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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2005:1) om ansökan om vissa
jordbrukarstöd;

Utkom från trycket
den 13 februari 2006
Omtryck

beslutade den 9 februari 2006

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 25 § förordning (1996:93) om
nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige, 1 kap. 9 och 22 §§ förordning
(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder och 1 kap. 21 §
förordning (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m., i fråga om verkets
föreskrifter (SJVFS 2005:1) om ansökan om vissa jordbrukarstöd1
dels att 14 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 14 § ska utgå,
dels att 11, 13, 15, 18-19, 34, 37, 39, 40 och 41 §§ samt bilaga 1-3 ska ha följande
lydelse, samt
dels att det i föreskriften ska införas två nya paragrafer 19 a och 19 b §§ samt
närmast före 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.

INLEDANDE BESTÄMMELSER
1 § Denna författning gäller för
1. ansökan om gårdsstöd, stöd för energigrödor, stöd för kontrakterad
stärkelsepotatis, bidrag för proteingrödor, mjölkbidrag, stöd för kvalitetscertifiering,
2. ansökan om kompensationsbidrag i bergsområden och mindre gynnade
områden, nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige för smågrisproduktion, getter,
potatis, bär och grönsaker,
3. ansökan om åtagande och utbetalning av ersättning för miljövänligt jordbruk
med undantag för stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i
renskötselområdet, samt
4. ansökan om utbetalning av miljöstöd för anläggning eller återställande av
våtmarker och småvatten. (SJVFS 2005:79)
Definitioner
2 § I denna författning förstås med
Stödmyndighet:
Den myndighet som prövar frågor om stödet i första instans
Åtagandecentrum: Plats för gårdsbebyggelse, exempelvis brukningscentrum
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Åtagandeenhet:

All åkermark, som naturligt hör till åtagandecentrum, och som
länsstyrelsen fastställer som åtagandeenhet

Sista ändringsdatum
3 § Sista ändringsdatum är den 15 juni ansökningsåret.

HUR ANSÖKAN SKA GÖRAS
4 § En ansökan eller redovisning ska göras skriftligen på det sätt, inlämnas inom den
tid och innehålla de uppgifter som framgår av EG:s regler, denna författning eller
den blankett på vilken uppgifterna ska lämnas. Detsamma gäller uppgifter som
senare ändras eller tillförs en ansökan eller redovisning. Uppgifter som inte påverkar
stödbeloppet eller utbetalningen av stödet får dock lämnas muntligt om
stödmyndigheten medger det.
För ansökningar och redovisningar finns särskilda blanketter som Jordbruksverket
har fastställt. Dessa framgår av bilaga 1-3.
En ansökan eller redovisning ska lämnas in i original och vara undertecknad av
sökanden eller behörig firmatecknare för sökanden. Komplettering med underskrift
får göras inom den tid som stödmyndigheten bestämmer.
5 § Om länsstyrelsen är stödmyndighet ska en ansökan eller redovisning lämnas till
länsstyrelsen i det län där jordbrukaren bedriver huvuddelen av sin
jordbruksverksamhet.
SAM-blanketten
När är sista ansökningsdag?
6 § Sista ansökningsdag är den 30 mars 2006. (SJVFS 2005:79)
Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag?
7 § En ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning, med undantag för ansökan
om utbetalning enligt 15 §, ska göras på Jordbruksverkets blankett SAM 2006.
Blanketten ska ha kommit in till länsstyrelsen senast sista ansökningsdag.
Vid sista ansökningsdag ska blanketten åtminstone innehålla följande:
1. Tydliga uppgifter om vem som ansöker.
2. Vilket stöd ansökan avser.
3. En skiftesredovisning, med ordningsnummer för block och bokstav för skifte,
som omfattar samtliga jordbruksskiften på jordbruksföretaget. En ansökan om
utbetalning av stöd för bevarande av betesmarker och slåtterängar, bevarande av
värdefulla natur- och kulturmiljöer, skyddszoner eller skötsel av våtmarker och
småvatten behöver inte innehålla en skiftesredovisning.
4. Uppgifter om tackor, getter av honkön och suggor i de fall dessa ska
redovisas.
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En handling som sökanden har lämnat in till länsstyrelsen och som sista
ansökningsdag inte uppfyller ovannämnda krav samt kraven i 10 §, är en ansökan om
stöd eller en ansökan om utbetalning först vid den senare tidpunkt då handlingen har
kompletterats så att kraven är uppfyllda.
Komplettering med enskilda skiften som inte har redovisats enligt 3, kan dock
göras senast sista ändringsdatum i enlighet med vad som anges i artikel 15 i
kommissionens förordning (EG) nr 796/20042. (SJVFS 2005:79)
Vilka uppgifter kan lämnas efter sista ansökningsdag?
8 § En ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning ska, utöver vad som anges i
7 och 10 §§, innehålla
1. uppgifter om markanvändning och storlek på samtliga skiften på jordbruksföretaget, om skiftesredovisning enligt 7 § 3 ska göras,
2. minst
ett
produktionsplatsnummer
för
nötkreatur
i
de
fall
produktionsplatsnummer ska redovisas i ansökan,
3. uppgift om ekologisk djurhållning för nötkreatur om ansökan omfattar stöd för
ekologisk djurhållning, samt
4. uppgift om vilka skiften som ingår i ansökan om tilläggsersättning för skötsel
av våtmarker och småvatten.
En ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning som brister i något av dessa
avseenden får kompletteras av sökanden. Komplettering med och ändring av
uppgifter som avses under 1-4 kan göras senast sista ändringsdatum. Om sökanden
inte kompletterar sin ansökan senast sista ändringsdatum omfattar ansökan endast de
uppgifter som har redovisats på föreskrivet sätt.
Ytterligare kompletteringar och ändringar kan göras enligt 31-36 §§. (SJVFS
2005:79)
Särskilda krav för ansökan om mjölkbidrag
9 § har upphävts genom (SJVFS 2005:79)
10 § En förutsättning för att SAM-ansökan 2006 även ska omfatta en ansökan om
mjölkbidrag är att den sökande är registrerad på en mjölkkvot den 31 mars 2006.
Dessutom ska den sökande ha levererat mjölk under perioden 1 april 2005 - 31 mars
2006. (SJVFS 2005:79)
Ansökan om åtagande för miljövänligt jordbruk
Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag?
11 § En ansökan om åtagande för miljövänligt jordbruk, med undantag för skötsel av
våtmarker och småvatten och bevarande av utrotningshotade husdjursraser ska göras
2

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 jordbrukare. EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex
32004R0796).
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på Jordbruksverkets blankett ”Åtaganden 2006 – miljöersättningar, stödperiod 20062010”. Blanketten ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 mars 2006 och
vid den tidpunkten åtminstone innehålla
1. tydliga uppgifter om vem som ansöker,
2. vilket åtagande ansökan avser, samt
3. blockidentitet, om ansökan avser åtagande för bevarande av betesmarker och
slåtterängar, bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet,
ekologiska produktionsformer eller skyddszoner.
En handling som sökanden lämnat in till länsstyrelsen och som den 30 mars 2006
inte uppfyller ovannämnda krav, ska betraktas och behandlas som en för sent
inkommen ansökan i enlighet med 33 §. Har ansökan inte kommit in senast den 24
april 2006 kan ett åtagande för 2006 inte godkännas.
Komplettering med uppgifter om blockidentitet enligt 3 kan dock göras senast sista
ändringsdatum i enlighet med vad som anges i artikel 15 i kommissionens förordning
(EG) nr 796/20043. (SJVFS 2006:4).
Vilka uppgifter kan lämnas efter sista ansökningsdag?
12 § En ansökan om åtagande för miljövänligt jordbruk ska, utöver vad som anges i
11 §, innehålla uppgifter enligt 1-4 nedan, om ansökan avser ett stöd som redovisas
där:
1. Bevarande av betesmarker och slåtterängar, ekologiska produktionsformer
samt skyddszoner; uppgift om den areal på blocket som ansökan avser.
2. Bevarande av betesmarker och slåtterängar; uppgift för respektive block om
ansökan även avser tilläggsersättning eller ersättning för kompletterande åtgärder för
lieslåtter, efterbete eller lövtäkt.
3. Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet;
uppgift om åtagandecentrum, landskapselement och deras typ, omfattning och
blocktillhörighet
4. Ekologiska produktionsformer; uppgift om ansökan även omfattar ekologisk
djurhållning
En ansökan som brister i något av dessa avseenden eller saknar uppgifter som
sökanden ska lämna i enlighet med vad som framgår av ansökningsblanketten får
kompletteras av sökanden.
Komplettering med och ändring av uppgifter som avses under 1-4 kan göras
senast sista ändringsdatum. Om sökanden inte kompletterar sin ansökan senast sista
ändringsdatum omfattar ansökan endast de uppgifter som har redovisats på
föreskrivet sätt.
Ytterligare kompletteringar och ändringar kan göras enligt 31-36 §§.
Skötsel av våtmarker och småvatten
13 § En ansökan om åtagande för skötsel av våtmarker och småvatten ska göras på
Jordbruksverkets blankett ”Åtagande – miljöersättning för skötsel av våtmarker och
småvatten”. Blanketten ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 mars 2006
för att åtagandet ska börja gälla från och med 2006.
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Blanketten ska innehålla tydliga uppgifter om vem som ansöker samt uppgift om
blockidentitet.
En handling som har lämnats in till länsstyrelsen och som vid den tidpunkt som
anges i första stycket inte uppfyller ovannämnda krav, är en ansökan först vid den
tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är uppfyllda.
Om blanketten kommer in efter den 24 april 2006 är den en ansökan för 2007.
(SJVFS 2006:4).
14 § har upphävts genom (SJVFS 2006:4)
Övriga ansökningar
Bevarande av utrotningshotade husdjursraser
15 § En ansökan om åtagande och utbetalning för miljövänligt jordbruk för
bevarande av utrotningshotade husdjursraser ska göras på Jordbruksverkets blankett
”Ansökan – utrotningshotade husdjursraser 2006”. Blanketten ska ha kommit in till
Jordbruksverket senast den 30 mars 2006 och vid den tidpunkten åtminstone
innehålla
1. tydliga uppgifter om vem som ansöker,
2. minst en djuridentitet eller ett produktionsplatsnummer för nötkreatur, samt
3. djuridentiteter för får, getter och svin.
En handling som sökanden har lämnat in till Jordbruksverket och som den 30 mars
2006 inte uppfyller ovannämnda krav, är en ansökan först vid den senare tidpunkt då
handlingen har kompletterats så att kraven är uppfyllda. (SJVFS 2006:4).
16 § En ansökan enligt 15 § som avser nötkreatur får kompletteras med
produktionsplatsnummer senast sista ändringsdatum.
Ytterligare kompletteringar och ändringar får göras enligt 31-36 §§.
17 § Härstamningsuppgifter som styrker renrasighet för utrotningshotade
husdjursraser ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 augusti
ansökningsåret. Jordbruksverket får dock medge att uppgifterna lämnas senare än
den 31 augusti om det finns särskilda skäl.
Ansökan om att ändra ett åtagande
18 § En ansökan om att byta ett åtagande eller del av ett åtagande till ett annat
åtagande ska göras på Jordbruksverkets blankett ”Ansökan – byte av ersättningsform
för miljövänligt jordbruk 2006”. För ändringar inom stödet för bevarande av
betesmarker och slåtterängar ska blanketten ”Åtaganden 2006 – miljöersättningar,
stödperiod 2006-2010” användas. Sökanden ska lämna in blanketten till stödmyndigheten senast den 30 mars 2006. Vid den tidpunkten ska ansökan åtminstone
innehålla
1. tydliga uppgifter om vem som ansöker,
2. vilket åtagande som redan finns och vad åtagandet ska ändras till, samt
3. vilken omfattning av åtagandet som ansökan avser.
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Har blanketten inte kommit in och ovannämnda krav inte är uppfyllda senast den
24 april 2006 kan ansökan om ändrat åtagande för 2006 inte godkännas. (SJVFS
2006:4).
Ansökan om utökning av befintligt åtagande
19 § Ansökan om utökning av ett åtagande ska göras på Jordbruksverkets blankett
”Åtaganden 2006 – miljöersättningar, stödperiod 2006-2010”. För stöd för bevarande
av utrotningshotade husdjursraser ska ansökan om utökning av ett åtagande göras på
Jordbruksverkets blankett ”Ansökan – utrotningshotade husdjursraser”. För skötsel
av våtmarker och småvatten ska ansökan om utökning av ett åtagande göras på
Jordbruksverkets blankett ”Åtagande – miljöersättning för skötsel av våtmarker och
småvatten”.
Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 mars 2006, utom
ansökan om stöd för bevarande av utrotningshotade husdjursraser som senast den 30
mars 2006 ska ha kommit in till Jordbruksverket. Har den inte kommit in senast den
24 april 2006 kan en ansökan om utökning av ett åtagande 2006 inte godkännas.
Komplettering med uppgifter om blockidentitet kan dock göras senast sista
ändringsdatum i enlighet med vad som anges i artikel 15 i kommissionens förordning
(EG) nr 796/20044. (SJVFS 2006:4).
Ansökan om förlängning av åtagande 2006
19 a § Ansökan om förlängning till och med den 31 december 2006 av ett åtagande
som har löpt ut den 31 december 2005 ska, med undantag för stöd för bevarande av
utrotningshotade husdjursraser, göras på Jordbruksverkets blankett ”Förlängning av
åtagande 2006 – miljöersättningar”.
Ansökan om förlängning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 mars
2006 och vid den tidpunkten åtminstone innehålla
1. tydliga uppgifter om vem som ansöker samt,
2. vilket åtagande ansökan avser.
En handling som sökanden lämnat in till länsstyrelsen och som den 30 mars 2006
inte uppfyller ovannämnda krav, ska betraktas och behandlas som en för sent
inkommen ansökan i enlighet med 33 §. Har ansökan inte kommit in senast den 24
april kan en ansökan om förlängning av åtagande inte godkännas. (SJVFS 2006:4)
19 b § För stöd för bevarande av utrotningshotade husdjursraser ska ansökan om
förlängning göras på Jordbruksverkets blankett ”Ansökan – utrotningshotade
husdjursraser 2006”. Ansökan om förlängning ska ha kommit in till Jordbruksverket
senast den 30 mars 2006. Har ansökan inte kommit in senast den 24 april kan
ansökan inte godkännas. (SJVFS 2006:4)
Redovisning på annan handling
20 § Efter särskilt medgivande från stödmyndigheten och under de förutsättningar
som anges i 21-23 §§, får uppgifter som enligt 7-12 §§ ska lämnas på de särskilda
blanketter som Jordbruksverket har fastställt istället lämnas på en annan handling.
4

EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
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Handlingen ska ha en utformning som stämmer överens med den som
Jordbruksverket har fastställt.
21 § Kravet på överensstämmelse innebär att fält med informationstext eller fält som
ska fyllas i av jordbrukaren endast får avvika i fråga om typsnitt och storlek jämfört
med motsvarande text och fält i den blankett som Jordbruksverket har fastställt.
Avvikelserna ska vara så små att handlingens utformning inte i något betydande
avseende skiljer sig från utformningen av den fastställda blanketten. Handlingen
behöver inte vara i färg.
Om uppgifter som ska lämnas på SAM-blanketten istället lämnas på annan
motsvarande handling ska denna handling biläggas SAM-blanketten. SAM-blankettens första sida och de sidor som utgör förteckning över jordbruksblock får dock
inte ersättas med bilagor.
22 § Om sökanden lämnar in uppgifter på det sätt som har beskrivits i 20-21 §§ trots
att stödmyndigheten inte har medgivit det, ska den omständigheten inte påverka
frågan om ansökan eller om uppgifterna har kommit in i rätt tid, om sökanden inom
den tid som stödmyndigheten bestämmer kompletterar ansökan med de uppgifter
som stödmyndigheten begär.
23 § En ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning får, istället för att lämnas
in på SAM-blanketten, ges in på ett elektroniskt dokument med tillhörande särskild
blankett som har fastställts av Jordbruksverket. Elektroniska ansökningar får endast
göras via det särskilda ADB-system för mottagning av stödansökningar som
Jordbruksverket tillhandahåller. (SJVFS 2005:79)

IDENTIFIERING AV BLOCK OCH SKIFTEN
24 § Redovisning av markanvändning ska, utöver vad som anges i artikel 12 i
kommissionens förordning (EG) nr 796/20045, göras med varje blocks eller skiftes
areal projicerad i ett horisontalplan.
25 § Redovisning av block och skifte ska göras på det sätt som framgår av 7 § 3. Om
sökanden har redovisat sina uppgifter på annat sätt ska det godkännas om det av de
lämnade uppgifterna är enkelt att identifiera det block eller skifte som redovisningen
avser.
Karta
SAM-blanketten
26 § Sökanden ska till ansökan om utbetalning bifoga ”Blockkarta för skiftesredovisning 2006”. (SJVFS 2005:79)
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27 § På blockkartan ska sökanden ange identiteten på samtliga sina jordbruksskiften.
Endast de skiftesgränser som inte sammanfaller med blockgränser ska markeras. Ett
skifte kan endast tillhöra ett block.
Varje skifte ska ha en identitet skild från alla andra skiften. Identiteten ska
markeras på kartan och anges med ordningsnummer på det block där skiftet är
beläget följt av en bokstav för skiftet.
28 § Komplettering med uppgifter på blockkartan får göras inom den tid som
länsstyrelsen bestämmer.
Är vissa men inte alla skiften redovisade på blockkartan vid den tidpunkt som
länsstyrelsen bestämmer, omfattar ansökan endast de skiften som är enkla att
identifiera på kartan vid en jämförelse med uppgifterna i ansökningsblanketten.
Ansökan om åtagande för miljövänligt jordbruk
29 § Till en ansökan om åtagande för
1. bevarande av betesmarker och slåtterängar,
2. ekologiska produktionsformer,
3. skötsel av våtmarker och småvatten, och
4. skyddszoner,
ska en karta enligt 26 och 27 §§ ha kommit in till länsstyrelsen senast sista
ändringsdatum.
Komplettering med uppgifter på denna karta kan göras i enlighet med 28 §.
30 § Till ansökan om åtagande för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i
odlingslandskapet ska sökanden bifoga en särskild karta. Kartan ska ha kommit in till
länsstyrelsen senast sista ändringsdatum. Kartan ska vara en förstoring av
blockkartan till skala 1:5 000. Vid behov för läsbarheten ska skalan justeras ytterligare. På kartan ska åtagandeenheten och åtagandecentrum markeras. Placering och
omfattning av samtliga landskapselement ska vara tydligt återgivna. Komplettering
med uppgifter på denna karta kan göras i enlighet med 28 §.

KOMPLETTERINGAR OCH ÄNDRINGAR
31 § Kompletteringar och ändringar får endast göras i den utsträckning som är
tillåtet enligt kommissionens förordning (EG) nr 796/20046 och denna författning.
Kompletteringar och ändringar av uppgifter som påverkar stödbeloppet ska
lämnas in till länsstyrelsen senast sista ändringsdatum.
Uppgift om bokstav för ett redovisat skifte får ändras om skiftet delas i flera eller
slås samman med ett annat redovisat skifte. Sådan ändring ska göras senast sista
ändringsdatum.
32 § Sökanden kan inte, i enlighet med vad som framgår av artikel 15 i
kommissionens förordning (EG) nr 796/20047, komplettera eller ändra sin ansökan
om länsstyrelsen har lämnat besked om att kontrollbesök kommer att göras på
6
7
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företaget eller ändra de delar av en ansökan som berörs av fel som länsstyrelsen har
funnit vid kontroll.
För sen ansökan
33 § En för sent inlämnad ansökan om stöd eller ansökan om utbetalning medför att
stödet reduceras eller att inget stöd beviljas enligt artikel 21 i kommissionens
förordning (EG) nr 796/20048. (SJVFS 2005:79)
Uppgifter om nötkreatur
34 § Ändring av eller komplettering med ytterligare produktionsplatsnummer får
lämnas till stödmyndigheten senast den 31 juli ansökningsåret.
För stöd för bevarande av utrotningshotade husdjursraser gäller att identitetsnummer för nötkreatur som berättigar till stöd ska lämnas till stödmyndigheten senast
den 31 juli ansökningsåret.
Uppgifter enligt första och andra stycket som lämnas efter den 31 juli omfattas
inte av ansökan. Stödmyndigheten får dock medge att komplettering görs senare än
den 31 juli om det finns särskilda skäl. (SJVFS 2006:4)
Uppgifter om får, getter och svin
35 § Om det antal får, getter eller svin som sökanden angivit i ansökan, minskar
under hållandeperioden ska detta anmälas skriftligen till stödmyndigheten. Om
minskningen har skett på grund av naturliga omständigheter ska artikel 61 i
kommissionens förordning (EG) nr 796/20049 tillämpas.
Återkallelse av ansökan
36 § Sökanden kan när som helst dra tillbaka arealer eller djur från en ansökan eller
anmälan enligt de förutsättningar som anges i artikel 22 i kommissionens förordning
(EG) nr 796/200410. Ändringen ska göras skriftligen.

ÖVERFÖRING AV JORDBRUKSFÖRETAG
37 § Vid brukarskifte kan den nye jordbrukaren överta den tidigare jordbrukarens
ansökan om stöd, ansökan om utbetalning, beslut om åtagande, ansökan om
åtagande, ansökan om förlängning samt möjlighet att förlänga åtagande. En anmälan
om ett sådant övertagande ska göras på Jordbruksverkets blankett ”Övertagande
2006”.
Ansökan om mjölkbidrag kan inte övertas av annan jordbrukare.
Om anmälan gäller stöd för bevarande av utrotningshotade husdjursraser, ska
anmälan göras på Jordbruksverkets blankett ”Övertagande – utrotningshotade
husdjursraser 2006”. (SJVFS 2006:4)
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EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
10
EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
9
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Överföring av helt jordbruksföretag
38 § I de fall brukarskiftet omfattar överlåtelse av jordbruksföretaget i sin helhet,
enligt artikel 74 i kommissionens förordning (EG) 796/200411, ska blanketten enligt
36 § ha kommit in till länsstyrelsen senast sista ändringsdatum eller två månader
efter det att överlåtelsen skett och vid den tidpunkten åtminstone innehålla:
1. tydliga uppgifter om vem som har överlåtit jordbruksföretaget,
2. till vem överlåtelsen har skett, samt
3. datum för överlåtelsen.
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.

Överlåtelse av ansökan om vissa stöd
39 § Överlåtelse av ansökan om åtagande, beslut om åtagande, ansökan om
förlängning samt möjlighet att förlänga åtagande för öppet och varierat
odlingslandskap kan endast göras om brukarskiftet omfattar överlåtelse av all
åkermark på jordbruksföretaget inom de områden som anges i 2 kap. 9 § första
stycket i förordning (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder (LBU-förordningen).
Överlåtelse av ansökan om åtagande för kompensationsbidrag kan endast göras
om brukarskiftet omfattar överlåtelse av all mark inom de områden som anges i 3
kap. 1 § första stycket i LBU-förordningen.
Överlåtelse av ansökan om åtagande, beslut om åtagande, ansökan om förlängning
samt möjlighet att förlänga åtagande för åtgärder för minskat kväveläckage kan
endast göras om brukarskiftet omfattar överlåtelse av all åkermark på
jordbruksföretaget inom de områden som anges i 2 kap. 11 § första stycket i LBUförordningen.
Överlåtelse av ansökan om åtagande eller av beslut om åtagande för miljövänlig
vallodling kan endast göras om brukarskiftet omfattar överlåtelse av all åkermark på
jordbruksföretaget inom de områden som anges i 2 kap. 11a § i LBU-förordningen.
(SJVFS 2006:4)
Överföring av del av jordbruksföretag
40 § I de fall brukarskiftet omfattar del av jordbruksföretaget ska blanketten enligt
37 § ha kommit in till länsstyrelsen senast sista ändringsdatum och då innehålla
tydliga uppgifter om
1. vem som har överlåtit hela eller delar av en ansökan om stöd, en ansökan om
utbetalning, ett beslut om åtagande, en ansökan om åtagande, en ansökan om
förlängning samt möjlighet att ansöka om förlängning.
2. till vem överlåtelsen gjorts,
3. överlåtelsens omfattning, samt
11

EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
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4. datum för överlåtelsen.
Har blanketten inte kommit in och kraven i 1-4 inte är uppfyllda senast sista
ändringsdatum kan anmälan eller ansökan om överlåtelse inte godkännas.
Om sökanden har redovisat block och skifte på annat sätt än vad som framgår av
7 § 3, ska det godkännas om det av de lämnade uppgifterna är enkelt att identifiera
det block eller skifte som omfattas av överlåtelsen.
Om det finns brister endast i fråga om redovisningen av vissa skiften och om
sökanden inte kompletterar sin anmälan eller ansökan i dessa avseenden omfattar
anmälan eller ansökan endast de skiften som redovisats på föreskrivet sätt. (SJVFS
2006:4)
41 § En överlåtelse av delar av ett beslut om åtagande eller delar av ansökan om
åtagande, ansökan om förlängning av del av åtagande samt möjlighet att förlänga del
av åtagande i stödet för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i
odlingslandskapet kan endast göras om det sammanlagda värdet av övertagarens
ersättningsberättigande landskapselement efter överlåtelsen överstiger 3 000 kr.
(SJVFS 2006:4)

UNDANTAG
42 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
43 § Grundläggande bestämmelser om ansökan om stöd finns i
1. rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och
naturvårdskraven12,
2. kommissionens förordning (EG) nr 746/96 av den 24 april 1996 om
tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2078/92 om
produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och
naturvårdskraven13,
3. rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUFGJ) till utveckling av
landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar14,
4. kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 av den 29 april 2004 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUFGJ) till utveckling av
landsbygden15,
5. kommissionens beslut 96/228/EG av den 28 februari 1996 om systemet för
långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige16,

12

EGT L 215, 3.7.1992, s. 85 (Celex 31992R2078).
EGT L 102, 25.4.1996, s. 19 (Celex 31996R0746).
14
EGT L 160, 26.6.1999, s. 80 (Celex 31999R1257).
15
EUT L 153, 30.4.2004, s. 29 (Celex 32004R0817).
16
EGT L 76, 26.3.1996, s. 29 (Celex 31996D0228).
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6. 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
2529/200117,
7. 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 jordbrukare18,
8. 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 jordbrukare19,
9. 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 råvaror20,
10. lag (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
11. förordning (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.,
12. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd,
13. förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige,
14. förordning (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
(LBU-förordningen), samt
18. rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett
integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom
gemenskapen21.
------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 17 februari 2005.
2. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2002:93) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och anmälan av foderareal.
3. Den gamla författningen gäller fortfarande beträffande ansökningar, åtaganden
och anmälningar som avser bidragsåret 2004 eller tidigare.
---------------------

17

EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782R).
EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795).
19
EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
20
EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
21
EGT L 355, 5.12.1992, s. 1 (Celex 31992R3508).
18
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Denna författning22 träder i kraft den 19 april 2005.
--------------------Denna författning23 träder i kraft den 1 januari 2006.
--------------------Denna författning24 träder i kraft den 17 februari 2006.

CHRISTINA HUHTASAARI

Anna Blomquist
(Miljö- och regionalstödsenheten)

22

SJVFS 2005:21.
SJVFS 2005:79.
24
SJVFS 2006:4.
23
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Bilaga 1
Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för energigrödor, stöd för
kontrakterad stärkelsepotatis, bidrag för proteingrödor, mjölkbidrag, stöd för
kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd samt för övertagande
i samband med brukarskifte
Följande blanketter ska användas för ansökan om gårdsstöd, stöd för energigrödor,
stöd för kontrakterad stärkelsepotatis, bidrag för proteingrödor, mjölkbidrag, stöd för
kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd för smågrisproduktion,
getter, potatis, bär och grönsaker samt för övertagande i samband med brukarskifte.

Åtgärd

Blankett

Ansökan om
gårdsstöd

SAM 2006 (JSB 11:1)

Ansökan om stöd
för energigrödor

SAM 2006 (JSB 11:1)

Ansökan om stöd
för kontrakterad
stärkelsepotatis

SAM 2006 (JSB 11:1)

Ansökan om bidrag
för proteingrödor

SAM 2006 (JSB 11:1)

Ansökan om
mjölkbidrag

SAM 2006 (JSB 11:1)

Ansökan om stöd
för kvalitetscertifiering

SAM 2006 (JSB 11:1)

Odling och köp av
energigröda samt
industri- och
energigröda

Kontrakt – kontraktsbundna
grödor skördeåret 2006

Odling av energiskog för eget bruk

Försäkran – energiskog
skördeåret 2006

Övertagande i
samband med
brukarskifte

Övertagande 2006
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Ansökan om
förlängning av
miljöersättningsåtagande till och
med den 31
december 2006

Förlängning av åtagande
2006 – miljöersättningar
(JSB 69:1)

(SJVFS 2006:4)
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Bilaga 2
Blanketter för ansökan om åtagande för stöd för miljövänligt jordbruk och för
utbetalning av stöd för miljövänligt jordbruk
Följande blanketter ska användas för ansökan om åtagande för stöd för miljövänligt
jordbruk och för ansökan om utbetalning av respektive stöd för miljövänligt
jordbruk.

Stöd för miljövänligt
jordbruk

Blankett för
ansökan om
åtagande

Blankett för ansökan om
utbetalning

1. Bevarande av
betesmarker och
slåtterängar

Åtaganden 2006 –
miljöersättningar,
stödperiod 20062010 (JSB 66:1)

SAM 2006 (JSB
11:1)

2. Bevarande av
värdefulla
natur- och
kulturmiljöer i
odlingslandskapet

Åtaganden 2006 –
miljöersättningar,
stödperiod 20062010 (JSB 66:1)

SAM 2006 (JSB
11:1)

3. Bevarande av
utrotningshotade
husdjursraser

Ansökan –
utrotningshotade
husdjursraser 2006
(JSB 61:1)

Ansökan –
utrotningshotade
husdjursraser 2006
(JSB 61:1)

4. Öppet och
varierat
odlingslandskap

Åtaganden 2006 –
miljöersättningar,
stödperiod 20062010 (JSB 66:1)

SAM 2006 (JSB
11:1)

5. Ekologiska
produktionsformer

Åtaganden 2006 –
miljöersättningar,
stödperiod 20062010 (JSB 66:1)

SAM 2006 (JSB
11:1)

6. Åtgärder för
minskat kväveläckage

Åtaganden 2006 –
miljöersättningar,
stödperiod 20062010 (JSB 66:1)

SAM 2006 (JSB
11:1)
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7. Skötsel av
våtmarker och
småvatten

Åtagande –
miljöersättning för
skötsel av våtmarker
och småvatten (JSB
64:1)

SAM 2006 (JSB
11:1)

8. Skyddszoner

Åtaganden 2006 –
miljöersättningar,
stödperiod 20052009 (JSB 66:1)

SAM 2006 (JSB
11:1)

9. Miljövänlig
odling av bruna
bönor

Åtaganden 2006 –
miljöersättningar,
stödperiod 20062010 (JSB 66:1)

SAM 2006 (JSB
11:1)

10. Miljövänlig
odling av
sockerbetor

Åtaganden 2006 –
miljöersättningar,
stödperiod 20062010 (JSB 66:1)

SAM 2006 (JSB
11:1)

11. Ansökan om
byte av
ersättningsform

Ansökan – byte av
ersättningsform för
miljövänligt
jordbruk 2006
(JSB 65:1)

SAM 2006 (JSB
11:1)

12. Miljövänlig
vallodling

Åtaganden 2006 –
miljöersättningar,
stödperiod 20062010 (JSB 66:1)

SAM 2006 (JSB
11:1)

(SJVFS 2006:4)
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Bilaga 3
Blanketter för ansökan om utbetalning av miljöstöd
Följande blankett ska användas för ansökan om utbetalning av miljöstöd för
anläggning och återställande av våtmarker och småvatten.

Miljöstöd för

Blankett för
ansökan om
utbetalning

Anläggning
eller
återställande av
våtmarker och
småvatten

År 2 – 20,
SAM 2006 (JSB
11:1)

(SJVFS 2006:4)
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