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Stödregelenheten 
 Enligt sändlista 

   

   

Förslag till nya föreskrifter om Statens jordbruksverks 
föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och 
vattenbruksprogrammet 

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter 

om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och 

vattenbruksprogrammet. Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget 

finns i konsekvensutredningen.  

Remissen består av: 

- föreskriftsförslag 

- konsekvensutredning 

- särskild konsekvensanalys 

- samrådssammanställning 

 

Förslaget till föreskrift gäller nästa programperiod och det saknas i nuläget vissa 

beslutade EU-förordningar och det saknas även regeringsförordning. Det medför 

i sin tur att föreskriften och konsekvensutredningen till vissa delar inte är 

färdigställd.  

 

Det saknas exempelvis bemyndigande från regeringen och de hänvisningar som 

görs till de EU-förordningar som inte är beslutade är preliminära. Utöver det 

innehåller föreskriften bestämmelser som sannolikt kommer att flyttas över till 

regeringsförordningen, dessa är gråmarkerade i föreskriftsförslaget. För att kunna 

starta upp programmet så fort som möjligt behöver vi trots dessa brister skicka ut 

föreskriften på remiss. Vi ber er därför att ha överseende med detta. 

 

Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 27 augusti 2021. Skicka ert 

svar per e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se. För att underlätta vårt 

arbete önskar vi ha ert svar i elektronisk form.  

Ange ”Dnr 3.3.16-03903/2021” i rubrikraden i ditt e-postsvar. 

 

Kontaktpersoner: 

Amanda Edlund, stodregel@jordbruksverket.se, tfn 036-15 50 00 

 

Föreskriftsförslaget finns även på Jordbruksverkets webbplats 

(www.jordbruksverket.se)  
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Med vänlig hälsning 

 

 

Camilla Callman 

Enhetschef 

 

Amanda Edlund 

        

 

 

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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Sändlista 

Arbetsförmedlingen 

Boverket 

Coompanion 

De recirkulerande vattenbrukarna Sverige 

Företagarna 

Havs- och kustfiskarnas producentorganisation 

Havs- och vattenmyndigheten 

Hela Sverige ska leva 

Hushållningssällskapens förbund 

Klädesholmen Seafood AB 

Kommunal 

Kustbevakningen 

Landsbygdsnätverket 

Lokalt Ledd Utveckling 

Lantbrukarnas Riksförbund 

LUS - Lokal Utveckling Sverige 

Länsstyrelserna 

Marine Stewardship Council 

Matfiskodlarna 

Naturskyddsföreningen 

Naturvårdsverket 

Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation 

Näringslivets Regelnämnd 

Ostrea 

Producentorganisationen Gävlefisk 

Regelrådet 

Regionalt utvecklingsansvariga 

Riksantikvarieämbetet 

Scanfjord Mollösund AB 

Skärgårdarnas riksförbund 

Sportfiskarna 
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Svenska ESF-rådet 

Svensk Fiskodling AB 

Sveriges Fiskares Producentorganisation 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Sveriges kommuner och regioner 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Swedish pelagic federation producentorganisation 

Tillväxtverket 

Vattenmyndigheterna 

Världsnaturfonden 

Winnet 

Övervakningskommitten 

 

 

 

Kopia för kännedom  
Näringsdepartementet  

 

 

 

 

 

 


