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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2000:18) om mjölkkvoter;

Utkom från trycket
den 19 april 2004
Omtryck

beslutade den 15 april 2004
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7-12, 16 och 21 §§ förordningen
(1999:1319) om mjölkkvoter och 28 §§ förordningen (1999:1148) om EG:s
förordningar om jordbruksprodukter samt efter samråd med Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet, att föreskriftsrubriken samt 1, 6, 9, 12, 17, 22, 27, 30-31, 34,
38 och 40 §§ verkets föreskrifter (SJVFS 2000:18) om mjölkkvoter1 ska ha följande
lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag denna
författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:18) om mjölkkvoter och
mjölkbidrag; (SJVFS 2004:11).
Inledande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om mjölkkvoter finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1788/2003 av den 29 september 2003 om införande
av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter2,
2. kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 av den 30 mars 2004 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en
avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter3,
3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt
4. förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter.
Grundläggande bestämmelser om mjölkbidrag finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande
av gemensamma bestämmelser för systemet 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 2529/20014,
2. kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003 av den 23 december 2003 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter av vissa stödsystem som avses i avdelning
IV 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 jordbrukare5,
1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2002:69.
EGT L 270, 21.10.2003 s.123 (Celex 32003R1788).
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EGT L 94, 31/3/2004 s. 22-32 (Celex 32004R0595).
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EGT L 270/1, 21.10.2003, s. 1-69 (Celex 32003R1782).
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EGT L 339, 24/12/2003 s. 52-69 (Celex 32003R2237).
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3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt
4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
(SJVFS 2004:11).
Definitioner m.m. (SJVFS 2000:124).
2 § I denna författning förstås med
frimängd: summan av de ej utnyttjade delarna av producenternas mjölkkvoter
samt ej utdelade kvantiteter av den nationella reserven under ett kvotår,
produktionsenhet: den eller de djurstallar med tillhörande mark där
mjölkproduktionen bedrivs.
2 a § Ansökan för juridisk person ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.
Sökanden ska kunna styrka sin behörighet. (SJVFS 2000:124).
Tilldelning av mjölkkvot
3 § Ytterligare tilldelning av leveranskvot kan ske till den produktionsenhet till
vilken det köpts leveranskvot för att etablera mjölkproduktion med varaktig
expansion. Ytterligare tilldelning av leveranskvot ska ske till den producent som vid
tid för tilldelningen innehar produktionsenheten.
Förutsättningar för tilldelning är att produktionsenheten inte haft leveranskvot
eller att leveranser inte ägt rum under det föregående kvotåret och att leveranskvoten
inte minskats någon gång på produktionsenheten under det kvotår leveranskvot
köpts. (SJVFS 2002:69).
4 § Producent som avses i 3 § kan tilldelas ytterligare leveranskvot ur en för varje
kvotår av Statens jordbruksverk fastställd kvotmängd av den nationella reserven.
Producent som avses i 3 § kan högst tilldelas en leveranskvot som motsvarar 50
procent av den leveranskvot som denne köpt under kvotåret, dock högst 50 000 kg.
Kvoten tilldelas med förbehållet att om leveranskvoten minskar på
produktionsenheten under de två påföljande kvotåren överför Jordbruksverket
tilldelad leveranskvot som inte utnyttjats till den nationella reserven. (SJVFS
2001:94).
5 § För producent som avses i 3 § ska ansökan om tilldelning ske på blankett E7.13
”Ytterligare tilldelning” och avse den produktionsenhet till vilken köp av
leveranskvot gjorts. Ansökan om tilldelning ska komma in till Jordbruksverket senast
den 15 februari det kvotår överlåtelse av leveranskvot registrerats. Tilldelningen
avser samma kvotår som köpen. (SJVFS 2001:94).
6 § Ansökan om tilldelning av direktförsäljningskvot ska komma in till
Jordbruksverket på blankett E7.2 ”Direktförsäljningskvot för mjölk”. Ansökan kan
omfatta maximalt 10 000 kg direktförsäljningskvot. Direktförsäljningskvot fördelas i
den ordning ansökningarna kommer in till Jordbruksverket. Kvoten tilldelas med
förbehållet att om direktförsäljningskvoten minskar på produktionsenheten under det
kvotår tilldelning sker eller de två påföljande kvotåren, överför Jordbruksverket
tilldelad direktförsäljningskvot som inte utnyttjats till den nationella reserven.
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En producent får komma in med ytterligare ansökan tidigast efter att tilldelning
enligt första stycket skett. Tilldelning enligt första stycket sker ur en för varje kvotår
av Jordbruksverket fastställd direktförsäljningskvot ur den nationella reserven.
Om en producent säljer eller omvandlar hela eller delar av sin direktförsäljningskvot kan producenten inte tilldelas direktförsäljningskvot enligt första
stycket, varken under resterande del av innevarande kvotår eller under påföljande
kvotår. (SJVFS 2004:11).
7 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i 3, 4 och 6 §§.
Omvandling av mjölkkvot
8 § Omvandling av en mjölkkvot kan göras en gång per kvotår. För innevarande
kvotår kan endast den kvot som under samma kvotår inte utnyttjats omvandlas.
Utnyttjad kvot kan omvandlas för påföljande kvotår.
9 § Ansökan om omvandling av en mjölkkvot ska göras på blankett E7.14
”Omvandling av mjölkkvot” och ska, för att gälla innevarande kvotår, komma in till
Jordbruksverket senast den 15 februari.
Vid ansökan om omvandling av en direktförsäljningskvot till en leveranskvot ska
bifogas blankett E7.12 ”Sammanfattning - direktförsäljning av mjölk 1 april - 31
mars” som sammanfattar direktförsäljningar för det kvotår som ansökan om
omvandling avser. Producenten måste även ha ett leverantörsnummer hos den
uppköpare producenten avser att leverera till. Om det finns särskilda skäl kan
Jordbruksverket medge undantag från sistnämnda krav. (SJVFS 2004:11).
Flyttning av mjölkkvot m.m.
10 § Mjölkkvoter som tillhör produktionsenheter inom samma företag kan flyttas
efter ansökan hos Jordbruksverket på blankett E7.3 ”Överföring av mjölkkvot”.
För att överföringen ska gälla innevarande kvotår ska ansökan ha kommit in till
Jordbruksverket senast den 15 februari samma kvotår. Om ansökan kommer in
mellan den 16 februari och den 31 mars kommer överföringen att gälla från och med
den 1 april påföljande kvotår. (SJVFS 2004:11).
11 § Arrendator som vill flytta kvot från arrenderad produktionsenhet ska ha
jordägarens skriftliga tillstånd att flytta kvoten. När arrendet upphör ska kvoten
återgå.
Vid fördelning av mjölkkvot, i de fall som avses i 12 § förordningen (1999:1319)
om mjölkkvoter, kan endast outnyttjad mjölkkvot föras från produktionsenheten med
verkan under innevarande kvotår.
12 § Ansökan om byte av mejeri ska ske på blankett E7.3 ”Överföring av
mjölkkvot”. För att ett byte av mejeri ska gälla innevarande kvotår ska ansökan om
byte ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 mars samma kvotår. (SJVFS
2004:11).
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Överlåtelse (handel, byte, gåva) av mjölkkvot
13 § Överlåtelse av mjölkkvot kan endast registreras om den producent till vilken
kvoten överlåts äger eller arrenderar en produktionsenhet och överlåtelsen sker
mellan olika producenter och olika leverantörsnummer eller identifikationsnummer.
Överlåtelse av leveranskvot kan, såvitt avser överlåtelse till producenter med
leverantörsnummer som inte tidigare registrerats hos Jordbruksverket, endast
registreras om producenten avser att stadigvarande leverera mjölk.
Överlåtelse av direktförsäljningskvot kan, såvitt avser överlåtelse till producenter
utan identifikationsnummer hos Jordbruksverket, endast registreras om producenten
påvisar framtida överlåtelse av mjölk eller andra mjölkprodukter direkt för
konsumtion.
14 § En överlåtelse av mjölkkvot kan endast registreras med verkan från och med
innevarande kvotår om säljaren gör det sannolikt att kvoten inte utnyttjats samma
kvotår.
15 § Den som ansöker om registrering av överlåtelse av mjölkkvot ska, om
överlåtelserna under innevarande kvotår uppgår till mer än 300 000 kg, endera vid
ansökan styrka rätten att disponera en areal motsvarande minst ett hektar åkermark
per 16 000 kg kvot, inklusive eventuell redan disponerad kvot, eller bifoga
handlingar som styrker innehavet av minst en godkänd
koplats på
produktionsenheten per 10 000 kg kvot, inklusive eventuell redan disponerad kvot.
(SJVFS 2002:69).
16 § Ansökan om registrering av överlåtelse av mjölkkvot kan avse överlåtarens
hela kvot eller del därav.
Ansökan om registrering av överlåtelse av del av kvot får inte avse mindre
kvantiteter än 5 000 kg för leveranskvot och 500 kg för direktförsäljningskvot.
17 § Ansökan om registrering av överlåtelse av mjölkkvot ska ske på
Jordbruksverkets blankett E7.3 ”Överföring av mjölkkvot”. Ansökan ska ha kommit
in till Jordbruksverket senast den 15 februari för att registreringen av överlåtelsen ska
gälla innevarande kvotår. För ansökningar som kommer in till Jordbruksverket
mellan den 16 februari och den 31 mars kommer registreringen av överlåtelsen att
gälla från och med den 1 april påföljande kvotår. (SJVFS 2004:11).
18 § Vid ansökan om registrering av överlåtelse av mjölkkvot från arrenderad
fastighet krävs jordägarens skriftliga samtycke. Jordägare, som upplåtit
produktionsenheten och vill överlåta kvot, ska till ansökan om registrering av
överlåtelse av mjölkkvot bifoga en skriftlig uppsägning som visar att arrendet upphör
före kvotårets utgång och en ansökan om överföring av kvot från arrendatorn till
jordägaren. Kvot som är föremål för rättslig tvist får inte överlåtas. Om det finns
särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelsen i första
meningen.
19 § Vid fördelning av kvot mellan jordägare och arrendator på grund av arrendets
upphörande har respektive part, utan hinder av vad som föreskrivs i 18 § första
meningen, rätt att överlåta den del av kvoten som han enligt fördelningsavtal förfogar
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över. Fördelningsavtalet eller en av båda parter undertecknad handling utvisande
avtalets innehåll ska bifogas till ansökan om registrering av överlåtelse.
20 § En producent, som återfått en vilande mjölkkvot, får överlåta den endast om
leveranser eller direktförsäljning återupptagits före ansökan om registrering av
överlåtelse.
21 § Leveranskvot behåller vid överlåtelse säljarens fetthalt. (SJVFS 2000:124).
Överföring av mjölkkvot i samband med ägarbyte eller arrende av fastighet
22 § Vid överföring av mjölkkvot i samband med ägarbyte ska ansökan om
överföring av mjölkkvot ske gemensamt av parterna på blankett E7.3 ”Överföring av
mjölkkvot”. Köpehandling ska bifogas.
Överföring av mjölkkvot i samband med arrende kan endast ske om
arrendeavtalet har en varaktighet på minst ett kvotår från den dagen ansökan om
överföring av mjölkkvot kom in till Jordbruksverket. Ansökan om överföring ska ske
gemensamt av parterna på blankett E7.3 ”Överföring av mjölkkvot”. Arrendeavtal
ska bifogas.
För att överföringen ska gälla innevarande kvotår ska ansökan ha kommit in till
Jordbruksverket senast den 15 februari samma kvotår. Om ansökan kommer in
mellan den 16 februari och den 31 mars kommer överföringen att gälla från och med
den 1 april påföljande kvotår.
Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från kraven på
arrendeavtalets varaktighet och att ansökan ska ske gemensamt. Om undantag
medges vad gäller arrendeavtalets varaktighet får fördelning av mjölkkvot inte ske
efter arrendetidens slut. (SJVFS 2004:11).
23 § Vid överlåtelse eller upplåtelse av hel produktionsenhet ska den kvot som är
knuten till den överlåtna eller upplåtna produktionsenheten överföras till förvärvaren
eller arrendatorn. Vid överlåtelse eller upplåtelse av del av produktionsenhet kan del
av kvot överföras till förvärvaren eller arrendatorn. I dessa fall får överföring av
mjölkkvot mellan företag motsvara högst 16 000 kg per hektar överlåten eller
upplåten åkermark.
Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelsen i första stycket tredje meningen. (SJVFS 2002:69).
24 § I de fall som avses i 12 § förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter ska, om
parterna inte kommit överens om något annat, mjölkkvoten fördelas mellan jordägare
och arrendator med hänsyn till arrendeförhållandets längd samt parternas
ekonomiska insatser enligt bilagan till dessa föreskrifter.
Vilande mjölkkvot
25 § Ansökan om vilande mjölkkvot ska göras på blankett E7.7 ”Vilande
mjölkkvot”. Ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda inom sex månader från
dagen för beslut om överföring av kvoten till den nationella reserven.
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26 § Ansökan ska göras av den producent som har fått mjölkkvoten överförd till den
nationella reserven. Vid konkurs ska ansökan göras av konkursförvaltare och vid
arrende kan ansökan göras av jordägaren. Vid dödsfall ska ansökan göras av
dödsboet. Har arvskifte förrättats ska ansökan göras av den eller de arvingar eller
testamentstagare som tillskiftats fastighet på vilken produktionsenheten finns. Då
företag överlåts till någon som finns uppräknad i 2 kap. 1 - 3 §§ ärvdabalken ska ansökan göras av den nya ägaren.
27 § En kvot kan hållas vilande i högst två år från dagen för beslutet om överföring
av kvoten till den nationella reserven. (SJVFS 2004:11).
28 § Ansökan om att återfå en vilande mjölkkvot ska göras på Jordbruksverkets
blankett E7.8 ”Återfå vilande mjölkkvot”. Ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast en månad före den dag leverans till uppköpare eller direktförsäljning
beräknas återupptas. Till ansökan om att återfå vilande leveranskvot ska intyg från
mejeri bifogas. Av intyget ska det framgå när leveranserna beräknas återupptas. Om
det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från föreskriven ansökningstid.
29 § Ansökan om att återfå en vilande mjölkkvot ska göras av den producent som
har fått beslut om vilande mjölkkvot. Om det finns särskilda skäl kan ansökan göras
av annan som uppräknas i 26 §.
30 § Producent kan återfå en vilande leveranskvot endast om mjölkleveranser till
uppköpare återupptas på den produktionsenhet varifrån kvoten överförts till den
nationella reserven. Leveranser ska återupptas inom två år från dagen för beslutet om
överföring av kvoten till den nationella reserven. Leveranser ska återupptas av den
som ansökt om att återfå den vilande leveranskvoten. (SJVFS 2004:11).
31 § Producent kan återfå en vilande direktförsäljningskvot endast om försäljning
direkt för konsumtion återupptas på den produktionsenhet varifrån kvoten överförts
till den nationella reserven. Direktförsäljning ska återupptas inom två år från dagen
för beslutet om överföring av kvoten till den nationella reserven av den som ansökt
om att återfå den vilande direktförsäljningskvoten. Producent ska styrka återupptagen
direktförsäljning på det sätt som anges i 38 §. (SJVFS 2004:11).
Tilläggsavgift m.m.
32 § Utjämning av leveranser som överstiger eller understiger tilldelade kvoter sker
på nationell nivå. Tilläggsavgift tas ut om den nationella kvoten överskrids.
Motsvarande gäller för utjämning av direktförsålda kvantiteter.
Om en producent den 31 mars är tilldelad kvot på flera olika produktionsenheter,
kan utjämning endast göras mellan de av enheterna från vilka leveranser eller
direktförsäljning har skett under kvotåret.
Leveranskvoter
33 § Uppköpare av mjölk ska hos Jordbruksverket ansöka om registrering av sin
verksamhet senast en månad innan den startar. Uppköpare ska uppfylla kraven enligt
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Statens livsmedelsverks kungörelse (SLVFS 1994:13) med föreskrifter och allmänna
råd om hantering av mjölk och mjölkbaserade produkter.
34 § Uppköpare ska senast den 14 maj efter kvotårets slut till Jordbruksverket ha
kommit in med en komplett rapport innehållande redovisning av från varje producent
uppköpta kvantiteter mjölk och mjölkens fetthalt. I annat fall tillkommer en särskild
avgift enligt kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 av den 30 mars 2004 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en
avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter6. (SJVFS 2004:11).
35 § Om den nationella kvoten överskrids ska producent till uppköpare betala
tilläggsavgift för den mängd mjölk som levererats utöver kvot och eventuell
frimängd. Vid behov görs justering av leveransen med hänsyn till fetthalt samt tillägg
av mjölkekvivalenter motsvarande den mängd av andra mjölkprodukter som
levererats.
Tilläggsavgiften ska betalas av den som senast levererade mjölk från
produktionsenheten före kvotårets utgång, av de producenter som är eller har varit
tilldelade leveranskvot på enheten. Om de senaste mjölkleveranserna före kvotårets
utgång lämnades av en producent utan leveranskvot på produktionsenheten, ska
denne betala tilläggsavgift för dessa leveranser.
36 § Den uppköpare som senast köpte upp mjölk från produktionsenheten före
kvotårets utgång är ansvarig för betalning av tilläggsavgift till Jordbruksverket.
Tilläggsavgift ska vara betald till Jordbruksverket av uppköparen på
postgirokonto 95 45 27-8 senast den 1 augusti. Vid försenad betalning tillkommer
ränta enligt räntelagen (1975:635).
37 § I de fall producenten före kvotårets slut överskrider sin mjölkkvot får
uppköpare som förskott på eventuell tilläggsavgift dra av högst 50 procent från
avräkningspriset för varje mjölkleverans från denne producent. Uppköpare får även
dra av förskott på eventuell tilläggsavgift i de fall producent ännu inte överskridit sin
kvot men leveranserna markant avviker från producentens normala säsongsvariation
och det bedöms sannolikt att producenten ska betala tilläggsavgift. Det belopp som
dras av får högst motsvara 10 procent av producentens leveranser vid varje månads
avräkning. Om avdragsbeloppet överstiger den slutliga tilläggsavgiften ska
överskjutande belopp snarast återbetalas.
Direktförsäljningskvoter
38 § Direktförsäljningsproducent ska senast den 14 maj efter kvotårets slut till
Jordbruksverket ha kommit in med en komplett sammanfattning av de mängder
mjölk och andra mjölkprodukter som sålts direkt. I annat fall tillkommer en särskild
avgift enligt kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 av den 30 mars 2004 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en
avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter7. Om en komplett sammanfattning
inte kommit in senast den 30 juni efter kvotårets slut ska Jordbruksverket, om
6
7

EGT L 94, 31/3/2004 s. 22-32 (Celex 32004R0595).
EGT L 94, 31/3/2004 s. 22-32 (Celex 32004R0595).
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sammanfattningen inte kommit in 30 dagar efter påminnelse, dra in
direktförsäljningskvoten.
Om inte sammanfattningen innehåller namn på producenten, uppgifter om
produkterna, direktförsåld mängd mjölk eller mjölkprodukter i kg, datum och
underskrift den 14 maj är den inte komplett och kommer att behandlas som för sent
inkommen. (SJVFS 2004:11).
39 § Om den nationella kvoten överskrids ska producent till Jordbruksverket betala
tilläggsavgift för den mängd mjölk som sålts direkt utöver kvot och eventuell
frimängd.
Tilläggsavgiften ska betalas av den som senast sålde mjölk eller andra
mjölkprodukter direkt för konsumtion från produktionsenheten före kvotårets utgång,
av de producenter som är eller har varit tilldelade direktförsäljningskvot på enheten.
Om de senaste direktförsäljningarna av mjölk eller andra mjölkprodukter före
kvotårets utgång utfördes av en producent utan direktförsäljningskvot på
produktionsenheten, ska denne betala tilläggsavgift för dessa direktförsäljningar.
Tilläggsavgiften ska vara betald av direktförsäljningsproducenten till
Jordbruksverket på postgirokonto 95 45 27-8 senast den 1 augusti. Vid försenad
betalning tillkommer ränta enligt räntelagen (1975:635).
Mjölkbidrag
40 § Ansökan om mjölkbidrag och eventuella ytterligare betalningar enligt artikel
95 och 96 i rådets förordning (EG) nr 1782/20038 ska ha kommit in till
Jordbruksverket senast den 15 maj det aktuella året.
Ansökan görs på Jordbruksverkets blankett E2.29 och ska innehålla de uppgifter
som framgår av blanketten.
En för sent inkommen ansökan medför att stödet reduceras eller att ansökan avslås
i enlighet med artikel 13 i kommissionens förordning (EG) nr 2419/20019.
Om den sökande inte är producent under det kvotår som slutar den 31 mars det år
ansökan om mjölkbidrag avser, men har upptagit leveranser eller direktförsäljning
därefter, bifogas leveransintyg från mejeri eller styrkande om att direktförsäljning
upptagits med ansökan. Av leveransintyget eller styrkandet ska det framgå vid vilket
datum leveranser eller direktförsäljning upptogs.
------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning10 träder i kraft den 1 april 2000 då följande föreskrifter ska
upphöra att gälla. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:20) om införande
av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, (SJVFS 1995:160)
om ytterligare fördelning av mjölkkvoter, (SJVFS 1996:127) om en extra
handelsomgång med mjölkkvoter i region 1 för kvotåret den 1 april 1996 till och med
den 31 mars 1997, (SJVFS 1996:131) om vilande mjölkkvot, (SJVFS 1998:15) om
kompensation för märkbar sänkning av jordbruksomräkningskursen, (SJVFS
8

EGT L 270/1, 21.10.2003, s. 1-69 (Celex 32003R1782).
EGT L 327, 12/12/2001 s. 11-32 (Celex 32001R2419).
10
SJVFS 2000:18.
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1998:102) om omvandling av mjölkkvot, (SJVFS 1999:90) om begränsad
förlängning av handel med mjölkkvoter inför kvotåret 1999/2000 och (SJVFS
1999:138) om överlåtelse av mjölkkvot.
2. En registrering av överlåtelse av en mjölkkvot får inte avse tid före den 1 april
2000.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden som anhängiggjorts före
ikraftträdandet av dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning11 träder i kraft den 7 augusti 2000.
------------------------Denna författning12 träder i kraft den 1 april 2002.
------------------------Denna författning13 träder i kraft den 1 april 2003.
------------------------Denna författning14 träder i kraft den 19 april men ska tillämpas från och med
den 1 april 2004.

MATS PERSSON
Mikael Karlsson
(Djurbidragsenheten)
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Bilaga
Fördelning av mjölkkvot mellan jordägare och arrendator enligt 24 § ska ske
enligt följande normer:
1. Arrendeförhållandets längd.
I vissa fall ska arrendatorn erhålla del av kvoten beroende på hur lång tid
arrendeförhållandet pågått. Med arrendeförhållande avses den längsta av följande
tider:
a) nuvarande arrendators arrendetid,
b) nuvarande arrendators och tidigare generationers arrendetid i obruten följd,
c) nuvarande arrendators och företrädares arrendetid då jordägaren godkänt
överlåtelse av arrenderätten, eller
d) nuvarande arrendators och tidigare arrendators arrendetid då överlåtelse skett
enligt 9 kap. 31 § jordabalken.
Beroende på arrendetid ska arrendatorn ha följande procent av kvoten:
År

%

År

%

År

%

0-5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

27
28
29
30
31
32
33
34
35
>35

34
36
38
40
42
44
46
48
50
50

2. Jordägarens respektive arrendatorns ekonomiska insatser.
Den del av mjölkkvoten som återstår ska fördelas mellan jordägaren och arrendatorn
med hänsyn tagen till parternas ekonomiska insatser för att kunna bedriva
mjölkproduktion. Vid denna fördelning räknas:
Jordägaren tillgodo:
a) Marknadsvärdet av åker. Vid beräkningen av antalet hektar åker ska 1,5
mjölkkor per hektar användas. Marknadsvärdesprincipen ska gälla. Detta innebär att
värdet på åkermarken ska fastställas till vad en köpare i allmänhet kan antas vara
beredd att betala för marken.
b) Nuvarande värde av ekonomibyggnader för mjölkproduktion och
grovfoderlagring. I värdet ska ingå de inventarier som jordägaren ställt till
arrendatorns förfogande.
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Arrendatorn tillgodo:
a) Marknadsvärdet av mjölkkorna inklusive rekrytering.
b) Nuvarande värde av maskiner för grovfoderproduktion. Vid fastställande av
nuvarande värde ska normvärden användas. Antalet hektar som ska användas vid
beräkningarna motsvarar de antal hektar som jordägaren har tillgodo vad avser
markvärdet.
c) Nuvarande värde av de investeringar som arrendatorn utfört i form av
byggnader, byggnadsinventarier och övriga inventarier för mjölkproduktionen.
Beräkningen ska utföras efter samma principer som vid beräkningen av värdet av
jordägarens inventarier.
d) Värdet av rörelsekapital för mjölkproduktion enligt de principer som tillämpas
vid länsstyrelsens bidragskalkylering multiplicerat med antalet mjölkkor.
När jordägarens respektive arrendatorns ekonomiska insatser sammanräknats ska
resterande kvot fördelas i proportion till respektive parts ekonomiska insats.
Om slutresultatet vid fördelningen enligt denna bilaga blir oskäligt kan normerna
frångås.

11

