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SJVFS 2003:15
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2002:93) om ansökan om vissa
jordbrukarstöd och anmälan av foderareal;
beslutade den 12 mars 2003
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 9 och 22 §§
förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
dels att 12, 13 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 13 a och
39 a §§, av följande lydelse.
12 § En ansökan om åtagande och utbetalning för miljövänligt jordbruk
för bevarande av utrotningshotade husdjursraser ska göras på Jordbruksverkets blankett ”Ansökan – Utrotningshotade husdjursraser 2003”. Blanketten ska ha kommit in till stödmyndigheten senast den 20 mars 2003
och vid den tidpunkten innehålla följande:
1. Tydliga uppgifter om vem som ansöker.
2. Vilket djurslag ansökan avser.
3. Djuridentiteter för får, getter och svin.
En handling som har lämnats in till stödmyndigheten och som den 20
mars 2003 inte uppfyller ovannämnda krav, är en ansökan först vid den
senare tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är uppfyllda.
13 § En ansökan enligt 12 § som avser nötkreatur ska även innehålla
minst ett produktionsplatsnummer eller ett identitetsnummer.
En ansökan som saknar denna uppgift får kompletteras av sökanden.
Sådan komplettering kan göras senast sista sådatum. Om sökanden inte
kompletterar sin ansökan senast sista sådatum omfattar ansökan endast de
uppgifter som har redovisats på föreskrivet sätt.
Ytterligare kompletteringar och ändringar får göras enligt 30-35 §§.
13 a § Härstamningsuppgifter som styrker renrasighet för utrotningshotade husdjursraser ska ha kommit in till stödmyndigheten senast den 31
augusti ansökningsåret. Stödmyndigheten får dock medge att uppgifterna
lämnas senare än den 31 augusti om det finns särskilda skäl.

Utkom från trycket
den 18 mars 2003

SJVFS 2003:15

17 § En ansökan om att ändra ett åtagande eller del av ett åtagande till ett
annat åtagande ska göras på Jordbruksverkets blankett ”Ansökan om
ändring av åtagande 2003”. För ändringar inom stödet för bevarande av
betesmarker och slåtterängar ska blanketten ”Ansökan – Åtaganden för
stöd för miljövänligt jordbruk, stödperiod med början 2003” användas.
Sökanden ska lämna in blanketten till stödmyndigheten senast den 20
mars 2003 och då innehålla tydliga uppgifter om
1. vem som ansöker om ändrat åtagande,
2. vilket åtagande som redan finns och vad åtagandet ska ändras till,
samt
3. vilken omfattning av åtagandet som ansökan avser.
Har blanketten inte kommit in och ovannämnda krav inte är uppfyllda
senast den 14 april 2003 kan ansökan om ändrat åtagande för 2003 inte
godkännas.
39 a § En överlåtelse av delar av ett beslut om åtagande eller delar av
ansökan om 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.
------------------------Denna författning träder i kraft den 19 mars 2003.

MATS PERSSON

Ulrika Franke
(Miljö- och regionalstödsenheten)
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