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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion 
för Statens jordbruksverk 

Utfärdad den 10 november 2022 

Regeringen föreskriver att 2, 9 och 9 a §§ förordningen (2009:1464) med 
instruktion för Statens jordbruksverk ska ha följande lydelse. 

2 §1    Myndigheten ska 
1. ha det övergripande ansvaret för att genomföra EU:s gemensamma

jordbrukspolitik, Sveriges landsbygdsprogram, havs-, fiskeri- och vattenbruks-
programmet 2021–2027 och programmet Lokalt ledd utveckling med stöd 
från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020, och 

2. förvalta det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige.

9 §2    Myndigheten är 
1. utbetalande organ för EU-stöd enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och 
om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, 
(EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 
485/2008, och 

2. förvaltande myndighet för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet
2021–2027 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 
av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Samman-
hållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, 
fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för 
Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt 
instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. 

Myndigheten ska som utbetalande organ och förvaltande myndighet 
enligt första stycket 

1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket
(EGFJ), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska 
socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) 
genom centrala it-system som verket ansvarar för, 

2. bedriva internrevision av EU-stöden inom berörda myndigheter,

1 Senaste lydelse 2018:153. 
2 Senaste lydelse 2018:153. 
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SFS 2022:14623. samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens
handläggning av EU-stöden till jordbruket och för landsbygdsutveckling, 

4. samordna länsstyrelsernas handläggning av EU-stöden inom ramen för
havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027, och 

5. ansvara för hantering av ärenden enligt det förlikningsförfarande som
anges i artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1306/2013 med undantag av ärenden som omfattar politiska bedömningar 
eller andra bedömningar som inte huvudsakligen är av teknisk art. 

Myndigheten ansvarar också för den redovisningsfunktion som framgår 
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. 

9 a §3    Myndigheten ska vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) 
om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeri-
bekämpning, vid kontroller av Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-
utveckling, Europeiska garantifonden för jordbruket, Europeiska havs-, 
fiskeri- och vattenbruksfonden samt den del av den svenska avgiften till 
Europeiska unionen som härrör från sockeravgifter. 

1. Denna förordning träder i kraft den 30 november 2022.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för havs- och fiskeriprogrammet.

På regeringens vägnar 

PETER KULLGREN 
Maria Wetterling 
(Näringsdepartementet) 

3 Senaste lydelse 2017:254. 
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