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10. Stöd till biodlingssektorn
Försättsblad
Åtgärden möter följande behov i behovsanalysen
Direkta effekter




Biologisk mångfald i slättbygd
Kompetens om biologisk mångfald

Indirekta effekter










Goda konkurrensvillkor
Jordbruksmarkens produktionsförmåga
Klimatanpassning
Ny teknik och kunskapsspridning
Samverkan jordbruk, rådgivning och forskning
Anpassad produktion till klimatförändringarna och minskad relativ påverkan på
klimatet
Genetisk mångfald
Ekologisk produktion

Största ändringarna jämfört med nuvarande utformning
Eftersom EU:s regelverk i princip är oförändrad för biodlingssektorn föreslår Jordbruksverket
att åtgärdstexten för stöd till biodlingssektorn baserats på nuvarande nationella
biodlingsprogrammet.
Stödet är i hög grad styrt av rådsförordningen. Det är också därför vi inte föreslår ändringar
jämfört med tidigare år.

Särskilda överväganden
Inga särskilda överväganden har varit aktuella.

Administrativa kostnaderna och konsekvenserna för stödmottagare och myndigheter
Stödmottagarperspektiv

Med en utökad användning av förenklade kostnadsalternativ kan det för stödmottagarna redan
vid beslut om stöd bli tydligt vilka underlag som kan behöva redovisas vid ansökan om
utbetalning. En förenkling för stödmottagarna är de inte ska behöva skicka in och redovisa
underlag för varje utgift i budget i form av exempelvis fakturor och betalningsbevis.
Att stödet kan få en väsentligt ökad budget kan medföra att stödet kan komma fler till del och
möta det söktryck som finns för detta stöd.
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Myndighetsperspektiv

Förutom att i större grad implementera användningen av förenklade kostnadsalternativ utgår
åtgärdsförslagen i stor grad från nuvarande utformning av stödet. Förhoppningen är att stödet
generellt sätt ska kunna hanteras med liknande villkor som för andra projekt- och
företagsstöd. Stöd till biodlingssektorn är initialt ett litet program och är öppna för förslag om
en utökad budget.
De anpassningar som kan ske i form av förenklade kostnadsalternativ kan ge en mindre
administrativ lättnad för handläggning av stöden och för stödmottagarna.
Inför kommande programperiod finns avsikter att arbeta för att nå fler större projekt som kan
ta mindre tid att administrera både för sökanden och för handläggare på Jordbruksverket.
Bättre kvalitet i både ansökningar och rapporter kan delvis uppnås med de nya systemen.

Läsanvisning
Åtgärdsbeskrivningarna är skrivna i det mallformat som EU-kommissionen har tagit fram.
Mallen har inte uppdaterats sedan den presenterades hösten 2018.
Det finns vissa skillnader mellan vilka indikatorer som ska användas om man jämför förslag
från EU-kommissionen med det från rådet. Vi har valt att använda oss av rådets förslag.
För att kunna presentera beräkningsmodeller för enhetsbelopp och mål har antaganden gjorts.
Vi vill särskilt poängtera att eventuella ersättningsnivåer eller budgetar som används i
beräkningarna endast är antaganden och inte ska ses som förslag.
Kalkyler liksom beräkningar av förenklade kostnadsalternativ som presenteras i
åtgärdsbeskrivningarna är endast preliminära.
Vissa delar av texterna kommer senare att flyttas till förordning, föreskrift eller allmänna råd
eftersom de är för detaljerade för den strategiska planen.
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Åtgärdsbeskrivning för stöd till biodlingssektorn
Fond
Interventionstyp
Territoriellt tillämpningsområde
Relaterade särskilda mål och där relevant
sektoriella mål
Resultatindikatorer

Outputindikatorer för prestationsavslut
Berättigade stödmottagare

Ejflu
Stöd till biodlingsektorn
Nationellt
6 Bevara landskap och biologisk mångfald
R.1 Förbättrad prestation genom kunskap
och innovation: Antal personer som får
stöd för rådgivning, fortbildning,
kunskapsutbyte eller deltagande i
operativa grupper inom europeiska
innovationspartnerskap eller andra
samarbetsgrupper/åtgärder
O.35 Antal åtgärder eller enheter för
bevarande/förbättringar för biodling
Myndigheter, kommuner, regioner,
föreningar, andra organisationer och
företag.

Beskrivning och syfte
Syftet med stödet är att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Syftet är dessutom att minska varroakvalstrets, och därmed sammanhängande
sjukdomars, negativa inverkan på biodlingen. Arbete med övriga etablerade bisjukdomar
ingår också i stödet. Dessutom syftar stödet till att stärka näringen genom att verka för fler
pollen- och nektarproducerande växter i odlingslandskapet. Stödet syftar till att stödja
åtgärder och projekt som genomförs med syftet att generera en kollektiv nytta, med god
geografisk täckning, för svensk biodling.
Målen för stöd till biodlingssektorn är att bidra till bättre villkor för biodlingen så att
produktionen av biodlingsprodukter kan öka samt att produkterna kan säljas till bra priser.
Detta innebär bland annat satsningar på bihälsa, utbildning, rekrytering av både nya biodlare
och fler yrkesbiodlare, nätverksbyggande, spridning av innovationer och bättre förutsättningar
för honungsproduktion över hela säsongen. Bin har även ett värde utanför
honungsproduktionen. Genom sitt arbete som pollinatörer gynnar bin den biologiska
mångfalden samt att den svenska produktionen av vegetabilier gynnas.

Bidrag till de särskilda målen
Bidra till att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och
landskap

Stödet bidrar till målen genom att förbättra bihälsan och öka antalet biodlare och antalet
bisamhällen. Samt genom informations- och kursmaterial till utbildning och marknadsföring
och genom tillgång till bra pollen- och nektarväxter.
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Stöd får lämnas för






lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönekostnadspåslag
eget arbete för att genomföra projektet
köp av tjänst för att genomföra projektet
övriga utgifter som är kopplade till projektet, som utgifter för tryckning av material,
möteslokaler och resor
provtagning och analyser.

Villkor för stödberättigande
Stöd får lämnas till projekt som genomför någon eller några av följande åtgärder:









Tekniskt stöd till biodlare och biodlingsorganisationer.
Bekämpning av angrepp på bibestånd och sjukdomar som drabbar bibestånd, angrepp
av varroa.
Rationalisering vid flyttning av bisamhällen.
Åtgärder till stöd för laboratorier som utför analyser av biodlingsprodukter för att
hjälpa biodlarna att saluföra och öka värdet av sina produkter.
Stödåtgärder för utökningen av bibestånden i EU.
Samarbete med specialiserade organ för genomförandet av programmen för tillämpad
forskning om biodling och biodlingsprodukter.
Övervakning av marknaden.
Förbättring av produktkvaliteten för ett bättre utnyttjande av produkternas
marknadspotential.

Stödform och stödnivå
Stöd kan ges utifrån faktiska utgifter och förenklade kostnadsalternativ.
Förenklade kostnadsalternativ
Stödmottagaren får redovisa










lunch eller middag med 100 kronor exklusive moms per måltid
timlön beräknad med en årsarbetstid på 1 720 timmar
resor med egen bil med 40 kr per mil
traktamente enligt Skatteverkets riktlinjer vid tidpunkten för när utgiften uppstår
eget arbete med 340 kr per redovisad timme
indirekta kostnader med en schablonsats på 15 % av stödberättigande direkta
lönekostnader
en schablonsats för lönekostnadspåslag på 44,31 % av stödberättigande faktiska
lönekostnader.
klumpsumma som fastställs utifrån budget där den behöriga myndigheten bedömer det
som lämpligt
andra förenklade kostnadsalternativ som är tillåtna inom ramen för EUförordningarna.

4(9)

2020-12-10

Dnr 3.1.17-17419/2020

Förenklade kostnadsalternativ kan ändras under programperioden beroende på hur
prisnivåerna ändras enligt artikel 77.2 i förslag till SPR.

Metod för beräkning av belopp eller stödnivå
Stöd kan ges utifrån faktiska utgifter och förenklade kostnadsalternativ. Vi kommer tillämpa
enhetskostnader enligt artikel 77.1(b) i förslag till SPR, schablonsatser enligt artikel 77.1(d) i
förslag till SPR och klumpsummor enligt artikel 77.1(c) i förslag till SPR.

Enhetskostnader används för följande utgifter:

Mat. Stödmottagare får redovisa utgifter för lunch och middag med en obligatorisk
enhetskostnad. Fastställd enligt artikel 77.2(a) i förslag till SPR.
En högre nivå kan vara stödberättigande i samband med
a. konferens
b. projekt där mat har en central betydelse
c. Stödmottagaren får redovisa utgifter för fika med faktiska utgifter, men högst med 60
kronor exklusive moms per person och tillfälle enligt Skatteverkets avdragsgilla
maxnivå för enklare förtäring.
Resor med egen bil. Stödmottagare får redovisa resor med egen bil med en obligatorisk
enhetskostnad per mil. Fastställd enligt artikel 77.2(a) i förslag till SPR.
Traktamente. Stödmottagare får redovisa utgifter för traktamente med en obligatorisk
enhetskostnad enligt Skatteverkets nivå. Fastställd enligt artikel 77.2(a) i förslag till SPR.
Eget arbete. Stödmottagare som är en enskild firma, privatperson, kommandit- eller
handelsbolag får redovisa utgifter för eget arbete med en enhetskostnad per timme. Fastställd
enligt artikel 77.2(a) i förslag till SPR.
Standardiserad årsarbetstid. Stödmottagare som redovisar löner ska tillämpa en
standardiserad årsarbetstid på 1 720 timmar. Fastställd enligt artikel 77.2(c) i förslag till SPR.
Hela metoden som regleras i artikel 50.2(a) i förslag till CPR återanvänds och det är liknande
typer av insatser och stödmottagare.
Schablonsatser används för följande utgifter

Lönekostnadspåslag. Stödmottagare som redovisar löner för anställd personal och för arvoden
ska tillämpa en schablonsats för lönekostnadspåslag som läggs till på stödberättigande
faktiska lönekostnader. Fastställd enligt artikel 77.2(a) i förslag till SPR.
Indirekta kostnader. Stödmottagare som redovisar löner för anställd personal och för arvoden
får stöd för indirekta kostnader med en schablonsats på 15 %. Fastställd enligt artikel 77.2(c) i
förslag till SPR. Hela metoden som regleras i artikel 48.2(e) samt 49(b) i förslag till CPR
återanvänds och det är liknande typer av insatser och stödmottagare.
Klumpsumma används för följande utgifter

Stödmottagare får beviljas stöd i form av klumpsumma som fastställs utifrån ett budgetförslag
från fall till fall och som godkänns på förhand när stödmyndigheten bedömer det lämpligt.
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Klumpsummor kan beviljas för hela eller delar av stödet. Fastställd enligt artikel 77.2(b) i
förslag till SPR.
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Planerat enhetsbelopp och indikativ budget för interventionen inklusive mål för output- och resultatindikatorer
Siffrorna i tabellen bygger på exempel och antaganden. Siffrorna är inte förslag!
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

46
55

46
55

46
55

46
55

46
55

9
12 612

9
12 612

9
12 612

9
12 612

9
12 612

9
20 373

9
20 373

9
20 373

9
20 373

9
20 373

22 070

22 070

22 070

22 070

22 070

22 070

22 070

22 070

22 070

22 070

588 545

588 545

588 545

588 545

588 545

3 200
3 200

3 200
3 200

3 200
3 200

3 200
3 200

3 200
3 200

3 200
2

3 200
2

3 200
2

3 200
2

3 200
2

Planerat genomsnittligt enhetsbelopp
Tekniskt stöd
Bisjukdomar
Rationellare
biodling
Analys
Utökning
bisamhällen
FOU
Marknadsföring
Kvalitet

Indikativ budget
Planerad output
O.35 antal åtgärder eller enheter för
bevarande/förbättringar för biodling

Tekniskt stöd
Bisjukdomar
Rationellare
biodling
Analys

Totalt

2020-12-10

Utökning
bisamhällen
FOU
Marknadsföring
Kvalitet
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3 200
4
3
1

3 200
4
3
1

3 200
4
3
1

3 200
4
3
1

3 200
4
3
1

3 200
4
3
1

3 200
4
3
1

3 200

6 400

9 600

12 800

16 000

19 200

22 400

Totalt
Planerat resultat
R.1 Förbättrad prestation genom kunskap
och innovation: Antal personer som får
stöd för rådgivning, fortbildning,
kunskapsutbyte eller deltagande i
operativa grupper inom europeiska
innovationspartnerskap eller andra
samarbetsgrupper/åtgärder
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Motivering till enhetsbelopp
Enhetsbeloppen har tagits fram för EU:s åtta kategorier för stöd till biodling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tekniskt stöd
bisjukdomar
rationellare biodling
analys
utökning av antal bisamhällen
forskning och utveckling
marknadsföring
kvalité på biodlingsprodukter.

Beräkning av enhetsbelopp för varje kategori har utgått ifrån hur fördelningen såg ut den
senaste programperioden och utifrån det gjort en uppskattning av hur det kommer att se ut
framåt.
För indikatorn R.1, ”Förbättrad prestation genom kunskap och innovation ” har vi beräknat
antal personer som tidigare fått stöd för att gå kurser, seminarier eller fältvandringar hos
Sveriges bihälsokonsulent.
För indikatorn O.35, ” Antal åtgärder eller enheter för bevarande/förbättringar för biodling”
har vi utgått från hur många biodlare det finns i Sverige och hur stor andel av dessa som har
använt sig av tidigare program. Detta gäller för kategorierna Tekniskt stöd, Bisjukdomar,
Rationellare biodling och Utökning av antal bisamhällen.
För kategorierna Analys, Forskning och utveckling, Marknadsföring och Kvalité på
biodlingsprodukter har vi gjort en uppskattning på hur många projekt det kommer bli utifrån
tidigare erfarenheter.

Kommentarer till stöd till biodlingssektorn
Inga ytterligare kommentarer finns.
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