ansökningar som inkommer efter sista
ansökningsdatum bör vara kvar. Avdraget är välkänt bland jordbrukarna och myndighetens IT-system
hanterar redan avdraget. Förslaget är dock att systemen bör utvecklas med ett varningsmeddelande till
jordbrukare som ännu inte inkommit med sin ansökan. Genom ett automatiserat
påminnelsemeddelande kommer det att vara möjligt att lindra effekterna av avdraget utan att riskera
fondens medel. Funktionen med varningsmeddelande skulle också kunna vara användbar även i andra
sammanhang exempelvis vid överklagningar.
Avveckla Gult kort: Ett problem med dagens sanktionsregler vad avser arealavvikelser är att de är
uppdelade i två separata regelverk. Vissa stöd följer det ”mjukare” regelverk med Gult kort och andra
gör det inte. Förslaget innebär att dessa harmoniseras till ett enhetligt regelverk för att på så sätt
underlätta hanteringen för myndigheterna samt skapa en ökad förutsägbarhet för jordbrukarna.
Förslaget är att förfarandet med Gult kort avvecklas. Gult kort utgör i och för sig en välkommen
sanktionslindring för jordbrukarna men har visat sig svårhanterligt främst vad avser uppföljning och
återbetalning. I det nya kontroll- och sanktionssystemet innebär förslaget att den sanktionslindring som
Gult kort tidigare inneburit istället tillgodoses med hjälp av toleransnivåer. Utifrån IT-perspektivet är det
också fördelaktigt att Gult kort tas bort trots att det kräver en viss IT-utveckling, då det är
förvaltningsmässigt komplext att hantera
Inför toleransnivåer: Förslaget innebär ett system som inleds med en initial toleransnivå där ingen
sanktion åläggs den stödsökande. Toleransnivån bör bestå dels av en procentsats där avvikelsen sätts
i relation till ansökans storlek och dels av en begränsande hektarspärr och en begränsande spärr för
djur. En sådan toleransnivå skulle således till exempel kunna formuleras som att en avvikelsegrad om
5 % inte ger en sanktion under förutsättning att den faktiska avvikelsen inte är större än 5 hektar. Först
när arealavvikelsen överstiger toleransnivån åläggs den stödsökande en sanktion. Hektarspärren
säkerställer likabehandling oavsett jordbruksföretagets storlek så att inte större jordbruksföretag gynnas
oproportionerligt. Toleransnivåerna skulle troligen kunna lösa delar av problemen med små ändringar
av block.
En inledande toleransnivå kan försvaras bland annat mot bakgrund av att Sverige, till skillnad från andra
medlemsstater, inte tillämpar en teknisk tolerans i stödhanteringen. Sverige har istället försökt hantera
situationen runt mindre arealavvikelser som vi inte anser sanktionsgrundande genom hanteringen som
kallas Tydligt fel. En hantering som idag saknar en tydlig plats i regelverket. Behovet av en hantering
likt Tydligt fel skulle enligt Jordbruksverket kunna tillfredsställas genom att istället tillämpa en
övergripande toleransnivå.
När en arealavvikelse överstiger den initiala toleransnivån och en sanktionsprincip ska tillämpas bör
denna utgöras av en stödneutral och återkommande sanktionsregel. En sådan regel bör vara
lättförståelig och skulle till exempel kunna utformas som 1,5 gånger ersättningsbeloppet där
stödbeloppet utgör den maximala sanktionen. Detta skulle innebära att till exempel odlingsgruppers
olika ersättningsnivåer ska återspeglas i sanktionen.
Avveckla förfarandet med släpande sanktion: När stora avvikelser har konstaterats har tidigare systemet
med släpande sanktion tillämpats. Tanken bakom systemet med släpande sanktion är god och skulle
ha en avskräckande effekt men instrumentet är trubbigt och lätt att undvika genom överlåtelse eller
målvakt. Idag finns funktionalitet för släpande sanktion i JBR medan det i Jorden hanteras manuellt.
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Förslaget innebär därför att stora avvikelser inte ska resultera i en automatisk sanktionsberäkning
(släpande sanktion) för alla jordbrukare utan istället resultera i en utredning eller bevakning av den
aktuella jordbrukaren. Konstaterade stora avvikelser som tidigare resulterat i släpande sanktion borde
kunna hanteras i riskurvalet för kontroll. Därmed borde systemet med släpande sanktion kunna
avvecklas utan att det resulterar i negativa effekter avseende proportionalitet och avskräckande effekt.
Detta skulle också medföra att handläggaren slipper hantera släpande sanktion manuellt eftersom det i
nuläget inte går att hantera fullt ut i IT-systemen. Hur det ska fungera i praktiken behöver dock utredas
vidare särskilt med hänsyn till likabehandling av jordbrukarna.
Förenkla regelverket och förbättra information och kommunikation kring sanktionssystemet: Nuvarande
sanktionssystem har inte lyckats förmedla skillnaden mellan villkorsavvikelser och arealavvikelser. Det
kommande sanktionssystemet behöver vara mera pedagogiskt och framförallt kommuniceras på ett
tydligare sätt så att de stödsökande inte avskräcks från att ansöka om till exempel miljöersättningar på
grund av att sanktionssystemet upplevs som förvirrande. Förslaget innebär därför att antalet
bestämmelser kopplade till villkorsavvikelser minskas och bestämmelserna slås ihop. Det nya
villkorsavdragssystemet bör inte bestå av bestämmelser som utgörs av tolkningar så som ”obetydlig
omfattning” eller motsvarande. Sådana bestämmelser är inte bara svårtolkade för handläggare, otydliga
för jordbrukare utan de försvårar även utvecklingen av systemstöd och riskerar likabehandlingen.
Införa proportionerliga sanktioner för djurstöden: Förslaget önskar även att åtgärda den omständigheten
att dagens sanktionssystem slår oproportionerligt hårt på djurstöden. Beräkningsmodellerna leder idag
ofta till höga procentuella avdrag och det är möjligt att uppnå avskräckande sanktioner även om dessa
modeller förändrades. Hur detta ska genomföras i IT-systemen behöver utredas vidare men bör inte
påverka avsevärt. Vad gäller Nötkreaturstödet kommer från och med 2021 en ny sanktionsregel att
införas beträffande djur som är försent rapporterade under räkningsperioden. Dessa djur som inte
berättigar till stöd kommer bli sanktionsgrundande och effekterna på stödet av denna regel bör bevakas
noga.
Inte ärva en annan jordbrukares fel och därmed få uteblivet stöd: Det är anmärkningsvärt att en
stödsökande idag kan ärva ett fel som härstammar från en annan jordbrukare och på grund av detta
drabbas av uteblivet stöd (så sker när en jordbrukare säljer sina djur som är för sent rapporterade till en
annan jordbrukare). Detta gäller bara för nötkreaturstödet i dagsläget men det nya sanktionssystemet
bör vara fritt från bestraffningar för annans försummelse.

4.3.7 Toleranser
Det är i nuläget svårt att lämna förslag på exakt de toleranser som Jordbruksverket vill använda sig av
i nuläget. Det som står klart är att toleranser även i fortsättningen kommer att behövas i kontroll- och
sanktionssystemet. Toleranser är viktiga att använda för att minska den administrativa bördan i
handläggningen av stöden och för att ta bort sanktioner för jordbrukarna som beror på försumbara
avvikelser i ansökan. Hur toleranser bäst kan användas i nästa programperiod beror mycket på hur
stöden utformas och vilka villkor som finns i dem som berör kontroller och sanktioner.
I detta kapitel redogör vi översiktligt för vilka toleranser som finns i IT-systemen idag och vilka toleranser
som kan bli aktuella att använda i framtiden. En allmän princip att ha med sig är att toleranser bäst
används så tidigt som möjligt i en process för att minska beroenden och de administrativa svårigheterna.
4.3.7.1
Toleranser som finns i stödsystemet idag
Toleranser används redan idag i beräkningar av stöd och det finns möjlighet att använda det vid mätning
i fält. I de arealbaserade stöden som finns i IAKS (integrerat administration- och kontrollsystem) finns
idag en tolerans på 0,1 hektar vid beräkning av stödet. Om avvikelsen inte är större än så får
jordbrukaren utbetalt för sin ansökta areal.
Vi har också använt oss av en tolerans vid registervården av blockdatabasen. Om avvikelsen har varit
mindre än 5 % av blockets storlek och under 0,5 hektar har den inte registrerats i jordbrukarens ansökan
förrän året efter den uppdagades. Det finns dock undantag som gör att denna metod inte går att använda
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fullt ut. Ett sådant är fastställande av åtaganden i miljöersättningar som kräver att arealen ska registreras
i ansökan redan innevarande år.
4.3.7.2
Exempel på nya toleranser för framtiden
Förutom de toleranser som finns idag kan man använda sig av toleranser på avvikelser direkt på skiften
vid en administrativ kontroll. Det kan till exempel vara att om en avvikelse är under 5 % av skiftets storlek
samt under 0,1 hektar ska den inte tas med i avvikelseberäkningen utan skiftets utbetalning ska baseras
på ansökt areal då felet är försumbart litet. En sådan tolerans kan vara bra att använda till villkor som
inte omfattar hela ansökan utan specifika skiften. Det kan till exempel röra enskilda skötselvillkor som
beror på vilken gröda som odlas på skiftet.
Alla toleranser som vi föreslår måste dock kunna motiveras utifrån varför de behövs, samt att de inte
gör så att vi riskerar fondens medel eller att de leder till att sanktionssystemet inte framstår som
avskräckande. Argumenten bör utgå ifrån att toleranserna leder till en administrativ nytta. Det är alltså
billigare att inte verkställa avdraget än att det är att genomföra det för administrationen. Det bör också
finnas argument för att toleranserna inte innebär att jordbrukarna kan göra medvetna fel utan att få
sanktion.
4.3.7.3
Exempel på nya toleranser i kontroll
Vid mätning av arealer i fält använder vi idag ingen tolerans även om regelverket tillåter det. Toleransen
kan vara uppbyggd efter hur stor precision som GPS:en som finns i handdatorn mäter linjer i fält. Om
det finns en avvikelse i mätinstrumentet är det logiskt att använda som tolerans vid mätning i fält. Att
använda en teknisk tolerans baserat på precision i mätutrustningen kan dock vara en svår process att
få till då hårdvaran som används vid kontroller ständigt uppdateras och olika modeller med olika
precision finns att använda. Under innevarande programperiod har Kommissionen utfärdat riktlinjer som
kan ses som bindande. De delar som beskriver hur en teknisk tolerans ska användas ställer så höga
krav att vi inte kan leva upp till dem. Detta är en av anledningarna till att vi inte använder teknisk tolerans.
Om det i framtiden inte finns sådana riktlinjer bör vi vara mer fria att införa en enklare typ av teknisk
tolerans.
Det är också möjligt att fastställa en tolerans utifrån hur olika kontrollanter uppfattar en gräns i fält.
Oavsett hur exakt mätverktyget är finns det också en mänsklig faktor att ta hänsyn till vid mätning. Det
är sällan samma gräns mäts på lika sätt av två olika kontrollanter. Det är dock vanligt att mätningar
måste göras på väldigt otydliga gränser, vilket i praktiken gör att vi aldrig kan mäta med önskvärd
precision. Denna faktor bör också gå att använda som ett sätt att motivera en tolerans vid mätning, även
om den är svårare att argumentera för med ett välunderbyggt underlag.

4.3.8 Kommunicering med jordbrukarna
I alla delar av kontroll- och sanktionssystemet kommunicerar vi med jordbrukarna på olika sätt. All
kommunikation och information bör vara förståelig, enkel och likriktad oavsett vilket stöd eller vilken
ersättning det handlar om eller vilken jordbrukare det handlar om. Det kan handla om
informationsmaterial till jordbrukarna, beslutsbrev, kommuniceringsbrev, meddelande om
kontrollresultat, via IT-system och webbsidan men det kan också handla om kommunicering av och
kring arealövervakning eller föranmälan inför kontroll. Inom uppdraget har vi inte i detalj utrett hur väl
detta fungerar idag. Inför kommande programperiod bör vi utreda hur vi på bästa sätt kommunicerar
med jordbrukarna.

4.4 Förenklingar och nyttor i det nya kontroll- och sanktionssystemet
I tabellen nedan finns en sammanfattning av de förenklingar som identifierats inom ramen för uppdraget.
Detaljerade beskrivningar finns i tidigare avsnitt. Det framgår om förenklingen ger nytta för jordbrukaren
och/eller för berörda myndigheter, om förenklingen har bäring på den nya genomförandemodellen och
om det finns behov av vidare utredning. Det vi tycker fungerar bra med nuvarande kontroll- och
sanktionssystem och därmed vill bevara framgår inte av tabellen utan finns specificerat i löpande text i
rapporten. Många av förslagen kräver IT-utveckling vilket vi inte har uppskattat på detaljerade nivå inom
ramen för uppdraget, därav behövs vidare utredningar och eventuella prioriteringar mellan förslagen.
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Bedömningen av IT-perspektivet ger en indikation på vad förslaget kan komma att innebära för
genomförandet och är en bedömning av utvecklingskostnaden. Timmarna avser tid för IT-specialister.
Det tillkommer ungefär lika mycket verksamhetstid. Bedömningarna är gjorda utifrån skalan:
 Låg påverkan: mindre än 100 timmar
 Mellan påverkan: mellan 100 och 500 timmar
 Stor påverkan: över 500 timmar (dessa kan ha betydligt större omfattning)
Förenklingsförslag

Nytta för
jordbrukaren
?

Nytta för
berörd
myndighet?

Koppling till
genomförandemodellen och
kraven på
rapportering?

Bedömning av
IT-perspektivet

Behov av
vidare
utredning?

Översyn av register för får, get
och gris.

Delvis

Ja

Ja

Mellan/stor

Ja

Undersöka datum för sista
ansökningsdag, sista
ändringsdag och utformning
av förseningsavdrag.

Ja

Ja

Låg

Ja

Se över datumen för
komplettering av ansökan

Ja

Ja

Låg

Ja

Förtydliga informationen om
vad jordbrukaren sökt och
åtagit sig via ansökan

Ja

Ja

Mellan

Ja

Ge jordbrukarna möjlighet att
skicka in ytterligare handlingar
digitalt via SAM Internet

Ja

Ja

Låg

Ja

Hämta in kontrollresultatet till
ansökan i SAM Internet

Ja

Ja

Stor

Ja

Hantera överlåtelser via SAM
Internet

Ja

Ja

Stor

Ja

Eventuell utveckling i SAM
Internet avseende
arealövervakning och
geotaggade foton.

Ja

Ja

Stor

Ja

Inhämta dokumentation från
externa aktörer

Ja

Ja

Behöver utredas
vidare

Ja

Införa administrativa kontroller
för får, get och gris

Ja

Ja

Mellan/stor

Ja

Arealövervakning (Utreda
möjligheten att införa
arealövervakning för
gårdsstöd, kompensationsstöd
och minskat kväveläckage)

Ja

Ja

Stor, risk för
mycket stor ITpåverkan

Utreds i
separat
uppdrag

Anpassa datumkrav för vissa
villkor utifrån olika
förutsättningar

Ja

Ja

Behöver utredas
vidare

Ja

Nivå på antal kontroller

Ja

Ja

Ingen ITpåverkan

Ja

Beräkna kontrollfrekvenser på
nationell nivå och enbart på
slumpkontroller

Ja

Ja

Låg

Ja

Ja
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Gruppera kontrollfrekvenserna
för att minska antalet olika
kontrollfrekvenser

Nej

Ja

Låg

Ja

Föranmälan av kontroller

Ja

Ja

Ingen ITpåverkan

Ja

Inte kontrollera hela företag
vid kontroll på plats

Ja

Ja

Stor

Ja, stort behov
av vidare
utredning

Samarbeta och samordna
fältbesök

Ja

Ja

Ingen ITpåverkan

Ja

Inte kontrollera dokumentation
i fält utan istället genom
administrativ kontroll

Ja

Ja

Ingen ITpåverkan/Låg

Ja

Ta bort kravet på att
djurkontroller ska genomföras
inom hållandeperioden

Ja

Ja

Ingen ITpåverkan

Ja

Likrikta räkningsperioder och
hållandeperioder för stöd och
ersättningar med djur

Ja

Ja

Låg

Ja

Möjliggör registrering i ITsystem för samtliga
kontrollresultat

Ja

Ja

Stor, risk för
mycket stor ITpåverkan

Ja

Inte kräva registreringskontroll
av samtliga efterregistrerade
uppgifter

Nej

Ja

Ingen ITpåverkan

Ja

Uppdatera blockens arealer
direkt i samband med
kontrollen

Nej

Ja

Stor

Ja

Förbättra utskick av
kontrollresultat digitalt

Ja

Ja

?

Ja

Förstärka den interna
kontrollen

Ja

Ja

Ja

Ingen ITpåverkan

Ja

Ersätta manuell hantering med
ordinarie funktionalitet

Ja

Ja

Ja

Stor, risk för
mycket stor ITpåverkan

Ja

Harmonisera
sanktionsprinciperna

Ja

Ja

Mellan

Ja

Bevara förseningsavdrag och
utveckla ett
varningsmeddelande till
jordbrukare som ännu inte
inkommit med ansökan.

Ja

Ja

Låg

Ja

Avveckla Gult kort

Ja

Ja

Låg

Ja

Införa av toleransnivåer

Ja

Ja

Låg/mellan

Ja

Avveckla släpande sanktion

Ja

Ja

Låg

Ja

Förenkla regelverket och
förbättra information och
kommunikation kring
sanktionssystemet

Ja

Ja

Ingen ITpåverkan

Ja

Införa proportionerliga
sanktioner för djurstöden

Ja

Ja

Låg

Ja

Inte ärva en annan
jordbrukares fel och därmed få
uteblivet stöd

Ja

Nej

Låg

Ja

Ja
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Utreda hur vi på bästa sätt
kommunicerar och informerar
jordbrukarna i olika
sammanhang.

Ja

Ja

Ingen ITpåverkan

Ja

Alla de förenklingsförslag som identifierats kräver uppdatering av exempelvis rutinbeskrivningar,
beräknings- och avdragsmallar (om dessa inte byggs in i IT-system), kommuniceringsbrev, beslutsbrev,
processbilder, kontrollinstruktioner och informationsmaterial för att samsynka helheten.
Förenklingsförslagen behöver tidsuppskattas, rimlighetsbedömas och prioriteras utifrån tillgängliga
resurser både avseende verksamhetstid (VE-tid) och systemutvecklingstid (SU-tid). Det finns troligen
fler aktiviteter utöver dessa som behöva anpassas på grund av de föreslagna förenklingarna.

4.5 Omvärldsbevakning
4.5.1 Erfarenhetsutbyte med Swedac
En del av uppdragets omfattning var att göra någon form av omvärldsbevakning för att få en bild av
goda exempel på hur kontroller kan utföras på ett framgångsrikt sätt. Som ett led i detta har vi haft
kontakt med Sveriges ackrediteringsorgan, Swedac. Swedac är en myndighet som kontrollerar
efterlevnad av krav på kvalitet och säkerhet. Detta innebär att Swedac ackrediterar laboratorier,
certifieringsorgan och kontrollorgan enligt internationella standarder och regelverk samt utövar
tillsynsverksamhet och besiktningar. Swedac granskas både nationellt och internationellt av exempelvis
Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket med flera.
Vid mötet med Swedac presenterade Jordbruksverket uppdraget med att ta fram ett nytt kontroll- och
sanktionssystem och Swedac presenterade sin verksamhet och sina framgångsfaktorer. Utifrån detta
hade vi sedan en förutsättningslös diskussion om erfarenheter och reflektioner kring kontrollverksamhet.
Några av de centrala begreppen som Swedac arbetar utifrån är riskbaserade kontroller,
systemperspektiv och genomförande för att nå resultat. Swedac kontrollerar alltså organisationer utifrån
en riskanalys där de granskar hela systemet, om organisationen har rätt förutsättningar att klara sitt
uppdrag och att det som finns beskrivet i rutiner och processer följs samt att de uppnår förväntade
resultat. Hur fungerar det när organisationen följer sitt ”system”?
De erfarenheter som vi tar med oss från mötet med Swedac och som vi skulle kunna undersöka vidare
för utformning av kontroll- och sanktionssystemet är:









Förfarande med egendeklaration: Jordbrukaren gör en ansökan på våren för att visa på sina
intentioner. Sedan gör jordbrukaren en egendeklaration på hösten för vad hen har gjort under
året och får utbetalning för den insatsen. Alternativt att SAM-ansökan görs på hösten grundat
på vad jordbrukaren gjort under året.
Utgå ifrån strukturen i någon ISO-standard för att få fram en välgrundad utformning, exempelvis
Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan
(ISO/IEC 17020:2012).
Använda certifieringsunderlag som grund för utbetalningar.
Stärka egenkontroll och internkontroll för att identifiera brister innan någon annan gör det.
Utforma systemet så att jordbrukarna inte kan göra fel eller utnyttja systemet.
Utbilda, informera, kalibrera och följa upp att rutiner och processer följs.

4.5.2 Kontakter med andra medlemsländer
Jordbruksverket har genom samarbeten och möten löpande kontakt med andra medlemsländer, JRC
(Joint research center) och Kommissionen. Genom dessa kontakter har vi en bild av hur långt
utvecklingen mot införande av arealövervakning har kommit. Enligt en enkät gjord av Kommissionen
kommer ungefär hälften av medlemsländerna att införa arealövervakning i någon form redan 2020.
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Några medlemsländer har redan infört arealövervakning (kallat checks by monitoring i innevarande
programperiod). Hittills är det nästan uteslutande Gårdsstödet som då avses.
Vi uppfattar att Danmark är det land som kommit längst. Vi konstaterar att de också är i en utvecklingsfas
där de inför tekniken stegvis och provar sig fram.
År
2019
2020
2021
2022

Plan för införande av checks by monitoring i Danmark
Kontroll av aktivitetskravet (gårdsstöd och stöd till unga)
Gula fall hanteras i LPIS update (ajourhållning av blockdatabasen), röda fall hanteras med
fältbesök.
Röda block kommuniceras via brev
App för geotaggade foton
Miljöersättningarna
Förgröningsstödet

När det gäller kunskapen om hur andra medlemsländers kontroll- och sanktionssystem fungerar för de
delar som inte går att verifiera med hjälp av arealövervakning vet vi mindre. Medlemsländernas
landsbygdsprogram ser väldigt olika ut och förutsättningarna skiljer sig därför mycket åt. Sveriges
miljöersättningar är, i jämförelse med andra medlemsländer, väldigt ambitiösa både när det gäller
omfattning och villkor, och är därför svårare att införliva i ett system med arealövervakning.
Enligt en rapport från ECA (European court of auditors) om arealövervakning är en de stora svagheterna
att det hittills finns få lösningar för miljöersättningar. Länk till rapporten finns i referenslistan.
För att dra nytta av andra länders kunskap och tänkta lösningar inför nästa programperiod föreslår vi att
ett djupare utbyte för de delar som inte kommer att ingå i arealövervakning. Utbytet bör ske med några
utvalda medlemsländer med ett liknande system med liknande förutsättningar. Då har vi möjlighet att
ytterligare värdera våra förslag och förbättra dem samt komplettera med nya områden som andra länder
överväger.

4.5.3 Kontakter med andra myndigheter
I uppdragets omfattning var ett förslag att göra omvärldsbevakning på exempelvis Skatteverket eller
annan lämplig myndighet. Det har inte prioriterats på grund av den snäva tidsramen men ambitionen
är att göra det i ett senare skede då vi tror att Skatteverket skulle kunna ge oss god input i arbetet med
kontrollsystemet. Vi tar därför med oss det i kommande uppdrag.

4.6 Författningsförslag och text till den strategiska planen
Uppdraget omfattade ett utkast på författningsförslag för det nya kontroll- och sanktionssystemet, med
en disposition och förslag på rubriker och innehåll samt text till den strategiska planen. Tidplanen för
författningsförslaget har flyttats fram till slutet av november enligt överenskommelse med
Näringsdepartementet. Leverans av text till den strategiska planen har också flyttats fram till slutet av
november eftersom tidplanen för färdigställande av strategiska planen har flyttats fram. Motiveringen till
detta är att vi kommer veta mer om förutsättningarna under hösten samt att arbetet med
författningsförslaget bör synkas med arbetet med texten till strategiska planen.
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5

Reflektion och slutsats

Förslaget på utformning av det nya kontroll- och sanktionssystemet grundar sig på att vi utgått ifrån det
nuvarande kontroll- och sanktionssystemet och utifrån det identifierat förenklings- och
förbättringsförslag. Utgångspunkter för förslagen har också varit att genomförandemodellen ska beaktas
samt att förslagen ska bidra till nytta för jordbrukarna och för myndigheterna. Många av förslagen
behöver utredas vidare framförallt avseende genomförbarheten utifrån ett IT-perspektiv. För att klara ett
införande i tid kommer förslagen behöva prioriteras i förhållande till varandra och i förhållande till den
övergripande tidplanen för CAP-arbetet. Detta så att kontroll- och sanktionssystemet blir klart så att
beslut och utbetalningar kan ske i tid. Om IT-utveckling inte prioriteras för alla förslag kommer det nya
kontroll- och sanktionssystemet fortfarande kunna införas i tid, men utan att den fulla
förenklingspotentialen uppnås.
Med Jordbruksverkets förslag kommer ansökansförfarandet i stora drag fungera på samma sätt som
det gör idag med vissa förbättringar för att förenkla för jordbrukaren. När det gäller administrativa
kontroller är Jordbruksverkets förslag att i så stor utsträckning som möjligt ta fram och utveckla
automatiska administrativa kontroller istället för att göra kontroll på plats eftersom det är mer effektivt
för länsstyrelserna och för jordbrukarna. Ju mer som görs automatiskt desto enklare och säkrare blir
rapporteringen av indikatorerna. Manuella administrativa kontroller är också mer effektivt än kontroll på
plats trots att vi vill undvika manuella moment baserat på att kontroll- och sanktionssystemet ska vara
ett integrerat kontroll- och sanktionssystem.
Kontroller på plats kommer förslagsvis fortsatt att göras utifrån ett riskurval och ett slumpurval. De blir
mer baserade utifrån villkor istället för fullständiga kontroller. Den förändringen kommer göra att
kontrollerna blir mer effektiva då rätt villkor kan kontrolleras vid rätt tidpunkt, och färre besök behöver
göras där det finns få fel. Som det framgår av regleringsbrevet ska sanktionerna därtill vara effektiva,
avskräckande och proportionerliga. Med de förslag som lagts fram kommer sanktionerna framförallt
avseende djurstöden bli mer proportionerliga. Även om sanktionerna ska vara avskräckande ska det
inte vara avskräckande för jordbrukarna att få en kontroll på plats. I det avseendet är det av vikt att vi
även i fortsättningen verkar för det goda kontrollmötet. Vidare bör det vara stabila sanktions- och
avdragsregler under hela programperioden men metoderna för kontroller (arealövervakning,
administrativa kontroller och kontroll på plats) kan komma att förändras under periodens gång.
Kontrollerna ska också vara likvärdiga och jordbrukarna ska likabehandlas. Med de förenklingsförslag
vid föreslagit är det fortsatt möjligt att leva upp till detta.
Jordbruksverkets förslag att förenkla och korta ner regelverket avseende avdrag och sanktioner gör
också att det kommer bli enklare för jordbrukarna att förstå reglerna vilket kopplar an till ett av våra
verksamhetsmål.
Arealövervakning kommer troligen medföra att administrationen på myndigheterna blir mer effektiv på
sikt, när aktivitet och gröda kan kontrolleras via satellit istället för via kontroll på plats. Omfattningen på
detta är fortsatt oklar då utredning pågår i ett parallellt uppdrag. Arealövervakningen är ett effektivt
system som kontrollerar all mark vilket gör att sanktioner inte behöver användas som en avskräckande
effekt för villkoren som kan arealövervakas.
Om kontroll- och sanktionssystemet utformas på ett sådant sätt som beskrivs i rapporten kan insatserna
som jordbrukarna utför kontrolleras och avvikelser kan sanktioneras. På så sätt säkrar vi att målen kan
nås och att EU-fonderna nyttas fullt ut. Vilka stöd och ersättningar vi kommer att ha och hur stödvillkoren
utformas har en avgörande betydelse för hur väl kontroll- och sanktionssystemet kommer fungera och
om vi kommer kunna göra fler kontroller via arealövervakning och administrativa kontroller.
Det behöver också utredas vad den nya urvalsprocessen med kontrollfrekvenser, riskanalys och
kontrollmängd innebär för våra befintliga IT-system samt var gränsen ska dras gällande när
kontrollbetinget kan klassas som uppfyllt.

34 (35)

Nytt kontroll- och sanktionssystem för jordbrukarstöden

Utgåvehistorik
Utgåva

Datum

Kommentar

1.0

20200424

Utkast på rapport klart för utskick

2.0

20200504

Reviderat efter synpunkter från remissgrupp

3.0

20200508

Reviderat inför utskick till PLG och LCAP

4.0

20200514

Reviderat efter synpunkter från PLG, LCAP, GD-dragning

5.0

20200520

Reviderat inför inlämning till GD-beslut

Bilagor
Nr

Dokumentnamn

Utgåva, datum

1

Uppdragsplan jordbrukarstöden

8.0, 20200330

2

Kontroll- och sanktionssystem steg 1 – kartläggning av regler

20190906

Referenser
Nr

Dokumentnamn

Utgåva,
datum

1

(https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=52913)

-

35 (35)

