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Förbättra systemen för kartläggning av åkrar, säger EU:s revisorer 

De system för kartläggning av bidragsberättigande åkrar som används i hela EU hjälper till att minska antalet fel i 
betalningarna till jordbrukare men de kan fortfarande bli bättre, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. 
Systemen för identifiering av jordbruksskiften är en central kontrollmekanism inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. 

Revisorerna granskade om systemen för identifiering av jordbruksskiften (LPIS) förvaltades väl av medlemsstaterna och 
övervakades på ett lämpligt sätt av Europeiska kommissionen. De besökte fem medlemsstater: Österrike, Tyskland 
(Saarland och Nordrhein-Westfalen), Irland, Polen och Förenade kungariket (Skottland). 

Deras slutsats var att LPIS-systemen är användbara för att fastställa stödberättigandet för jordbruksmark men att de skulle 
kunna förvaltas bättre. "Brister i systemen påverkar medlemsstaternas förmåga att kontrollera markens stödberättigande", 
sade Nikolaos Milionis, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. "Tillförlitliga uppgifter är en 
förutsättning för att det ska gå att säkerställa att betalningarna är lagliga och korrekta." 

Flygfotona och satellitbilderna var oftast aktuella, men däremot var tolkningen av dem inte alltid tillförlitlig eller entydig. 
Endast några LPIS-system innehöll ytterligare information om ägande och arrende för att säkerställa att alla skiften hade 
deklarerats av rätt jordbrukare. Vidare analyserade inte medlemsstaterna systemens kostnadseffektivitet för att kunna 
utforma bättre kontroller. 

Medlemsstaterna hade gjort framsteg när det gällde att uppgradera sina LPIS-system så att de uppfyller kraven inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken 2014–2020, men de var ännu inte helt anpassade till miljöanpassningsvillkoren. Några av 
kommissionens ansträngningar för att förenkla LPIS-reglerna hade dessutom lett till blandade resultat, säger revisorerna. 

Genom bättre vägledning, regelbundna revisioner, uppföljning av medlemsstaternas handlingsplaner och finansiella 
korrigeringar genomför kommissionen sin övervakningsroll bättre. Men tillförlitligheten hos de årliga kvalitetsbedömningar 
som medlemsstaterna gör av ändamålsenligheten hos sina LPIS-system försämrades av metodbrister och av att 
kommissionens kontroller och uppföljning var otillräckliga. 
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Revisorerna rekommenderar att medlemsstaterna  

• gör uppgifterna tillförlitligare genom att förstärka uppdateringsprocessen och, när det är möjligt, kontrollerar om 
jordbrukaren förfogar över marken,  

• med stöd från kommissionen inför en ram för att bedöma kostnaden för att driva och uppdatera sina LPIS-system i 
syfte att mäta resultat och kostnadseffektivitet efter förbättringar, 

• säkerställer att deras LPIS-system på ett tillförlitligt sätt identifierar, registrerar och övervakar områden med 
ekologiskt fokus, permanent gräsmark och nya markkategorier. 

Kommissionen bör  

• se över den nuvarande rättsliga ramen för att förenkla och effektivisera några av reglerna för nästa GJP-period, 

• göra en kostnadsnyttoanalys för att fastställa om kvalitetsbedömningen kan bli bättre så att populationen av 
skiften i LPIS täcks bättre, 

• förbättra sin övervakning av kvalitetsbedömningarnas resultat genom att analysera inkonsekvenser i 
rapporteringen, följa upp dem, ge återkoppling och se till att korrigerande åtgärder vidtas. 

 

Meddelande till redaktörerna 

Ett system för identifiering av jordbruksskiften (LPIS) är ett it-system som bygger på flyg- eller satellitfoton där alla 
jordbruksskiften i en medlemsstat är registrerade. Det är en central kontrollmekanism inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken som syftar till att kontrollera stödberättigandet vid arealbaserade bidrag, som uppgick till cirka 
45,5 miljarder euro 2015. I EU-revisorernas revisionsförklaring uppskattades felnivån för Europeiska garantifonden för 
jordbruket till 2,9 % för 2014. Närmare hälften av felen gällde arealer. LPIS-systemen spelar också en allt större roll i 
kontrollen av efterlevnaden av olika miljöåtaganden. I de 28 medlemsstaterna används för närvarande 44 nationella eller 
regionala LPIS-system med över 135 miljoner referensskiften. 

Särskild rapport nr 25/2016: Systemet för identifiering av jordbruksskiften (LPIS): ett användbart verktyg för att fastställa 
stödberättigandet för jordbruksmark – men det skulle kunna förvaltas bättre finns på 23 EU-språk. 

 


