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Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om
ersättning för extra djuromsorg för suggor;

Utkom från trycket
den 2 mars 2012

beslutade den 1 mars 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 30 a § förordningen
(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter samråd med
Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har
representanter i övervakningskommittén, följande.
Definitioner
1 § I denna författning förstås med
Sugga: En gris av honkön efter första grisningen och därefter.
Gylta:
En gris av honkön efter könsmognad och före första grisningen.
Djurhållare: Fysisk eller juridisk person som håller djur på angiven
produktionsplats i Jordbruksverkets produktionsplatsregister.
Vem kan ansöka?
2 § En jordbrukare som är djurhållare kan ansöka om ersättning för suggor och
betäckta gyltor. Undantag från kravet på att jordbrukaren ska vara djurhållare kan
medges om flera jordbrukare bedriver grisproduktion i samma byggnad.
Viktiga tidpunkter
3 § Sista ansökningsdag är den 29 mars 2012. Sista ändringsdag är den 15 juni 2012.
Kompletteringar och ändringar
4 § En ansökan får endast kompletteras och ändras i den utsträckning som är tillåtet
enligt kommissionens förordning (EG) nr 1122/20091 och denna författning.
Kompletteringar och ändringar av uppgifter som påverkar stödbeloppet ska
lämnas in till Jordbruksverket senast sista ändringsdag.
För en komplettering eller ändring av en ansökan får komplettering med
underskrift göras senast det datum som Jordbruksverket bestämmer. Om inte
komplettering med underskrift görs senast det datum som stödmyndigheten
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Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och
det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som
införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn. EUT L 316, 30.11.2009, s. 65 (Celex
32009R1122).
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bestämmer ska, utom i fall av force majeure, kompletteringen eller ändringen
avvisas.
5 § Sökanden kan inte, i enlighet med vad som framgår av artikel 14 i
kommissionens förordning (EG) nr 1122/20092, komplettera eller ändra sin ansökan
om stödmyndigheten har lämnat besked om att kontrollbesök kommer att göras på
företaget eller ändra de delar av en ansökan som berörs av fel som stödmyndigheten
har funnit vid kontroll.
Ansökan om åtagande och utbetalning
6 § En ansökan om åtagande och utbetalning för extra djuromsorg för suggor ska
göras på blanketten ”Ansökan – ersättning för extra djuromsorg för suggor 2012”
och ha kommit in till Jordbruksverket senast sista ansökningsdag och vid den
tidpunkten åtminstone innehålla följande.
1. Tydliga uppgifter om vem som ansöker.
2. Genomsnittligt antal suggor och betäckta gyltor som har hållits under den
räkningsperiod som anges i 9 §.
En handling som sökanden har lämnat in till Jordbruksverket och som sista
ansökningsdag inte uppfyller ovannämnda krav är en ansökan om åtagande och
utbetalning först vid den tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är
uppfyllda. Har ansökan inte kommit in senast den 23 april 2012 kan ansökan inte
godkännas.
En ansökan som ska lämnas till Jordbruksverket men lämnas till länsstyrelsen, ska
anses som inkommen den dag den lämnats till någon av dessa myndigheter.
En sådan ansökan som anges i första stycket ska lämnas in i original och vara
undertecknad av sökanden eller behörig firmatecknare för sökanden.
Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ändringsdag?
7 § Komplettering
med
underskrift
av
blanketten
samt
samtliga
produktionsplatsnummer ska ha kommit in senast sista ändringsdag. I annat fall ska,
utom i fall av force majeure, ansökan avvisas.
Försenad inlämning av ansökan
8 § Om en ansökan om åtagande och utbetalning lämnas in efter den 29 mars
reduceras stödet med en procent per arbetsdag enligt artikel 23 i kommissionens
förordning (EG) nr 1122/20093.
Vilka är kraven på djurhållning och redovisning av djur?
9 § Räkningsperioden är den 1 januari till den 31 december året före det år ansökan
om utbetalning avser.
Det genomsnittliga antalet suggor och betäckta gyltor beräknas genom att antalet
djur som sätts in, oavsett om de satts in före räkningsperioden eller inte, multipliceras
med antalet dagar som djuren hålls under räkningsperioden och delas med antalet
dagar i räkningsperioden.
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10 § Jordbrukaren ska i ansökan ange om certifierad ekologisk grisproduktion enligt
rådets förordning (EG) nr 834/20074 bedrivs. Såsom certifierad ekologisk produktion
anses produktion som är ansluten till ett godkänt kontrollorgan. Samtliga grisar på
produktionsplatsnumret ska vara certifierade.
Återkallelse av ansökan
11 § Stödsökanden kan när som helst dra tillbaka djur från en ansökan enligt de
förutsättningar som anges i artikel 25 i kommissionens förordning (EG) nr
1122/20095. Ändringen ska göras skriftligen.
En ansökan kan inte, enligt artikel 25 i kommissionens förordning (EG) nr
1122/20096, återkallas eller ändras om stödmyndigheten har lämnat besked om att
kontrollbesök kommer att göras på företaget eller om ändringen berörs av fel som
stödmyndigheten har funnit vid kontroll.
Undantag
12 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna föreskrift.
----------Denna författning träder i kraft den 5 mars 2012.

MATS PERSSON

Jennie Malm
(Miljöersättningsenheten)
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