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SJVFS 2002:25
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2000:132) om stöd för miljövänligt
jordbruk;
beslutade den 10 april 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, att 1 kap. 19 och 21 §§
verkets föreskrifter (SJVFS 2000:132) om stöd för miljövänligt jordbruk1 skall ha följande lydelse.
19 § En ansökan enligt 2 kap. 1 § andra stycket LBU-förordningen om att
ändra ett åtagande till ett annat åtagande skall göras på Jordbruksverkets
blankett ”Ansökan om ändring av åtagande 2002”. Blanketten skall ha
lämnats in till stödmyndigheten senast vid den tidpunkt då ansökan om
godkännande av åtagande skall ha lämnats in det år ändringen av åtagandet skall träda i kraft och då innehålla tydliga uppgifter om
1. vem som ansöker om ändrat åtagande,
2. vilket åtagande som redan finns och vad åtagandet skall ändras till,
samt
3. vilken omfattning av åtagandet som ansökan avser.
Är den särskilda blanketten inte inkommen och villkoren i punkterna
1–3 inte uppfyllda senast den 15 juni 2002 kan en ansökan om ändrat
åtagande inte godkännas.
21 § Under den tid ett åtagande löper kan åtagandet utökas till att omfatta
ytterligare arealer, djurenheter eller andra ersättningsgrundande enheter
för återstoden av åtagandets löptid, under förutsättning att utökningen är
till uppenbar fördel för det ifrågavarande åtagandet. Omfattningen av
utökningen måste även kunna motiveras med hänsyn till åtagandets
karaktär, den återstående periodens längd och utökningens storlek som
skall vara betydligt mindre än det ursprungliga åtagandet.
Utökning av ett åtagande kan också ske genom att ersätta stödmottagarens ursprungliga åtagande med ett nytt åtagande för hela den
berörda arealen, djurenheterna eller de andra ersättningsgrundande enhe1
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terna på villkor som är minst lika stränga som för det ursprungliga åtagandet.
Ansökan om utökning av ett åtagande skall göras på Jordbruksverkets
blankett ”Ansökan – Åtagande för stöd för miljövänligt jordbruk, stödperiod med början 2002”. Blanketten skall ha kommit till stödmyndigheten senast den 21 mars 2002. Är uppgifter som utgör ansökan om utökning av ett åtagande inte inkomna på blanketten senast den 15 juni kan
en ansökan om utökning av ett åtagande år 2002 inte godkännas.
------------------------Denna författning träder i kraft den 15 april 2002.
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