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SJVFS 2002:15
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2000:132) om stöd för miljövänligt
jordbruk;
beslutade den 11 mars 2002
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 4, 9 och 22 §§
förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder samt efter samråd med länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och
Naturvårdsverket, att 1 kap. 29 och 29 a §§ verkets föreskrifter (SJVFS
2000:132) om stöd för miljövänligt jordbruk1 skall ha följande lydelse.
29 § Uppgifter om nötkreatur som skall utgöra underlag för beräkning av
antalet djurenheter hämtas ur det centrala nötkreatursregistret (CDB). Det
beräknade antalet djurenheter skall utgöra underlag för utbetalning av
stöd.
Räkningsperioden är 1 september året som föregår ansökningsåret till
och med den 31 augusti ansökningsåret. För ekologiska produktionsformer gäller dock för första året i stödperioden att räkningsperioden är
1 januari ansökningsåret till och med den 31 augusti samma år.
29 a § För att uppgifterna i CDB skall kunna utgöra underlag för beräkning av antalet djurenheter skall sökanden redovisa produktionsplatsnummer i blanketten SAM 2002. Endast de nötkreatur som finns redovisade på sökandens produktionsplats och är anmälda till CDB senast det
datum då underlag för beräkning hämtas ur CDB kan tillgodoräknas
sökanden.
Ett djur får endast tillgodogöras en sökande vid ett och samma
räkningstillfälle. Den dag ett djur rapporteras ut från en produktionsplats
anses djuret tillhöra produktionsplatsen.
Om särskilda skäl föreligger får stödmyndigheten medge att ett djur
som inte är anmält till CDB får räknas under förutsättning att det inte
beror på sökanden att djuret inte är anmält till CDB.
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Författningen senast omtryckt SJVFS 2001:115.

Utkom från trycket
den 13 mars 2002

SJVFS 2002:15

Denna författning träder i kraft den 13 mars 2002.

MATS PERSSON

Kirsi Heinonen
(Miljö - och regionalstödsenheten)
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