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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk1
dels att 8 och 8 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2, 3, 9, 20, 21, 24 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 2 a, 15 a, 24 a, 25, 28 b och
28 c §§, av följande lydelse.
2 §2 Myndigheten ska
1. ha det övergripande ansvaret för att genomföra EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Sveriges landsbygdsprogram, EU:s havs- och fiskeriprogram
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.
2 a § Myndigheten ska arbeta för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion genom att beakta behovet av stärkt konkurrenskraft för
företag, tillhandahålla god service och lättillgänglig information samt verka
för förenkling och administrativa lättnader.
3 § Myndigheten ska
1. säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos djur i människans vård,
2. bidra till att säkerställa en god folkhälsa genom att förebygga spridning
av och bekämpa smittor hos djur i enlighet med vad som framgår av svenska
författningar och EU-bestämmelser,
3. säkerställa ett gott djurskydd,
4. förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare, och
5. verka för säkra livsmedel och konsumenthänsyn i sin del av livsmedelskedjan.
9 §3 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
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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 enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och
fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.
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- och fiskerifonden (EHFF) genom centrala itsystem som verket ansvarar för,
2. bedriva internrevision av EU-stöden inom berörda myndigheter,
3. 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- och fiskeriprogrammet, 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.
15 a § Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ett samordningsorgan
ska utföra enligt rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november
2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens
redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen.
20 §

Myndigheten leds av en styrelse.

21 §4 Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.
24 § Generaldirektören är myndighetschef.
Styrelsen får överlåta till generaldirektören att meddela föreskrifter som
inte är av principiell karaktär eller av större betydelse. Styrelsen får också
överlåta till generaldirektören att i andra fall meddela föreskrifter, om ett
väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det och om styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla föreskrifterna.
24 a § Generaldirektören ska upprätta och underteckna de handlingar som
anges i artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1306/2013.
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25 §5

Vid myndigheten finns en överdirektör.
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26 § Vid myndigheten ska det finnas en veterinärchef som är Sveriges officiella chefsveterinär (CVO) i EU och i andra internationella samarbeten.
Vid myndigheten ska det också finnas en växtskyddschef som är Sveriges
officiella växtskyddschef (COPHS) i EU och i andra internationella samarbeten.
28 b § Inom myndigheten ska det finnas ett kompetenscentrum för 3R-frågor med syfte att främja och samordna arbetet med att ersätta, begränsa och
förfina djurförsök.
28 c § Inom myndigheten ska det finnas en sådan nationell kommitté som
avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 1217/2009 som ska fullgöra de uppgifter
som framgår av samma förordning. Jordbruksverket ska vara behörigt att fatta
sådana beslut som ankommer på en myndighet enligt artikel 6.3 i förordning
(EG) nr 1217/2009.
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018 i fråga om 20, 21, 24
och 24 a §§ och i övrigt den 1 juni 2018.
På regeringens vägnar
SVEN-ERIK BUCHT
Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)
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