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Förslag till nya föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och 
vattenbruksprogrammet 
 
Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela 

landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi företräder 

byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela Sverige ska leva. 

 
Vi har tagit del av Jordbruksverkets nya föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och 
vattenbruksprogrammet. 
 
Jordbruksverket anger att föreskrifterna gäller nästa programperiod, men att det saknas vissa 
beslutade EU-föreskrifter men även förordningar ändrade av regeringen.  Vi förstår situationen 
men det är naturligtvis inte optimalt att ge förslag på föreskrifter där det inte finns legal grund för 
dem. 
 
Vi kommer inte att ge synpunkter i detalj, och vi ser att flera framför allt länsstyrelser i samrådet 
gett omfattande synpunkter, vilka vi varken har resurser till och heller inte har tagit ställning till. 
 
Våra kommentarer och synpunkter  
 
Föreskrifterna anger att stöd inte får lämnas till jordbruksföretag eller därtill anknutna företag som 
bedriver vattenbruksverksamhet  
 
(vi tror att det vore en angelägen uppgift för Svenska Akademin att granska hur stat och 
myndigheter på eget initiativ börjar använda sammansatta ord) 
 
Vi saknar motivering till detta. Är det för att undvika kontroll av dubbla bidrag? Kan man undgå 
genom att skapa nya bolag? ”Därtill anknutna företag”…blir också svårtolkat. 
 
Vi anser också att det är bra om landsbygdsföretag har möjlighet att stärkas genom att bredda sin 
verksamhet  
 
Föreskrifterna säger att stöd inte lämnas till investeringar i akvaponier. För alla som inte är 
införstådda med begreppet kan vi upplysa om att det betyder landbaserat vattenbruk. 
Föreskrifterna anger att stöd inte lämnas till sådana investeringar. 
 



Vi har ett antal frågor om detta som inte klargörs. Vi undrar också om detta regelverk kan 
möjliggöra att man kan kringgå regelverket. 
 
Som organisation är vårt perspektiv land/stad, stad/land, men det blir en fråga, om förslaget blir 
verklighet går det att få möjlighet till bidrag till akvaponier även i tätort, eftersom det inte går att få 
landsbygdsstöd i tätorter/städer  
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