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Omtryck

beslutade den 23 mars 2006
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 a och 17 §§ förordningen
(1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av
biomassa, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2005:47) om anläggningsstöd för
energiskog
dels att 14 § ska upphöra att gälla,
dels att 3, 6 och 15 §§ samt rubriken närmast före 14 § ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder ikraft.

Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om stöd för plantering av fleråriga grödor för
produktion av biomassa 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
2529/20011, samt
2. förordning (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för
produktion av biomassa.
Allmänt
2 § Ansökan om anläggningsstöd för energiskog ska göras på blankett fastställd av
Statens jordbruksverk, eller efter särskilt medgivande av länsstyrelsen, på blankett
fastställd av Jordbruksverket jämte elektroniskt dokument. Ansökan ska ges in till
länsstyrelsen i det län där jordbruksverksamheten bedrivs. Om sökanden bedriver
jordbruk i mer än ett län ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där den huvudsakliga jordbruksverksamheten bedrivs.
3 § Ansökningsperioden är från och med den 16 mars året före plantering till och
med den 1 mars planteringsåret. För planteringsåret 2006 är sista ansökningsdatum
30 mars. (SJVFS 2006:19)
1 EUT L 270, 21.10.2003, s.1 (Celex 32003R1782).

SJVFS 2006:19

4 § I ansökan för planteringsåret 2005 bör skifte anges med samma beteckning som i
ansökan om arealersättning året före planteringsåret. I ansökan för plantering från
och med år 2006 bör skifte anges med samma beteckning som i ansökan om
gårdsstöd året före planteringsåret. Vid plantering på skifte för vilket arealersättning
respektive gårdsstöd inte sökts föregående år och som därför inte har någon
beteckning, bör i stället ansökan kompletteras med beteckningen enligt årets ansökan
om gårdsstöd så snart denna beteckning är känd. Om sökanden har angett sina skiften
på annat sätt ska det godkännas om det av de lämnade uppgifterna är enkelt att
identifiera de skiften som ansökan avser.
Vid plantering på skifte för vilket gårdsstöd inte söks ska till ansökan bifogas en
blockkarta med redovisning av de skiften som ansökan omfattar.
5 § Stöd beviljas endast under förutsättning att anläggningen först prövats enligt
bestämmelserna i 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) och, om anläggningen berör
fast fornlämning, enligt bestämmelserna i 2 kap. kulturminneslagen (1988:950). Stöd
får inte beviljas till anläggning som påtagligt skadar särskilda värden för natur- och
kulturminnesvården.
6 § Länsstyrelsen ska löpande, dock senast den 31 mars planteringsåret, lämna
uppgifter till Jordbruksverket om vilka skiften eller delar av skiften som är
berättigande till stöd samt när ansökan om stöd kom in. För planteringsåret 2006 ska
uppgifterna vara lämnade senast den 30 april. (SJVFS 2006:19)
7 § Länsstyrelsen får inte bevilja stöd förrän ansökningarna i hela landet har
sammanställts. Om summan av sökt stöd i hela landet för skiften berättigande till
stöd överstiger anslagna medel, ska medlen reserveras för de sökande vars ansökan
om stöd kom in först till länsstyrelsen.
Särskilda villkor för plantering på mark utöver uttagspliktig mark
8 § Med tillräcklig yrkesutbildning och yrkesskicklighet enligt 6 a § 1 st 1 p
förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för
produktion av biomassa avses teoretisk yrkesutbildning motsvarande
naturbruksgymnasium med jordbruks- eller trädgårdsinriktning eller motsvarande
utbildning samt praktisk yrkeserfarenhet inom verksamhetsområdet. Kravet på
teoretisk yrkesutbildning kan även uppfyllas genom likvärdiga teoretiska kunskaper
inom närliggande kunskapsområden. Den som har minst tre års relevant
yrkeserfarenhet inom den senaste tioårsperioden får anses uppfylla kraven.
Den som har genomgått en specialkurs inriktad mot energiskogsodling får anses
uppfylla kraven.
Den som inte uppfyller kraven kan ändå beviljas stöd under förutsättning att den
sökande kommer att anlita annan som uppfyller kraven.
9 § Om sökanden inte uppfyller de föreskrivna verksamhetskraven enligt 6 a § 1 st 2
p förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för
produktion av biomassa vid beslut om stöd ska ansökan avslås.
Sökanden uppfyller inte verksamhetskraven om denne har meddelats ett
föreläggande, ett föreläggande förenat med vite eller motsvarande åtgärd av en
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tillsynsmyndighet eller bryter mot ett förbud som har meddelats av en
tillsynsmyndighet.
10 § Ett jordbruksföretags ekonomiska bärkraft enligt 6 a § 1 st 3 p förordningen
(1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av
biomassa ska visas med hjälp av en ekonomisk kalkyl. Kalkylen ska visa att företaget
har förmåga att bestå med nuvarande ägare utan extraordinära insatser i form av hjälp
utifrån. Företaget ska tillsammans med eventuell annan bestående förtjänstmöjlighet
ge sökanden en tillfredsställande försörjning.
Anläggningens utformning
11 § Ett skifte som planteras med energiskog kan berättiga till stöd även om inte
hela skiftet planteras. Följande delar behöver inte planteras:
1. vändtegar, under förutsättning att de inte sträcker sig längre in i skiftet än 10
meter från ytterkanten av skiftet,
2. stamledningar för dränering som avvattnar högre liggande mark och passerar
skiftet samt zoner upp till 10 meter från dräneringsledningen,
3. kraftledningsgator, el- eller telekablar som passerar skiftet samt zoner upp till
6 meter från ledningen eller kabeln, samt
4. platser för omlastning av den skördade energiskogen.
De delar av ett skifte som inte har planterats och som inte uppfyller villkoren i
punkterna 1-4 är inte stödberättigande. Även om de oplanterade arealerna uppfyller
villkoren i punkterna 1-4 men totalt överstiger 15 procent av skiftets hela yta är den
del av den oplanterade arealen som överstiger 15 procent inte stödberättigande.
12 § För ett godkännande av anläggningen krävs att lämplig jordbearbetning och
ogräsbekämpning är genomförd samt att grödan är planterad i tillräckligt stort antal
för att ha förutsättningar att uppnå god avkastning. Sticklingsmaterialet ska vara
lämpligt för ändamålet och regionen.
13 § Varje enskild plantering ska ha en yta av minst 0,2 hektar för att berättiga till
stöd.
Besiktning av anläggningar m.m.
14 § har upphävts genom (SJVFS 2006:19)
15 § Länsstyrelsen ska senast den 30 september planteringsåret besiktiga de
anläggningar för vilka anläggningsstöd sökts samt rapportera utfallet av besiktningarna till Jordbruksverket. (SJVFS 2006:19)
16 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
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-------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning2 träder i kraft den 18 juli 2005, då Statens Jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1997:39) om anläggningsstöd för energiskog ska upphöra att
gälla.
Äldre bestämmelser gäller dock beträffande ansökningar som avser bidragsåret 2004
eller tidigare år.
-------------------------Denna författning3 träder i kraft den 23 mars 2006. De nya bestämmelserna ska dock
tillämpas för tid från och med den 1 januari 2006 och för befintliga ansökningar om
anläggning av energiskog med planteringsår 2006 eller 2007.

MATS PERSSON

Camilla Callman
(Gårdsstödsenheten)

2 SJVFS 2005:47
3 SJVFS 2006:19
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