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Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 21 § förordningen
(2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m., i fråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 2004:85) om direktstöd1 att 3 kap. 15 a § ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
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1 kap.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Ersättningsformer
1 § Denna författning innehåller bestämmelser om gårdsstöd inklusive stödrättigheter, stöd för kvalitetscertifiering, stöd till mervärden i jordbruket, handjursbidrag,
stöd för energigrödor, stöd för stärkelsepotatis samt bidrag för proteingrödor.
(SJVFS 2005:65)
Definitioner
2 § I denna författning förstås med
Aktivitet:
En enskild insats som omfattas av ansökan om stöd till
mervärden i jordbruket och genom vilken ansökta
kostnader har uppstått.
Betesmark:
Ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som
används till bete, samt är bevuxet med gräs, örter eller ris
som är dugligt som foder. Begreppet betesmark omfattar
även alvarbete och den del av fäbodbetena som inte är
skog. Skogsmark får inte räknas som betesmark. Dock får
som betesmark räknas mark som av länsstyrelsen
fastställts som skogsbete och som ingår i ett åtagande
enligt
Statens
jordbruksverks
föreskrifter
(SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk.
Etablering:
Att så utsäde eller plantera växter.
Fånggröda:
En gröda som motverkar växtnäringsförluster och utgörs
av de arter som anges i bilaga 1 eller vall. Örter och
halvgräs får ingå i en fånggröda.
Förtida arv:
Vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1782/20032
avses med förtida arv helt eller delvis vederlagsfri
överlåtelse till legal arvinge.
Grönsaker, bär och
matpotatis:
Produkter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG)
nr 2200/963 och artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr
2201/964 samt annan potatis än potatis för vilken stöd för
stärkelsepotatis beviljas.
Höstsådd gröda:
Gröda som etableras på hösten för att skördas kommande
år.
Långtidsarrende:
Arrende på 5 år eller mer.

2

Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma
bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93,
(EG) nr 1452/2001, (EG) nr 4153/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999,
(EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001. EUT L 270,
21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).
3
Rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker. EUT L 297, 21.11.1996, s. 1 (Celex 31996R2200).
4
Rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker. EUT L 297, 21.11.1996, s.29 (Celex
31996R2201).
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Normskörd:

Representativ
avkastning:
Slåtteräng:

Sockerproducent:
Tilläggsbelopp:

Träda:
Uttagen areal:

Viltbete på mark
med uttagsplikt:

Vårsådd gröda:
Åkermark:

5

Normal avkastning för grödor enligt officiell statistik i
Jordbruksverkets meddelandeserie ”Statistiska meddelanden” publicerad vid sista ansökningsdatum. Där
normskörd saknas gäller den lägsta normskörden i landet
för aktuell gröda.
85 procent av normskörden för aktuellt skördeår.
Ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som
på eftersommaren används för slåtter med klippande eller
skärande redskap eller för sådan slåtter kompletterad med
bete eller lövtäkt. Skogsmark får inte räknas som
slåtteräng.
Jordbrukare som vid utgången av den 20 mars 2006
innehar avtal för leverans av socker (kontrakteringsrätt).
Belopp som intjänats under perioden 2000-2002 och som
härrör från produktion som avses i 3 kap. 7-10 §§
förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för
jordbrukare, m.m.. Även den kompensation till
sockerproducenter
som
fördelas
baserat
på
kontrakteringsrätten vid utgången av den 20 mars 2006 är
tilläggsbelopp. Även den del av mjölkbidraget som
fördelas baserat på registrerat mjölkkvotsinnehav den 31
mars 2007 är tilläggsbelopp, i SAM-ansökan kallat ökat
stödrättsvärde för mjölkproducenter.
Åkermark där ingen gröda avsedd för skörd, bete eller
gröngödsling har etablerats senast den 15 juli.
Åkermark som läggs i träda eller används för produktion
av industri- och energigrödor för att uppfylla de villkor
som följer av artikel 54-56 i rådets förordning (EG) nr
1782/20035 och artikel 32 i kommissionens förordning
(EG) nr 795/20046.
Mark som uppfyller följande villkor
1. inte permanent omgärdad av stängsel,
2. endast betas av vilda djur,
3. odlas med arter angivna i bilaga 1, samt
4. i övrigt uppfyller villkoren för mark som omfattas av
uttagsplikt enligt 3 kap. 14-22 §§.
Gröda som etableras och skördas samma år.
Mark som används eller kan användas till växtodling eller
bete och som är lämplig att plöja. (SJVFS 2006:85)

EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).
Kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för
det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om
upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. EUT L 141, 30.4.2004,
s. 1 (Celex 32004R0795).
6
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Ansökan
3 § Bestämmelser om hur ansökan om utbetalning och ansökan om tilläggsbelopp
till mjölkproducenter ska göras finns i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2007:9) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd.
(SJVFS 2007:22)
Verksamhetskrav
4 § I 2 kap. 2 § förordning (2004:760) om EG:s direktstöd till jordbrukare, m.m.
finns bestämmelser om de föreskrivna verksamhetskrav som ska iakttas.
5 § De bestämmelser som avses i 4 § för verksamheten framgår av nedan angivna
författningar:
1.
Artskyddsförordningen (1998:179): 1 a § 2 och 4 (endast de delar som
avser vilda fåglar), 1 b § djurarter som markerats med F i bilagan, 1 c §
och 3 § 2 växter som markerats med N i bilagan, 7 § 1-2 växter som
markerats med N i bilagan och 9 § 2 växter, fröer, sporer och delar av
växter som markerats med N i bilagan. Förbuden gäller alla
levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas biologiska cykel.
2.
Jaktlagen (1987:259): 3 § och 31 § vad avser vilda fåglar.
3.
Jaktförordningen (1987:905): 10 §, den del som avser vilda fåglar och
vilt som markerats med F i bilagan till artskyddsförordningen och
bilaga 5.
4.
Statens naturvårdsverks föreskrifter om skydd för grundvatten mot
förorening med vissa ämnen (SNFS 1996:11): 4 §.
5.
Naturvårdsverkets kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön,
särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2): 510 §§.
6.
Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket: 6 §, 7 § 1 och
11 § (avser känsliga områden enligt förordning (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring).
7.
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring: 4 §, 6-15 §§, 18-20 §§, 22 §, 24-26 §§
och 29-34 §§ (avser känsliga områden enligt förordning (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring).
8.
Miljöbalken: 7 kap. 28 a § och 14 kap. 13 §.
9.
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och
registrering av nötkreatur: 3 §, 8-11 §§, 15 §, 19 §, 21 och 25 §.
10.
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och
registrering av får och getter: 3 §, 10-12 §§ och 16 §.
10 a. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och
registrering av svin: 3 §, 11-13 §§ och 17 §.
11.
Förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel: 39 §.
12.
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:76) om villkor för eller
förbud mot användning av vissa substanser vid behandling av djur: 27 §§.
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13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
22 a.
23.
24.
25.

7

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:39) om åtgärder då djur
avsedda för livsmedelsändamål innehåller eller kan antas innehålla vissa
ämnen eller restsubstanser: 2 §.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/20027: artikel 14,
15, 18, 19 och 20.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/20048: artikel 1.2
och bilaga I del A.
har upphävts genom (SJVFS 2007:22)
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:22) om bekämpningsmedelsrester: 2 § och bilaga 1-3.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/20059: bilaga I-III.
Kommissionens förordning (EG) nr 1881/200610: artikel 1 och 3.1 samt
bilaga 1.
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1993:36) om vissa främmande
ämnen i livsmedel: 1-2 §§ och bilaga 1 och 3.
Rådets förordning (EEG) nr 2377/9011: bilaga 1 och 3.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/200412: bilaga II
avsnitt II-III och bilaga III avsnitt IX-X.
Rådets direktiv 96/23/EG13: artikel 1, 3 och 9.3 samt bilaga I.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/200214: kap. II
artikel 4, 5 och 24.
Förordningen (1998:213) om foder: 2 §.
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:177) om foder: 18 §,
28 § och 30 §.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. EGT L 31, 1.2.2002, s.
1 (Celex 32002R0178).
8
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om
livsmedelshygien. EUT L 139, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0852).
9
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om
gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och
animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG. EUT L 70, 16.3.2005, s. 1 (Celex
32005R0396).
10
Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av
gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. EUT L 364, 20.12.2006, s. 5 (Celex
32006R1881).
11
Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska
läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung. EGT L 224, 18.8.1990, s. 1 (Celex 31990R0466).
12
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande
av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex
32004R0853).
13
Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen
och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av
direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG. EGT L 125,
23.05.1996, s. 10 (Celex 31996L0023).
14
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. EGT
L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/200515: artikel 5.1,
5.5 och 9.2.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/200116: artikel 7,
11-13 och 15.
Kommissionens förordning (EG) nr 1874/200317 och det nationella
scrapieprogrammet.
Epizootilagen (1999:657): 2 §.
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande
och bekämpning av epizootiska sjukdomar: 2 kap. 1 och 2 §§.
Djurskyddslagen (1988:534): 3, 6 och 9-11 §§.
Djurskyddsförordningen (1988:539): 1 b, 2, 3, 14-16 och 25-29 §§.
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:17)
om djurhållning inom lantbruket m.m.: 1 kap. 3, 4, 6, 7, 10-13, 15-18, 2028, 37 och 38 §§, 2 kap. 6-12, 15, 22, 27, 28, 29, 29 a, 29 b, 30, 32, 32 ab, 33, 33 b, 34, 39, 40, 46, 50, 51, 52, 57, 59, 64, 65, 67, 69, 71, 73 och
81 §§. Samtliga måttbilagor.
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:14) om operativa
ingrepp på eller injektioner till djur: 3-6 §§.
Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter
(DFS
2005:3)
om
hormonbehandling av djur: 1 §.
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete: 38 §§.
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2005:60)
om djurhållarens journalföring vid användning av läkemedel m.m.: 2, 3
och 5 §§.
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:11) om hållande av
strutsfåglar: 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 11 §, 4 kap. 9 §, 5 kap. 1, 2, 5 och
7 §§, 6 kap. 1-3 och 5 §§, 7 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1, 2, 5 och
6 §§, 10 kap. 1 §. (SJVFS 2007:22)

6 § Jordbruksverksamhet definieras i artikel 2 i rådets förordning 1782/200318. För
att en avvikelse mot verksamhetskraven ska föreligga krävs det att avvikelsen skett
inom jordbrukarens jordbruksverksamhet.
Om avvikelsen skett i en våtmark, i ett dike, på en väg mellan två åkrar, på mark
direkt angränsande till en produktionsenhet eller liknande och avvikelsen skett då
jordbrukaren gjort något som kan hänföras till dennes normala jordbruksverksamhet
anses den ha skett inom jordbrukarens jordbruksverksamhet.

15

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om
fastställande av krav för foderhygien. EUT L 35, 8.2.2005, s. 1 (Celex 32005R0183).
16
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande
av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform
encefalopati. EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999).
17
Kommissionens förordning (EG) nr 1874/2003 av den 24 oktober 2003 om godkännande av
nationella program för kontroll av skrapie i vissa medlemsstater, om fastställande av kompletterande
garantier samt om beviljande av undantag för avelsprogram för resistens mot transmissibel
spongiform encefalopati hos får i enlighet med beslut 2003/100/EG. EUT L 275, 25.10.2003, s. 12
(Celex 32003R1874).
18
EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).
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God jordbrukshävd och goda miljöförhållanden
Åkermark
7 § På åkermark får fleråriga skott av sly, buskar och träd, vedartade växter, inte
förekomma.
Solitärträd, planterad energiskog eller sådana bär som kan berättiga till gårdsstöd
undantas dock.
Befintlig dränering av åkermark ska underhållas så att marken inte försumpas.
Trädad mark
8 § Utöver vad som sägs i 7 § ska för mark som trädas även 10-20 §§ gälla.
(SJVFS 2005:39)
9 § har upphävts genom (SJVFS 2005:39)
10 § För ett jordbruksskifte som trädas ska något av följande villkor vara uppfyllt
året före första trädesåret:
1. Skiftet har lämnats obearbetat efter skörd. Gäller ej om 3 är uppfylld.
2. En fånggröda har etablerats på skiftet senast den 1 augusti.
3. Sockerbetor, potatis eller liknande grödor har odlats på skiftet som är beläget i
Blekinge, Skåne eller Hallands län.
4. Jordbearbetning har skett på hösten, dock tidigast
a. den 1 september i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län,
b. den 20 september i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro,
Västmanlands och Värmlands län,
c. den 10 oktober i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands
och Västra Götalands län samt
d. den 20 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län.
5. Energiskog har avvecklats.
11 § För ett jordbruksskifte som trädas gäller följande under första trädesåret:
1. Under förutsättning att villkoret i 10 § 1 uppfylls ska beträffande
a. ettårig träda följd av höstsådd: skiftet lämnas obearbetat till dess
jordbearbetning får ske enligt 12 §,
b. ettårig träda följd av vårsådd: en fånggröda etableras senast den 15 juli;
jordbearbetning efter vintern får ske fram till dess fånggrödan etableras; i
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Värmlands, Dalarnas,
Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län får
skiftet i stället lämnas obearbetat till dess jordbearbetning får ske enligt 13 §, samt
c. flerårig träda: fånggröda etableras senast den 15 juli första trädesåret;
jordbearbetning efter vintern får ske fram till dess fånggrödan etableras.
2. Under förutsättning att villkoret i 10 § 2 uppfylls ska fånggrödan bibehållas på
skiftet fram till dess jordbearbetning får ske enligt 13 §.
3. Under förutsättning att villkoren i 10 § 3, 4 eller 5 uppfylls ska fånggrödan
etableras senast den 15 juli. Om villkoret i 10 § 4 är uppfyllt får trädan inte brytas
enligt reglerna för höstsådd i 12 §.
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12 § Om trädan ska följas av höstsådd gröda eller om energiskog ska etableras året
efter trädesåret får jordbearbetning ske under trädesperioden, dock tidigast den 1 juli.
Undantag från första stycket gäller dock om höstsådd av oljeväxter kommer att
ske och skiftet ligger i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands,
Jönköpings, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands,
Dalarnas, eller Gävleborgs län eller i skördeområde 821 i Kalmar län; då får
jordbearbetning ske från och med den 15 juni.
13 § Om trädan inte följs av höstsådd gröda eller etablering av energiskog enligt
12 § första stycket får jordbearbetning efter trädesperiodens slut ske tidigast
1. den 1 september i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län,
2. den 20 september i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro,
Västmanlands och Värmlands län,
3. den 10 oktober i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och
Västra Götalands län samt
4. den 20 oktober i Blekinge, Skåne och Hallands län.
13 a § Ska en anläggning av våtmark påbörjas på areal som ligger i träda, ska detta
anmälas till länsstyrelsen senast i samband med ansökan om gårdsstödet. Anmälan
ska göras på blankett fastställd av Jordbruksverket. Efter det att anmälan har gjorts
får nödvändiga åtgärder för anläggningen genomföras. Arealen betraktas som
liggande i träda till dess åtgärderna genomförts samt godkänts av länsstyrelsen.
(SJVFS 2005:39)
Fånggröda
14 § På ett jordbruksskifte med flerårig träda ska fånggröda etableras senast den 15
juli första trädesåret, om inte trädan sedan tidigare år är bevuxen med en
marktäckande gröda som uppfyller en fånggrödas syfte att motverka
växtnäringsläckage. Om fånggrödan förstörs ska den återetableras så snart detta är
möjligt. (SJVFS 2006:85)
15 § Fånggrödans utsäde får bestå av högst 30 viktprocent baljväxter. Undantag
gäller för befintlig vall som har skördats eller betats föregående växtodlingssäsong
och för vall som skördas för första gången tidigast vid den tidpunkt under
etableringsåret som är tillåtet med hänsyn till övriga stödregler. (SJVFS 2006:85)
16 § Fånggrödan ska sås med en för arten och syftet med odlingen normal utsädesmängd.
16 a § har upphävts genom (SJVFS 2006:85)
17 § har upphävts genom (SJVFS 2005:11)
Växtskyddsmedel
18 § Användning av totalbekämpningsmedel är förbjuden från och med skörd hösten
före trädesperioden.
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Om fånggröda har etablerats efter vårbruket på ettårig träda får totalbekämpning
inte utföras på detta skifte förrän tidigast de datum som gäller för jordbearbetning
enligt 13 §.
I övriga fall gäller förbudet fram till de datum som gäller för övriga
växtskyddsmedel enligt 19 § andra stycket. (SJVFS 2006:85)
19 § Under trädesperioden är all användning av kemiska växtskyddsmedel
förbjuden.
Undantag från första stycket gäller dock
1. alla skiften i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län där kemiska växtskyddsmedel får användas från och med den 1
juli sista trädesåret,
2. om trädan ska följas av höstsådd gröda eller om energiskog ska etableras året
efter trädesåret; då får kemisk bekämpning ske tidigast den 1 juli, samt
3. om höstsådd av oljeväxter kommer att ske och skiftet ligger i område som
anges i 12 § andra stycket; då får kemisk bekämpning ske från och med den 15 juni.
(SJVFS 2006:85)
Gödselmedel
20 § Gödselmedel får inte spridas på trädan under perioden från den 1 augusti året
före trädesåret till och med trädesperiodens slut.
Undantag från första stycket gäller om trädan ska följas av höstsådd gröda eller
om energiskog ska etableras det följande året. Då får gödsling ske tidigast den 1 juli.
Undantag från första stycket gäller också om höstsådd av oljeväxter kommer att
ske och skiftet ligger i område som anges i 12 § andra stycket; då får gödselmedel
spridas på trädan från och med den 15 juni.
Betesmark och slåtteräng
21 § Jordbruksverket fastställer för Sverige på nationell nivå den referensandel
permanent betesmark som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 796/200419.
Konstaterar Jordbruksverket ett visst år att andelen permanent betesmark har
minskat med mer än 5 procent i förhållande till referensandelen, får jordbrukare med
permanent betesmark ställa om denna till annan användning endast efter
förhandsgodkännande från länsstyrelsen.
Konstaterar Jordbruksverket ett visst år att andelen permanent betesmark har
minskat med mer än 10 procent i förhållande till referensandelen, ska länsstyrelsen
ålägga jordbrukare som förfogar över mark som ställts om från permanent betesmark
till annan användning att återställa motsvarande antal hektar till permanent
betesmark.
22 § Betesmark och slåtteräng ska skötas så att igenväxning som påtagligt skadar
natur- eller kulturvärden inte förekommer.

19

Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare bestämmelser för
tillämpning av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem
som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser
för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa
stödsystem för jordbrukare. EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
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22 a § De landskapselement som är förtecknade i bilaga 2 och som ligger i
betesmark eller slåtteräng får inte aktivt skadas eller flyttas. (SJVFS 2006:85)
23 § Betesmark ska årligen betas med betesdjur. Ett enstaka år får dock betet
ersättas med slåtter och skörd.
24 § Slåtteräng ska årligen skötas med slåtter och skörd.
25 § har upphävts genom (SJVFS 2006:85)
25 a § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
25 b § har upphävts genom (SJVFS 2006:26)
Minsta skiftesstorlek
26 § För att stödrättigheter ska tilldelas eller ersättning lämnas för de arealbaserade
stöden måste ett jordbruksskifte vara minst 0,10 hektar.
Undantag gäller för bevuxna skyddszoner som är minst 6 meter breda och minst
20 meter långa på åkermark längs permanenta vattendrag, sjöar och hav samt för
skiften som tas ur produktion enligt 3 kap. 12 § förordning (2004:760) om EG:s
direktstöd till jordbrukare m.m. (SJVFS 2005:39)
Undantag
27 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
28 § har upphävts genom (SJVFS 2006:85)
29 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
30 § Länsstyrelsen får besluta om undantag från 7-24 §§ om sådant undantag inte
medför risk för påtaglig skada på miljön eller missgynnar bevarandet av markens
natur- eller kulturvärden. (SJVFS 2006:85)
31 § Träda som under innevarande år ska följas av höstetablering av frukt- eller
bärplantor eller utgörs av energiskog under avveckling undantas från reglerna om
fånggröda, jordbearbetning och växtskyddsmedel i 8-19 §§. (SJVFS 2006:85)
32 § Träda undantas från reglerna om fånggröda och jordbearbetning i 8-16 §§ om
trädan utgörs av mark som används för
1. högst tolv månaders lagring av jord från närliggande dikning, dikesrensning
eller anläggning av våtmark,
2. högst tolv månaders lagring av byggmaterial, jord, schaktmassor och
liknande i direkt samband med anläggande av byggnader, foderanläggningar,
gödselplattor och liknande som är nödvändiga för jordbruksverksamheten, eller
3. militärövningar, arkeologiska utgrävningar, nedgrävning av el- och
telekablar, gas-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar och liknande samt
transporter till och från dessa arbeten. (SJVFS 2006:85)
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33 § Träda undantas från reglerna om fånggröda i 8-11 §§ och 14-16 §§ om trädan
utgörs av
1. mark som under högst tolv månader inte går att bruka på grund av
närliggande bygg- eller anläggningsarbete vars genomförande jordbrukaren inte
råder över, eller
2. osådda eller obevuxna ytor i gröda avsedd för skörd eller gröngödsling
förutsatt att ytorna orsakats av utvintring, stora regnmängder, tillfälligt högt
vattenstånd eller liknande skäl som jordbrukaren inte råder över.
3. osådda mindre ytor i gröda avsedd för skörd, gröngödsling,
växtodlingsförsök eller ettårig fånggröda förutsatt att det kan anses
företagsekonomiskt orimligt att etablera fånggröda och miljömässigt försvarbart att
låta ytorna förbli osådda. (SJVFS 2007:39)
34 § Länsstyrelsen får besluta att inte minska stödbeloppet alls enligt artikel 66.1 i
kommissionens förordning (EG) nr 796/200420 vid överträdelser som för
1. kraven enligt 7-20 §§ konstaterats utgöra högst 0,50 hektar åkermark,
2. kravet enligt 22 § konstaterats utgöra högst 5 procent eller 2,00 hektar i de
fall konstaterad areal betesmark och slåtteräng utgör mer än 8,00 hektar, och högst
10 procent eller 0,40 hektar i de fall konstaterad areal betesmark och slåtteräng utgör
högst 8,00 hektar,
3. kraven enligt 23-24 §§ konstaterats utgöra högst 10 procent eller 4,00 hektar
i de fall konstaterad areal betesmark och slåtteräng utgör mer än 8,00 hektar, och
högst 20 procent eller 0,80 hektar i de fall konstaterad areal betesmark och slåtteräng
utgör högst 8,00 hektar.
Om konstaterade överträdelser berör högst en procent av jordbruksföretagets
sammanlagda areal åkermark, betesmark och slåtteräng och inte bedöms som
avsiktliga, får länsstyrelsen besluta att inte minska stödbeloppet alls även om
gränserna i punkt 1-3 överskrids. (SJVFS 2006:85)

2 kap.

STÖDRÄTTIGHETER

1 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
1 a § Ökningen av tilläggsbeloppet till respektive sockerproducent baseras på antalet
ton socker enligt kontrakteringsrätten.
Ersättningsnivå per ton socker enligt kontrakteringsrätten bestäms av
stödrättigheternas regionstillhörighet.
För sockerproducenter med stödrättigheter i flera regioner fördelas
kontrakteringsrätten till respektive region i proportion till de ägda stödrättigheterna.
(SJVFS 2006:85)
2 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
3 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)

20

EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
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4 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
5 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
Nationell reserv
Villkor för stöd
6 § En ansökan om tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven ska
omfatta minst 0,3 hektar stödberättigande jordbruksmark. (SJVFS 2005:80)
7 § Tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven ska ske till jordbrukare
som befinner sig i en särskild situation och som uppfyller villkoren enligt
kommissionens förordning (EG) nr 795/200421. Vid tilldelning av stödrättigheter ska
värdet motsvara det regionala grundbeloppet för åker- respektive betesmark.
I mån av medel kan tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven ske för
mark som är berättigande till gårdsstöd gällande stödår i följande fall:
1. jordbrukare som ställt om åkermark från odling av permanenta grödor i
plantskoleverksamhet till ersättningsberättigande jordbruksmark.
2. jordbrukare som restaurerat betesmark eller slåtteräng som är bevarandevärd
och som kan visa intyg från länsstyrelsen på detta.
Vid tilldelning enligt andra stycket ska jordbrukare tilldelas stödrättigheter
motsvarande minst 0,1 hektar och stödrättigheternas värde ska vara det lägsta av det
regionala grundvärdet och det regionala genomsnittet enligt 7 a §. (SJVFS 2006:85)
7 a § Det regionala genomsnittet är det genomsnittliga värdet på stödrättigheterna i
Sverige den 31 december föregående år. (SJVFS 2006:26)
Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven
7 b § Ansökan om tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven ska göras
på blankett fastställd av Jordbruksverket. Ansökan ska ges in i original och vara
undertecknad av sökanden eller behörig firmatecknare för sökanden. Sökanden ska
efter anmodan styrka sin behörighet. (SJVFS 2005:80)
7 c § En ansökan om tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven ska ha
kommit in till Jordbruksverket senast sista dagen för ansökan om gårdsstöd aktuellt
stödår.
En ansökan om tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven ska komma
in vid första ansökningstillfället efter det att:
1. arrendekontrakt upphört,
2. marken börjat odlas med ersättningsberättigande grödor, eller
3. marken är färdigrestaurerad. (SJVFS 2006:85)
7 d § En ansökan om tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven ska
åtminstone innehålla:
1. uppgifter om vem som söker stödrättigheter,
2. uppgifter om antal hektar jordbruksmark som stödrättigheter söks för,
3. uppgifter om marken är åkermark, betesmark eller slåtteräng, samt

21

EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795).
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4. uppgifter om var marken är belägen.
En ansökan som sista ansökningsdagen inte uppfyller ovan nämnda krav på form
och innehåll, utgör och ska behandlas som en ansökan om tilldelning först då
ansökan har kompletterats så att ovanstående krav är uppfyllda. Komplettering ska
göras inom den tid som Jordbruksverket begär. För de fall komplettering inte
kommer in i enlighet med Jordbruksverkets begäran kan ansökan komma att avvisas.
(SJVFS 2006:85)
7 e § En jordbrukare som ansöker om stödrättigheter ur den nationella reserven ska,
om Jordbruksverket begär det, styrka att han har det antal hektar stödberättigande
jordbruksmark som stödrättigheter söks för samt, i de fall jordbrukaren sedan tidigare
innehar stödrättigheter, det antal hektar stödberättigande jordbruksmark som
jordbrukaren har stödrättigheter för. För de fall komplettering inte kommer in i
enlighet med Jordbruksverkets begäran kan ansökan komma att avvisas.
(SJVFS 2005:80)
Användande av stödrättigheter
7 f § De stödrättigheter som innehas av jordbrukaren sista ansökningsdagen för
gårdsstöd samt de stödrättigheter som tilldelas ur den nationella reserven det aktuella
stödåret betraktas som deklarerade i ansökan om gårdsstöd gällande stödår. Om den
ansökta arealen, eller vid kontroll fastställda arealen, är mindre än vad antalet
stödrättigheter motsvarar används stödrättigheterna i följande ordning:
1. stödrättigheter för uttagen areal,
2. stödrättigheter med årligt utnyttjandekrav,
3. stödrättigheter med tillstånd för odling av grönsaker, bär och matpotatis för
de fall sådana grödor omfattas av ansökan,
4. övriga stödrättigheter i värdeordning, med början av dem med högst värde.
Om en jordbrukare önskar en annan ordning av punkterna 2-4 ska jordbrukaren
skriftligen begära detta hos länsstyrelsen senast sista ansökningsdagen för gårdsstöd
varje år. (SJVFS 2006:85)
8 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
9 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
10 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
Överföringar
11 § Ansökan om överföring av stödrättigheter ska göras på blankett fastställd av
Jordbruksverket. Ansökan ska vara undertecknad av både överlåtare och övertagare.
Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sista ändringsdatum enligt
2 kap. 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:9) om ansökan om vissa
jordbrukarstöd och landsbygdsstöd för att stödrättigheten ska kunna användas det år
ansökan avser. (SJVFS 2007:22)
12 § En jordbrukare ska ansöka hos Jordbruksverket för att överföra ett tillstånd för
grönsaker, bär och matpotatis från en stödrättighet för uttagen areal till en annan
stödrättighet som jordbrukaren innehar. I ansökan ska jordbrukaren ange vilka
stödrättigheter som berörs av överföringen. Ansökan ska ha kommit in senast sista
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dag för inlämnande av ansökan om gårdsstöd för att tillståndet ska kunna användas
det år ansökan avser.
13 § För de fall ansökan behöver kompletteras ska komplettering göras inom den tid
som Jordbruksverket begär. För de fall komplettering inte kommer in i enlighet med
Jordbruksverkets begäran kan ansökan komma att avvisas. (SJVFS 2006:85)

3 kap.

GÅRDSSTÖDET

Industri- och energigrödor som odlas på uttagspliktig areal
1 § Industri- och energigrödor ska efter skörd hållas fysiskt åtskilda från övriga
grödor tills de är invägda hos uppköparen.
2 § För rörflen som skördas som industri- eller energigröda i nedvissnat tillstånd
under vintern eller våren gäller artikel 148 i kommissionens förordning (EG) nr
1973/200422. Vid skörd under annan tid gäller artikel 147 i samma förordning.
3 § Bestämmelserna i 4-13 §§ gäller industri- och energigrödor som odlas på
uttagspliktig areal enligt artikel 147 i kommissionens förordning (EG) nr
1973/200423.
4 § Följande handlingar ska lämnas till länsstyrelsen i det län där den jordbrukare
som odlar industri- och energigrödor lämnar in sin ansökan om gårdsstöd:
1. kontrakt för industri- och energigrödor, och
2. leveransförsäkran.
Endast en gröda får tecknas per kontrakt. I kontraktet ska anges vilken vattenhalt
den kontrakterade mängden gröda är beräknad på. Den kontrakterade mängden ska
avse rensad vara. I leveransförsäkran ska uppgifter om leveransdatum ingå.
5 § Uppköparens exemplar av leveransförsäkran ska vara inlämnad till länsstyrelsen
senast den 15 november skördeåret. Leveransförsäkran ska lämnas på blankett
fastställd av Jordbruksverket eller, efter särskilt medgivande av länsstyrelsen, på
annat vis.
6 § Följande handlingar samt kompletteringar och ändringar till dessa ska lämnas till
Jordbruksverket:
1. föreskriven säkerhet, och
2. förädlingsdeklaration. (SJVFS 2005:11)

22

Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som
avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av
råvaror. EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
23
EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
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7 § Säkerheten eller del av säkerheten släpps efter det att en förädlingsdeklaration
har kommit in och godkänts av Jordbruksverket. Säkerheten släpps med lägst
10 000 kronor per tillfälle eller när hela kvantiteten är upparbetad.
8 § Förutom de i artikel 163 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/200424
nämnda kraven ska uppköparens journaler innehålla upplysningar om
1. namn och adress (adress kan ersättas med person- eller organisationsnummer)
på jordbrukaren som odlat grödan,
2. vattenhalt på köpta och sålda varor,
3. avrens, och
4. hanteringssvinn.
9 § Förutom de i artikel 163 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/200425
nämnda kraven ska förädlarens journaler innehålla upplysningar om
1. namn och adress (adress kan ersättas med person- eller organisationsnummer)
på den som sålt grödan till förädlaren, och
2. kvantiteter av mellanprodukter för vidareförädling.
10 § Uppköparen och förädlaren ska kronologiskt föra de journaler som avses i
8 och 9 §§.
11 § För industri- och energigrödor ska den representativa avkastningen som avses i
artikel 153 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/200426 fastställas per
skördeområde27.
För industri- och energigrödor ska den levererade mängden minst motsvara den
representativa avkastningen. (SJVFS 2005:80)
12 § Den förväntade skörd som ska anges i kontraktet för oljeväxter ska minst
motsvara 90 procent av normskörden vid sista ansökningsdatum för aktuell gröda i
området. Förväntad skörd kan under växtodlingssäsongen ändras i enlighet med
artikel 150-152 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/200428. (SJVFS 2005:39)
13 § Levererad mängd får reduceras till 90 procent av den fastställda representativa
avkastningen för marken ifråga om särskilda skäl föreligger. Om mängden vid
leverans visar sig understiga 90 procent kan jordbrukaren fylla ut upp till denna nivå
med gröda av samma art, som odlats på icke uttagen areal. (SJVFS 2006:67)
Mark som omfattas av uttagsplikt
14 § Utöver vad som sägs i 1 kap. 8-20 §§ ska för mark som omfattas av uttagsplikt
även vad som föreskrivs i 15-22 §§ gälla.

24

EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
26
EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
27
Av statistiska centralbyråns "Meddelande i samordningsfrågor" 1998:1, "Områdesindelningar i lantbruksstatistiken 1998" framgår var skördeområdena är belägna.
28
EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
25
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15 § Om jordbruksskiftet ligger i träda mer än ett år, är trädesperioden från den
15 januari första trädesåret till den 31 augusti sista trädesåret.
Under tiden från den 15 januari till och med den 31 augusti får växtmaterial som
slagits av inte samlas ihop och inte heller föras bort från jordbruksskiftet.
Växtmaterial som skördas på trädan under tiden från den 1 september till och med
den 14 januari får inte saluföras.
I områden där mängden foder på betesmarken har påverkats negativt av onormalt
väder eller motsvarande omständigheter får uttagspliktig areal betas från och med
den 15 juli. Jordbruksverket beslutar efter anmodan från länsstyrelsen om områden
ska omfattas av undantaget. (SJVFS 2006:64)
15 a § Mark som omfattas av uttagsplikt får med undantag från 15 § användas i
fodersyfte i Gotlands län från och med den 3 juli 2007 till och med den 31 augusti
2007. Den uttagna arealen får både skördas och användas till bete. Fodret från den
uttagna arealen får inte säljas eller användas för kommersiella ändamål i övrigt.
Första stycket gäller även i Jönköpings, Jämtlands och Östergötlands län från och
med 16 juli till och med den 31 augusti 2007. (SJVFS 2007:60)
Första stycket ska även gälla i Kalmar och Skåne län från och med 20 juli till och
med den 31 augusti 2007 och i Hallands län från och med den 27 juli till och med
den 31 augusti 2007. (SJVFS 2007:63)
16 § Växtligheten på trädan får inte vara avsedd för utsädesproduktion.
17 § ändrad beteckning genom (SJVFS 2005:39)
18 § ändrad beteckning genom (SJVFS 2005:39)
19 § Jordbruksskifte som odlats med industri- eller energigröda och som ska tas ur
bruk enligt artikel 151 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/200429, ska trädas
enligt länsstyrelsens anvisningar.
20 § Om det vid kontroll konstateras att något av villkoren i 14-22 §§ i dessa
föreskrifter inte är uppfyllda godkänns inte marken som uttagen areal.
21 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
22 § En ansökan om undantag enligt artikel 33 i kommissionens förordning
795/200430 ska skickas in till Jordbruksverket.
Förfogandeperiod
23 § Jordbrukaren ska förfoga över arealerna i sin stödansökan under perioden
1 februari - 1 december stödåret. Jordbrukaren kan anmäla en annan
förfogandeperiod eller två förfogandeperioder för olika skiften i sin ansökan. Varje
förfogandeperiod ska i dessa fall vara 10 månader och startdatum får vara tidigast
1 september året före stödåret och senast 30 april stödåret. Annan förfogandeperiod

29
30

EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795).
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än 1 februari – 1 december ska anmälas till länsstyrelsen i samband med ansökan om
stöd. (SJVFS 2006:85)
24 § Länsstyrelsen kan ge dispens från förfogandekravet vid force majeure eller
exceptionella omständigheter.
Ytterligare betalning
Gemensamma bestämmelser
25 § Stöd enligt 3 kap. 19 § förordning (2004:760) om EG:s direktstöd för
jordbrukare, m.m. får i mån av tillgång på medel lämnas till jordbrukare med
produktion som omfattas av någon av de sektorer som anges i bilaga VI till rådets
förordning (EG) nr 1782/200331. (SJVFS 2005:65)
26 § Stödmottagaren är skyldig att lämna uppgifter som Jordbruksverket eller annat
bemyndigat organ begär i samband med utvärdering av stödet. (SJVFS 2005:65)
Stöd för kvalitetscertifiering
Villkor för stöd
27 § Stöd får lämnas för deltagande i ett kvalitetssäkringssystem inom
primärproduktionen, vilket syftar till att utveckla produkter av särskilt hög kvalitet
som omfattas av någon av de sektorer som anges i bilaga VI till rådets förordning
(EG) nr 1782/200332.
Certifieringen ska utföras av en oberoende tredje part som är ackrediterad enligt
standarderna SS-EN 45011, SS-EN 45012 eller ISO/IEC Guide 66 eller likvärdig
standard. (SJVFS 2005:65)
28 § Stöd får lämnas till jordbrukare som har deltagit i ett kvalitetssäkringssystem
under hela stödåret eller anslutit sig under stödåret, dock senast sista ansökningsdag.
(SJVFS 2006:85)
29 § Stöd lämnas en gång per sökande och stödår. (SJVFS 2005:65)
30 § Skiften som kan berättiga till stöd är skiften som odlas med produkter som
omfattas av bilaga VI till rådets förordning (EG) nr 1782/200333. För ett
jordbruksföretag som är delanslutet till ett kvalitetssäkringssystem är det endast de
skiften som är anslutna som är stödberättigande. (SJVFS 2005:65)
31 § har upphävts genom (SJVFS 2006:85)
32 § har upphävts genom (SJVFS 2006:85)
Stödbelopp

31

EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).
EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).
33
EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).
32
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33 § Stöd lämnas med 2 000 kr per jordbruksföretag samt en ersättning per hektar
stödberättigande mark med ett belopp som Jordbruksverket kommer att fastställa
senare och som beror på antalet ansökningar samt tillgången till medel.
(SJVFS 2005:65)
Stöd till mervärden i jordbruket
34 § Med kvalitets- och marknadsföringsåtgärder enligt 3 kap. 19 § 2 förordning
(2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m. menas aktiviteter som syftar
till att förhöja kvaliteten på livsmedel och jordbruksprodukter på den gemensamma
marknaden. Det kan vara kostnader i samband med utveckling av produktionsmetoder eller produkter såsom genomförbarhetsstudier, marknadsundersökningar,
testproduktion och specialistutbyten/nätverk av olika slag.
Med kostnader för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och
livsmedelsmässor inom Europeiska unionen enligt 3 kap. 19 § 3 förordning
(2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m. menas såväl kostnader
relaterade till förberedande aktiviteter som kostnader för själva deltagandet.
(SJVFS 2005:65)
Villkor för stöd
35 § Stöd lämnas endast för faktiska kostnader som har direkt koppling till genomförandet av en åtgärd enligt 34 §. Samtliga kostnader ska kunna styrkas med kvitton,
fakturor, bokföringsunderlag eller annat som har motsvarande bevisvärde.
(SJVFS 2005:65)
36 § Stöd lämnas inte för
1.
kostnader som beviljats stöd enligt någon annan stödordning som
medfinansieras av Europeiska unionen (EU),
2.
kostnader för den tid stödmottagaren avsätter för en åtgärd,
3.
kostnader för att ansöka om stöd,
4.
mervärdesskatt i de fall stödmottagaren är skattskyldig till mervärdesskatt,
eller
5.
kostnader för åtgärder som enligt lag eller annan författning krävs för den
verksamhet som ansökan avser. (SJVFS 2006:36)
37 § Stöd lämnas endast för kostnader som betalats tidigast vid stödårets början och
senast den 31 januari följande stödår eller, vid senare beslutsdag, dagen för beslut om
stöd. (SJVFS 2007:39)
Ansökan om stöd
38 § Ansökan om stöd ska göras på blankett E 10:21 och lämnas till Jordbruksverket
från och med den 1 juni det stödår ansökan avser till och med den 31 januari
följande stödår. Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller behörig
firmatecknare för sökanden. Sökanden ska efter anmodan styrka sin behörighet.
(SJVFS 2007:39)
39 § har upphävts genom (SJVFS 2007:39)
40 § Av ansökan ska det framgå vilken åtgärd eller vilka åtgärder stöd söks för,
vilka aktiviteter som har genomförts, vilka kostnader som har uppstått samt vid
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vilken tidpunkt kostnaderna har betalats. Till ansökan ska bifogas underlag för
styrkande av kostnaderna. (SJVFS 2005:65)
Stödnivå
41 § Stöd lämnas med högst 75 % av de stödberättigande kostnaderna och med
högst 50 000 kronor för en enskild stödmottagare under ett stödår. Stödnivån gäller
för var och en av åtgärderna enligt 34 §. (SJVFS 2005:65)
Utnyttjande av särskilda stödrättigheter
42 § Den period som avses i artikel 30 i kommissionens förordning (EG) nr
795/200434 och under vilken antalet djurenheter ska uppnå minst hälften av antalet
djurenheter under referensperioden ska vara från och med 1 augusti året före stödåret
till och med 31 juli stödåret. (SJVFS 2005:80)

4 kap.

HANDJURSBIDRAG

Anmälan
1 § För att kunna få handjursbidrag ska producenten anmäla sitt deltagande i
bidragssystemet. Anmälan ska göras på blanketten ”Anmälan om Handjursbidrag”.
(SJVFS 2006:85)
2 § En anmälan enligt 1 § förfaller om producenten under en treårsperiod inte har
lämnat något bidragsberättigande djur till slakt.
3 § En anmälan ska ges in i original och vara undertecknad av sökanden eller, då
denne är en juridisk person, av behörig firmatecknare för sökanden. Sökanden ska
efter anmodan styrka sin behörighet. (SJVFS 2005:80)
Uppgifter som ska lämnas
4 § De uppgifter om slaktade djur som ett sådant slakteri som avses i 7 § lämnar till
Jordbruksverket i enlighet med vad som anges i 2, 4 och 4 a §§ Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:56) om slakteriers rapportering avseende
slaktade djur, ska betraktas som en producents ansökan om handjursbidrag under
förutsättning
1. att djuren enligt uppgift från slakteriet uppfyller det krav för
bidragsberättigande som gäller i fråga om vikt och
2. att djuret finns registrerat i det centrala nötkreatursregistret (CDB) och det av
detta register framgår att kraven för bidragsberättigande vad gäller ålder och
hållandeperiod är uppfyllda.
Om det centrala nötkreatursregistret innehåller felaktiga uppgifter trots att
producenten har uppfyllt sin rapporteringsskyldighet ska, utan hinder av vad som
anges i första stycket 2, de av producenten rapporterade uppgifterna istället för
uppgifterna i CDB ligga till grund för bedömningen av om ett djur ska anses
omfattas av ansökan om bidrag. (SJVFS 2006:85)

34

EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795).
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Leverans av annan än producenten
5 § I de fall nötkreatur levereras till slakt av annan person än den bidragsberättigade
producenten, ska detta anmälas på blanketten ”Meddelande om producent berättigad
till handjursbidrag för nötkreatur som inte levereras direkt från producent till
slakteriet”. Blanketten ska lämnas till slakteriet i samband med att djuret levereras till
slakt.
Brukarskifte
6 § Vid brukarskifte då hela jordbruksföretaget övertas i sin helhet enligt artikel 74 i
kommissionens förordning (EG) nr 796/200435, får den nye brukaren överta den
tidigare brukarens anmälan om handjursbidrag. En anmälan om ett sådant
övertagande ska göras på det aktuella stödårets blankett för övertagande.
Blanketten ska ha kommit in till länsstyrelsen innan beslut om utbetalning har
fattats och då innehålla uppgifter om
1. vem som har överlåtit jordbruksföretaget,
2. till vem överlåtelsen har skett och
3. datum för övertagandet.
En handling som givits in till länsstyrelsen och som vid ovannämnda tidpunkt inte
uppfyller kraven som avses i 1-3, är en anmälan om övertagande först vid den senare
tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är uppfyllda.
(SJVFS 2007:39)
Villkor
7 § För att handjursbidrag ska lämnas ska djuret vara slaktat vid en anläggning som
är godkänd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/200436 och
som har en godkänd klassificerare av kött enligt 3 § Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar. Vidare ska djuret
vid leverans till slakteriet vara märkt enligt Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur. Den slaktredovisning
som lämnas av slakteriet ska vara undertecknad av behörig firmatecknare enligt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:56) om slakteriers rapportering
avseende slaktade djur. För att handjursbidrag ska beviljas avseende stutar ska
1. djuret ha klassificerats som stut enligt Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar, eller
2. producenten genom intyg kunna styrka att djuret var en stut. (SJVFS 2007:22)
Ut- och införsel av djur
8 § Ansökan om utbetalning av handjursbidrag vid leverans av levande handjur till
annan medlemsstat i EU eller tredje land ska ske på blanketten ”Ansökan om
handjursbidrag vid utförsel ur Sverige”.
Vid utförsel till tredje land ska ansökan komma in till Jordbruksverket efter det att
djuret lämnat gemenskapens tullområde, men inom sex månader därefter, dock
senast vid utgången av februari påföljande år.

35
36

EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).
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Vid utförsel till annan medlemsstat ska ansökan ha kommit in till Jordbruksverket
innan djuret lämnar Sverige. Vid utförsel till annan medlemsstat ska även ett
avsändarintyg ha kommit in till Jordbruksverket inom tre månader från det att djuret
lämnade Sverige. Avsändarintyget ska utgöras av en försäkran från avsändaren med
uppgift om den medlemsstat som är djurets destination.
9 § Ansökan om handjursbidrag för handjur som är infört till Sverige från annan
medlemsstat i EU ska åtföljas av djurpass eller det nationella administrativa
dokument som är utställt av ursprungslandet.

5 kap.

ANDRA STÖDSYSTEM

Energigrödor
Särskilda bestämmelser för energigrödor för försäljning till förädlare/uppköpare
1 § Energigrödor ska efter skörd hållas fysiskt åtskilda från övriga grödor tills de är
invägda hos första förädlaren eller dess ombud.
2 § Följande handlingar samt kompletteringar och ändringar till dessa ska lämnas till
länsstyrelsen i det län där den jordbrukare som odlar energigrödor lämnar in sin
ansökan om gårdsstöd:
1. kontrakt för energigrödor, och
2. leveransförsäkran.
Endast en gröda får tecknas per kontrakt. I kontraktet ska anges vilken vattenhalt
den kontrakterade mängden gröda är beräknad på. Den kontrakterade mängden ska
avse rensad vara. I leveransförsäkran ska uppgifter om leveransdatum ingå.
3 § Förste förädlarens exemplar av leveransförsäkran ska vara inlämnad till
länsstyrelsen senast den 30 april året efter stödåret. Leveransförsäkran ska göras på
blankett fastställd av Jordbruksverket eller, efter särskilt medgivande av
länsstyrelsen, på annat vis. (SJVFS 2005:80)
4 § Följande handlingar samt kompletteringar och ändringar till dessa ska lämnas till
Jordbruksverket:
1. föreskriven säkerhet, och
2. förädlingsdeklaration. (SJVFS 2005:11)
5 § Säkerheten eller del av säkerheten släpps efter det att en förädlingsdeklaration
har kommit in och godkänts av Jordbruksverket. Säkerheten släpps med lägst
10 000 kronor per tillfälle eller när hela kvantiteten är upparbetad.
6 § Förutom de i artikel 39 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/200437
nämnda kraven ska förädlarnas journaler innehålla upplysningar om
1. namn och adress (adress kan ersättas med person- eller organisationsnummer)
på jordbrukaren som odlat grödan,

37

EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
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2. vattenhalt på köpta varor,
3. avrens,
4. hanteringssvinn,
5. namn och adress (adress kan ersättas med person- eller organisationsnummer)
till efterföljande slutförädlare, och
6. kvantiteter av mellanprodukter för vidareförädling. (SJVFS 2005:11)
7 § Förädlarna ska kronologiskt föra de journaler som avses i 6 §.
8 § För energigrödor ska den representativa avkastningen som avses i artikel 30 i
kommissionens förordning (EG) nr 1973/200438 fastställas per skördeområde39.
(SJVFS 2007:39)
9 § har upphävts genom (SJVFS 2005:11).
10 § Levererad mängd får reduceras till 90 procent av den fastställda representativa
avkastningen för marken ifråga om särskilda skäl föreligger. Om mängden vid
leverans visar sig understiga 90 procent kan jordbrukaren fylla ut upp till denna nivå
med gröda av samma art. (SJVFS 2006:67)
Särskilda bestämmelser för användning av energigrödan vid det egna
jordbruksföretaget
11 § Följande handlingar samt kompletteringar och ändringar till dessa ska lämnas
till länsstyrelsen i det län där den jordbrukare som odlar energigrödor för eget bruk
lämnar in sin ansökan om gårdsstöd:
1. blanketten ”Försäkran – energigrödor på eget jordbruksföretag skördeåret
2007” ska ha kommit in senast sista ansökningsdag enligt 2 kap. 2 §
Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2007:9) om ansökan om vissa jordbrukarstöd
och landsbygdsstöd, och
2. blanketten ”Skördedeklaration – energigrödor på eget jordbruksföretag
skördeåret 2007” ska ha kommit in senast den 15 oktober aktuellt stödår för andra
grödor än energiskog. För energiskog ska blanketten ha kommit in senast den 30
april året efter stödåret. Kvantiteten skördad energigröda redovisas som vikt vid en
vattenhalt på 14 procent för spannmål, 9 procent för oljeväxter och 50 procent för
energiskog.
Blanketterna ska vara komplett ifyllda i relevanta delar. (SJVFS 2007:39)
12 § har upphävts genom SJVFS 2007:39)
13 § har upphävts genom SJVFS 2007:39)
14 § har upphävts genom SJVFS 2007:39)

38

EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
Av statistiska centralbyråns "Meddelande i samordningsfrågor" 1998:1, "Områdesindelningar i lantbruksstatistiken 1998" framgår var skördeområdena är belägna.

39
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15 § Jordbrukare som odlar energigröda för eget bruk ska föra journaler för
energigrödan. Sådana journaler ska föras löpande och minst månadsvis. Journalerna
ska minst innehålla upplysningar om
1. de kvantiteter som skördats för förädling,
2. de kvantiteter som bearbetats/förbrukats,
3. de kvantiteter som förstörts och anledningen till det,
4. vattenhalt,
5. hanteringssvinn och,
6. kvantiteter slut-, bi- och restprodukter som framställs av en viss kvantitet
råvara. (SJVFS 2007:39)
16 § I förekommande fall fastställs den representativa avkastningen för energigrödan
i enlighet med 8 §. (SJVFS 2007:39)
Stärkelsepotatis
17 § Förskottsutbetalning av stöd för kontrakterad stärkelsepotatis kan ske till de
odlare för vilka uppgifter om levererad stärkelsepotatis har kommit in till
Jordbruksverket senast den 1 november aktuellt stödår.

6 kap.

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om direktstöd finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om
upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för
jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr
1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och
(EG) nr 2529/200140,
2. kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om
tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i
rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma
bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare41,
3. kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare
föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det
integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets
förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser
för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare42,
4. förordning (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.,
5. förordning (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och

40

EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).
EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795).
42
EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
41
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6. kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i
den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av
råvaror43.
-------------------------IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Denna författning44 träder i kraft den 1 januari 2005,
då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:127) om djurbidrag för am- och
dikor, handjur av nötkreatur, tackor, slaktbidrag och extensifieringsbidrag,
då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:1) om arealersättning till
jordbrukare som odlar ersättningsberättigande grödor och om foderareal och
då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:19) om stöd till jordbrukare som
odlar spånadslin ska upphöra att gälla.
Äldre bestämmelser gäller dock beträffande ansökningar som avser bidragsåret 2004
eller tidigare år.
-------------------------Denna författning45 träder i kraft den 7 mars 2005.
-------------------------Denna författning46 träder i kraft den 22 juni 2005.
-------------------------Denna författning47 träder i kraft den 22 augusti 2005.
-------------------------Denna författning48 träder i kraft den 9 november 2005.
-------------------------Denna författning49 träder i kraft den 1 januari 2006.
--------------------------

43

EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
SJVFS 2004:85.
45
SJVFS 2005:11.
46
SJVFS 2005:39.
47
SJVFS 2005:49.
48
SJVFS 2005:65.
49
SJVFS 2005:80.
44
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Denna författning50 träder i kraft den 29 mars 2006 och ska tillämpas från och med
bidragsåret 2006 och framåt under förutsättning att motsvarande ändringar
genomförs i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004, kommissionens
förordning (EG) nr 796/2004 och förordning (SFS 2004:760) om direktstöd för EG:s
jordbrukare m.m.
-------------------------Denna författning51 träder i kraft den 1 juni 2006.
-------------------------Denna författning52 träder i kraft den 12 juli 2006.
-------------------------Denna författning53 träder i kraft den 1 september 2006.
-------------------------Denna författning54 träder i kraft den 1 januari 2007. För 4 kap. 1 § gäller dock äldre
bestämmelser beträffande ansökningar som avser bidragsåret 2006 eller tidigare år.
-------------------------Denna författning55 träder i kraft den 19 mars 2007.
-------------------------Denna författning56 träder i kraft den 11 juni 2007 och ska tillämpas från och med
bidragsåret 2007.
-------------------------Denna författning57 träder i kraft den 3 juli 2007.
--------------------------

50

SJVFS 2006:26.
SJVFS 2006:36.
52
SJVFS 2006:64.
53
SJVFS 2006:67.
54
SJVFS 2006:85.
55
SJVFS 2007:22.
56
SJVFS 2007:39.
57
SJVFS 2007:57.
51
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Denna författning58 träder i kraft den 16 juli 2007.
-------------------------Denna författning59 träder i kraft den 20 juli 2007.
-------------------------Denna författning60 träder i kraft den 27 juli 2007.

CHRISTINA HUHTASAARI
Susanne Andersson
(Gårdsstödsenheten)

58

SJVFS 2007:60
SJVFS 2007:62
60
SJVFS 2007:63
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Bilaga 1
Följande arter är godkända för sådd av fånggröda på trädan:
Alla arter av vallgräs
Alla arter av klöver
Lusern
Vicker
Getärt
Käringtand
Honungsört
Vitsenap
Följande arter är godkända som viltbete:
Alla arter av vallgräs
Alla arter av klöver
Lucern
Vicker
Getärt
Käringtand
Honungsört
Vitsenap
Fodermärgkål
Foderraps
Jordärtskockor
Sötväppling
Rörflen61
Spannmål - dock endast i blandningar där utsädet består av högst 30 viktprocent
spannmål
Följande arter är godkända för att sanera mot betcystnematod:
Oljerättika

61

Rörflen som viltbete är godkänt enbart på uttagspliktig areal.
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Bilaga 2
Uppräkning och definition av landskapselement
Värdefullt
landskapselement
Brunn, källa

Definition

Byggnadsgrund

En högst 200 kvadratmeter stor byggnadsgrund eller byggnad
utan fungerande tak som hör samman med tidigare
markanvändning/hushållning. Grunden består av en eller
flera tydliga grund- eller hörnstenar samt eventuellt
spismursröse. Marken innanför grundens ytterväggar
inkluderas.

Fornlämningslokal

Fasta fornlämningar, ovan jord, enligt kulturminneslagen
med kringliggande skydds- eller fornlämningsområde.

Fägata

Drivningsväg för boskap mellan gården eller byn och
betesmarken, omgiven av stenmurar eller trägärdesgårdar.

Gärdsgård av trä

Gärdsgård uppförd i ursprungligt syfte att hägna in eller
stänga ute boskap. Hägnaden är uppförd i traditionell
konstruktion av trä t.ex. bestående av störar, gärdsel/slanor
och hank, vidja eller ståltråd. Eventuell grind inkluderas.

Jordvall, gropvall

Vall av jord eller stenblandad jord uppförd som gräns eller
hägnad.

Odlingsröse,
stentipp

Odlingssten samlad i rösen eller tippar.

Stenmur

Murarna är uppförda i ursprungligt syfte att hägna in eller
stänga ute boskap eller att avgränsa brukningsenheter. Muren
är ursprungligen upplagd med huvudsakligen flera skikt sten.

Öppet dike

Öppet, i huvudsak anlagt, dike för dränering av åkermark.
Diket är vattenförande någon del av året.

Överloppsbyggnad

En högst 200 kvadratmeter stor byggnad som hör samman
med tidigare markanvändning/hushållning. Byggnaden ska
ha fungerande tak och i övrigt exteriört autentiskt utseende.
Det område kring en byggnad som är avgörande för dess
bevarande inkluderas. Byggnad som används för boende eller
som är viktig för företags produktion är inte att betrakta som
en överloppsbyggnad.

Brunn eller vattenkälla med
konstruktion av trä eller sten.

eventuell

ursprunglig
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