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Information från expertgruppen för direktstöd och 

möte med direktstödskommittén och stöd till 

landsbygdsutveckling den 22 september 2021 
 

Expertgruppen 

 

Sammanfattning 

 Det kom inga kommentarer eller frågor från MS om budgettak.  

 Under diskussionen av GAEC 1 kom det relativt många frågor och 

kommentarer från MS. 

 Det kom många invändningar och frågor på mötets tredje punkt. 

 Under AOB skulle MS eventuellt få GAEC-ficher. Detta togs inte upp, KOM 

sa att det återkommer med dessa vid ett senare möte.  

 

 

1.1 Budgettak 

KOM gick igenom ändringar i budgettaken rörande nästkommande stödår 

avseende direktstöden. Flera MS har angett att de vill ändra fördelningen mellan 

taken inför utbetalningarna i år. KOM gick också igenom hur mycket av 

budgetmedel inom pelare 1 som ska flyttas till pelare II via det så kallade 

”capping”-avdraget. KOM förklarade kortfattat hur de har gjort beräkningarna.  

 

 

1.2 GAEC 1 

KOM gick igenom lagtexten som rör GAEC 1. KOM sa att lagförslaget är baserat 

på reglerna som finns kring kraven, som finns i förgröningsstödet idag som rör 

permanent gräsmark. Skillnader som finns mot regelverket idag är att ekologiska 

lantbrukare och lantbrukare som söker stödet till små företag inte längre är 

undantagna kraven på att bevara permanent gräsmark. KOM sa också att de 

planerar att diskutera dessa texter vid fler tillfällen under hösten och att de hoppas 

att regelverken kan vara klara för beslut helst i oktober, men senast i november.  



Jordbruksverket idag   2(3) 
 

 

Texten handlar om hur kvoterna för permanent gräsmark ska räknas fram. 

Referensåret ska vara 2018 och MS har rätt att ändra i kvoten om definitionen av 

permanent gräsmark har ändrats för MS.  

 Paragraf 1 – förklarar de grundläggande kraven, hur man gör beräkningar.  

 Paragraf 2 – hur man kommer fram till årlig kvot (ratio), dvs hur man jämför 

deklarerad jordbruksmark vs deklarerad permanenta gräsmarker.  

 

1.3 Regler och sanktioner för konditionalitet 

KOM presenterade utkastet till delegerad akt baserat på aspekterna kring beräkning 

av avdrag för konditionalitet. De berättade kortfattat innebörden av respektive 

artikel.  

Ingressen ska förtydliga syftet med reglerna och att alla medlemsstater arbetar 

utifrån liknande villkor. Man har också tagit hänsyn till EU-domstolens mål C-

361/19 De Ruiter gällande året för överträdelsen. Här omfattas även situationen när 

det inte är möjligt att avgöra vilket år överträdelsen upptäcktes och att man då kan 

utgå ifrån året då överträdelsen upptäcktes istället. Man har även tagit hänsyn till 

proportionalitetsprincipen, samt tagit upp överträdelser som beror på försummelser, 

mindre överträdelser och avsiktliga överträdelser. När det rör sig om överträdelser 

som är mindre, eller har upptäckts via systemet med arealövervakning, behöver det 

finnas ett system för att göra stödmottagaren medveten om överträdelsen så att 

denne kan vidta lämpliga åtgärder inom en tidsfrist. Om man tillämpar systemet för 

arealövervakning kan en lägre avdragsprocent tillämpas eftersom man går från 1 % 

kontroller till 100 %. 

Kommittén för direktstöd och landsbygdsutveckling 

 

Sammanfattning 

 Från och med 2023 vill KOM att alla arealövervakningsbara villkor inom 

gårdsstödet och kompensationsstödet arealövervakas och från 2024 samtliga 

arealbaserade stöd. 

 KOM menar att data från Sentinel-satelliterna kan kompletteras med ortofoton, 

geotaggade foton och data från jordbruksmaskiner. 

 KOM ser gärna att MS ser över stödvillkoren för att anpassa så många som 

möjligt till arealövervakning. 

 Flera MS uttryckte tveksamhet över genomförandeakten som KOM 

presenterade och ifrågasatte olika delar av förslaget som sågs som alltför 
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långtgående. Att ett införande tar tid och att den administrativa bördan riskerar 

att bli stor diskuterades. 

 

1.4 Arealövervakningssystemet (AMS) 

KOM höll en presentation vilken syftade till att ytterligare förklara hur AMS ska 

fasas in i användning eftersom mer kring reformen nu klarnat i och med 

överenskommelsen. KOM gick igenom de artiklar som berör 

arealövervakningssystemet. KOM presenterade också de förslag som finns i den 

nya genomförandeakten vilka berör arealövervakning.  

 

1.5 IAKS och AMS 

KOM presenterade bestämmelser i den framtida genomförandeakten som ska 

reglera det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IAKS), regler för 

stödansökan och arealövervakningssystem (AMS). Förslaget till genomförandeakt 

skickades ut kort innan mötet. KOM gick igenom artiklarna övergripande. KOM 

informerade inledningsvis att lagstiftningen kommer att utökas med lagtexter om hur 

delar i IAKS ska fungera, samt att det tillkommer lagstiftning om hur ansökningarna 

som innehåller djur ska fungera. 

 

 

 

 

 

 

  


