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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s 
direktstöd för jordbrukare 

Utfärdad den 13 april 2022 

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2014:1101) om EU:s direkt-

stöd för jordbrukare ska införas två nya paragrafer, 18 a och 23 b §§, och 

närmast före 18 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

Diversifiering av grödor 

18 a §     Med undantag från artikel 44.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska 

mark i träda i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 

2022/484 av den 23 mars 2022 om undantag från Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1307/2013 och från kommissionens delegerade 

förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller genomförandet av vissa villkor 

angående miljöanpassningsstödet för ansökningsåret 2022 betraktas som en 

skild gröda, även om marken har betats eller skördats för produktionsända-

mål eller odlats. 

Jordbruksverket ska göra den anmälan i fråga om undantag enligt första 

stycket som följer av artikel 3.2 i kommissionens genomförandebeslut. 

23 b §    Arealer som ligger i träda enligt 23 § 1 ska även, i enlighet med 

kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/484, avse mark som har 

betats eller skördats för produktionsändamål eller odlats. Den viktnings-

faktor som anges för mark i träda enligt 23 § andra stycket ska tillämpas för 

sådan mark. 

Med undantag från artikel 45.10b i förordning (EU) nr 639/2014 är använd-

ning av växtskyddsmedel på arealer som avses i första stycket tillåten. 

Jordbruksverket ska göra den anmälan i fråga om undantag enligt första 

eller andra stycket som följer av artikel 3.2 i kommissionens genomförande-

beslut. 

1. Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2022.

2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2022.  

På regeringens vägnar 

KARL-PETTER THORWALDSSON 

Maria Wetterling 

(Näringsdepartementet) 
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