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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1996:54) om nationellt stöd till
jordbruket i norra Sverige;
beslutade den 17 januari 2001
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 25 § förordningen
(1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige, i fråga om
verkets föreskrifter (SJVFS 1996:54) om nationellt stöd till jordbruket i
norra Sverige att 10, 12, 14, 15, 16, 19, 22, 23 a, 23 b, 23 d och 23 e §§ skall
ha följande lydelse.1
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om nationellt stöd till jordbruket i norra
Sverige finns i
1. kommissionens beslut 96/228/EG av den 28 februari 1996 om
systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga
områdena i Sverige,2 samt
2. förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra
Sverige. (SJVFS 1998:63).
Allmänt
2 § I dessa föreskrifter avses med
brukningscentrum: den fastighet där de för driften viktigaste ekonomibyggnaderna är belägna,

1 Författningen omtryckt SJVFS 1998:63, SJVFS 1999:15, SJVFS 2000:38 och SJVFS
2000:97.
2 EGT L 76, 26.3.1996, s. 29 (Celex 31996D0228).
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jordbrukare: detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av
den 27 november 1992 om ett integrerat system för administration och
kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen,3
jordbruksföretag: detsamma som i förordning (EEG) nr 3508/92,
jordbruksmark: åker- eller betesmark,
produktionsenhet: det eller de djurstallar med tillhörande mark där
animalieproduktion bedrivs, samt
slaktsvin: djur som enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1991:122) om klassificering av slaktkroppar skall hänföras till benämningarna slaktsvin eller unggalt. (SJVFS 1996:67).
3 § Jordbruksföretag som ombildas eller bildas efter den 1 januari 1995,
skall vid stödets bestämmande behandlas som om åtgärden inte skett om
ombildandet eller bildandet leder till ett klart och otillbörligt kringgående
av de bestämmelser som gäller för rätt till stöd.
3 a § har upphävts genom (SJVFS 2000:38).
Områden med nationellt stöd
4 § I bilaga 1 till kommissionens beslut 96/228/EG anges de kommuner och
församlingar inom vilka stöd kan lämnas. De definierade gränserna framgår
av Jordbruksverkets blockdatabas. (SJVFS 2000:38).
Särskilda villkor för nationellt stöd
5 § Stöd för djur lämnas endast till jordbruksföretag som uppfyller villkoren om identifiering och registrering av djur i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur. (SJVFS
2000:38).
5 a § Nationellt stöd för djur lämnas endast till jordbrukare som har det
ekonomiska ansvaret för djuren.
För getter lämnas nationellt stöd under förutsättning att villkoren i
9 § andra stycket förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i
norra Sverige har uppfyllts under hållandeperioden för ansökningsåret.
(SJVFS 1998:124).
6 § Djur som stöd sökts för får ersättas med annat djur av samma slag,
som på ersättningsdagen är stödberättigande, under förutsättning dels att
utbytet sker inom 20 dagar från den dag då djuret lämnade jordbruks-

3 EGT L 355, 5.12.1992, s. 1 (Celex 31992R3508).
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företaget, dels att det ersättande djuret registreras i enlighet med i 5 §
nämnda föreskrifter.
Om antalet mjölkkor minskar till färre än två kor, skall detta anmälas till
Jordbruksverket inom tio arbetsdagar från den dag då minskningen
skedde. (SJVFS 2000:38).
7 § Stöd för animalieproduktion lämnas med det stödbelopp som gäller för
det stödområde där respektive produktionsenhet är belägen. Stöd för
produktion av smågrisar eller getter lämnas dock med det stödbelopp som
gäller för det stödområde där brukningscentrum är beläget.
För jordbrukare som bedriver produktion av slaktsvin på fastigheter i
fler än ett stödområde och vars sammanlagda produktion överstiger 2 500
slaktsvin, fördelas de stödberättigande slaktsvinen i förhållande till den
faktiska produktionen inom respektive stödområde under året. För smågrisar lämnas stöd enligt den stödnivå som gäller för det stödområde där
djuren befinner sig under hållandeperioden.
Stöd för arealer lämnas med det stödbelopp som gäller för det stödområde där arealen är belägen. (SJVFS 1998:63).
8 § har upphävts genom (SJVFS 1997:22).
9 § Företag med mjölk- eller slaktsvinsproduktion skall anmäla om den
brukade arealen jordbruksmark minskar till under tre hektar. Sådan anmälan
skall göras skriftligen till Jordbruksverket inom tio arbetsdagar från den
dag då minskningen skedde. (SJVFS 1996:67).
10 § 4 Sådana ändringar av ansökan som anges i artikel 4.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 av den 23 december 1992 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrationsoch kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem5 får ske
senast den 15 juni ansökningsåret.
Uppgift om bokstav för ett redovisat skifte får ändras om skiftet delas i
flera eller slås samman med annat redovisat skifte. Sådan ändring skall
göras senast vid den tidpunkt som anges i första stycket. Görs ändringen
senare är ansökan om nationellt stöd försent inkommen i den del den gäller
de skiften som omfattas av ändringen. (SJVFS 2001:1 ).
11 § Det är tillåtet att dra tillbaka arealer från en ansökan om stöd för
potatis-, bär- eller grönsaksodling om ändringen sker skriftligen innan
länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av de administrativa kon4 Senaste lydelse SJVFS 2000:97.
5 EGT L 391, 31.12.1992, s. 36 (Celex 31992R3887).
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trollerna av de aktuella arealerna eller att kontrollbesök kommer att ske på
jordbruksföretaget. (SJVFS 2000:38).
12 § 6 Vid brukarskifte kan den nya brukaren få överta den tidigare
brukarens ansökan om stöd för odling av potatis, bär eller grönsaker och
ansökan om nationellt stöd för djur. För att få överta sistnämnda ansökan
krävs att övertagandet omfattar ett helt jordbruksföretag. Övertagaren får
därvid tillgodräkna sig den del av hållandeperioden för djuren som har
förflutit under överlåtarens innehavstid. En anmälan om övertagande skall
göras på Jordbruksverkets blankett ”Anmälan/ansökan om övertagande
2001”. (SJVFS 2001:1).
12 a § I de fall brukarskiftet omfattar överlåtelse av jordbruksföretaget i sin
helhet enligt artikel 14 a i förordning (EEG) nr 3887/92, skall blanketten som
anges i 12 § ha kommit in till länsstyrelsen senast en månad efter det att
överlåtelsen har skett och då innehålla uppgifter om
1. vem som har överlåtit jordbruksföretaget och till vem överlåtelsen
har skett, och
2. datum för överlåtelsen.
En handling som givits in till länsstyrelsen och som vid ovannämnda
tidpunkt inte uppfyller de ovan och i 12 § redovisade kraven på form och
innehåll utgör, och skall behandlas som en anmälan om övertagande först
vid den senare tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är
uppfyllda. (SJVFS 2000:38).
12 b § I de fall brukarskiftet omfattar annat än överlåtelse av jordbrukarföretaget i sin helhet, skall blanketten enligt 12 § ha kommit in till länsstyrelsen senast vid den tidpunkt som anges i 10 § och då innehålla uppgifter om
1. vem som har överlåtit hela eller delar av sin ansökan om stöd och till
vem överlåtelsen har skett,
2. överlåtelsens omfattning, uppgifter om ordningsnummer för block
och bokstav för skifte, storlek och markanvändning för samtliga skiften
som omfattas av övertagandet, samt
3. datum för övertagandet av överlåtarens ansökan om stöd.
En handling som givits in till länsstyrelsen och som vid ovannämnda
tidpunkt inte uppfyller de ovan och i 12 § redovisade kraven på form och
innehåll utgör, och skall behandlas som, en anmälan om övertagande först
vid den senare tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är
uppfyllda. Föreligger endast brister i fråga om redovisningen av vissa
skiften och sker ingen komplettering i dessa avseenden omfattar anmälan
6 Senaste lydelse SJVFS 2000:38.
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endast de skiften som redovisats på föreskrivet sätt. En redovisning av
block och skiften som skett på annat sätt än det som fastställts ovan skall
dock godtas om det av de lämnade uppgifterna är enkelt att identifiera de
skiften som omfattas av överlåtelsen. (SJVFS 2000:38).
12 c § En anmälan om övertagande enligt 12 a eller 12 b §§ skall utöver
vad som anges där och i 12 § ges in i original och vara undertecknad av
övertagaren och överlåtaren eller behöriga firmatecknare för dessa. En
anmälan som brister i något av dessa hänseenden skall kompletteras inom
den tid som länsstyrelsen begär och vad gäller anmälan om övertagande
enligt 12 b § alltid innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av
administrativa kontroller eller att kontrollbesök kommer att ske på jordbruksföretaget.
En komplettering som avser övertagarens underskrift, och som gäller
en anmälan om övertagande av en ansökan som omfattar djur, skall särskilt
innehålla
1. en försäkran om att de djur, som ansökan omfattar, har hållits från
den dag som överenskommits för övertagandet av de villkor som är förenade med överlåtarens ansökan, och kommer att hållas under den hållandeperiod som gäller för att stöd skall lämnas, och
2. ett utdrag ur stalljournalen som styrker att övertagaren tagit över
djurhållningen vid tidpunkten för övertagandet av villkoren. (SJVFS
2000:38).
12 d § I ansökan eller anmälan skall jordbrukaren ange respektive skiftes
areal projicerad i ett horisontalplan. Arealen skall anges i hektar med minst
två decimalers noggrannhet. Utebliven decimal i redovisning av
skiftesareal kommer vid prövning av ansökan eller anmälan att betraktas
som en nolla. (SJVFS 2000:38).
13 § Jordbrukare som bedriver mjölk- eller slaktsvinsproduktion skall
senast den 15:e i den månad då han börjar uppbära statlig ålderspension
eller hel förtidspension meddela detta till Jordbruksverket. (SJVFS
1996:67).
Stöd för mjölkproduktion
14 § 7 Stöd för mjölkproduktion till företag med leveranskvot lämnas sedan
ansökan om stöd kommit in till Jordbruksverket på av verket fastställd
blankett. Ansökan skall ha kommit in till Statens jordbruksverk,
Stödutbetalningsenheten, 551 82 Jönköping senast den 30 april närmast

7 Senaste lydelse SJVFS 1997:22.

5

SJVFS 2001:1
efter kvotårets slut. Utbetalning sker i efterskott för den mjölkmängd som
levererats till mejeri. (SJVFS 2001:1).
15 § 8 Företag med direktförsäljningskvot kan ansöka om stöd för den
mjölkmängd som enligt 38 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2000:18) om mjölkkvoter skall redovisas till Jordbruksverket. Ansökan skall
göras på av verket fastställd blankett och ha kommit in till Statens
jordbruksverk, Stödutbetalningsenheten, 551 82 Jönköping senast den 31
oktober året efter produktionsåret. (SJVFS 2001:1).
15 a § Som villkor för stöd enligt 14 och 15 §§ gäller att jordbruksföretaget
på begäran skall styrka de uppgifter som ligger till grund för ansökan.
(SJVFS 2000:38).
Stöd för transport av mjölk
16 § 9 Ansökan om transportstöd skall innehålla uppgifter om den
mjölkmängd som månadsvis hämtats inom respektive stödområde. Utbetalning sker i efterskott sedan ansökan har kommit in till Jordbruksverket
på av verket fastställd blankett. Ansökan skall ha kommit in till Statens
jordbruksverk, Stödutbetalningsenheten, 551 82 Jönköping senast den
1 april året efter det år transportstödet avser. (SJVFS 2001:1).
Stöd för produktion av slaktsvin
17 § Utbetalning av stöd för produktion av slaktsvin sker för det antal
slaktsvin som slakterierna rapporterar till Jordbruksverket i enlighet med
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:56) om slakteriernas
rapportering avseende slaktade djur.
Utbetalning sker tidigast månaden efter de i nämnda föreskrifter angivna senaste redovisningsdagarna och sedan ansökan kommit in till
Jordbruksverket på av verket fastställd blankett. (SJVFS 1996:67).
18 § Jordbrukare skall senast inom 10 dagar efter slaktleveransen meddela
Jordbruksverket om något av de levererade djuren inte uppfyller de villkor
som gäller för rätt till stöd. (SJVFS 1996:67).

8 Senaste lydelse SJVFS 2000:38.
9 Senaste lydelse SJVFS 1997:22.
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19 § 10 Jordbruksföretag som har rätt till stöd för produktion av slaktsvin,
men som inte erhållit något stöd eller som har levererat minst fem svin mer
än vad företaget erhållit stöd för, kan ansöka om sådant stöd. Ansö-kan
skall skickas till Statens jordbruksverk, Stödutbetalningsenheten, 551 82
Jönköping och ha kommit in senast den 1 april året efter produktionsåret.
(SJVFS 2001:1).
20 § Som villkor för stöd enligt 19 § gäller att jordbruksföretaget på
begäran skall styrka de uppgifter som ligger till grund för ansökan. (SJVFS
1997:22).
Stöd för äggproduktion
21 § Stöd lämnas till jordbruksföretag med äggproduktion och beräknas
efter det antal värphöns som satts in i produktion. Stöd lämnas inte för
värphöns som vid insättningen är äldre än 25 veckor. Stöd lämnas endast
en gång per värphöna. (SJVFS 2000:38).
22 § 11 Stöd utbetalas månadsvis i efterskott. Ansökan skall göras på av
Jordbruksverket fastställd blankett. Ansökan skall ha kommit in till Statens
jordbruksverk, Stödutbetalningsenheten, 551 82 Jönköping senast den
1 april året efter insättningen av hönsen. (SJVFS 2001:1).
22 a § Som villkor för stöd enligt 21 § gäller att jordbruksföretaget på
begäran skall styrka de uppgifter som ligger till grund för ansökan. (SJVFS
2000:38).
Övriga nationella stöd
23 § En ansökan om nationellt stöd för smågrisproduktion, getter, potatis,
bär eller grönsaker eller en anmälan om övertagande vid brukarskifte skall
ges in till länsstyrelsen i det län där jordbrukaren bedriver huvuddelen av
sin jordbruksverksamhet.
En ansökan eller anmälan, skall göras skriftligen på det sätt, lämnas in
inom den tid och innehålla de uppgifter som framgår av EG:s regler, denna
författning eller den blankett på vilken uppgifterna skall lämnas. Detsamma
gäller uppgifter som senare tillförs en ansökan eller anmälan. Uppgifter
som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stödet får dock
lämnas muntligt om länsstyrelsen medger det.

10 Senaste lydelse SJVFS 1997:22.
11 Senaste lydelse SJVFS 1997:22.
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Av artikel 8.1 kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 framgår att
försent inlämnade ansökningar och ändringar m.m. medför att stödet skall
reduceras eller att inget stöd skall lämnas. (SJVFS 1998:124).
23 a § 12 En ansökan om nationellt stöd för smågrisproduktion, getter,
potatis, bär eller grönsaker skall göras på Jordbruksverkets blankett E8.14
”Ansökan nationellt stöd för smågrisproduktion, getter, potatis och
bär/grönsaker 2001”. Blanketten skall ha kommit in till länsstyrelsen senast
den 4 april 2001 och vid den tidpunkten åtminstone innehålla följande.
1. Tydliga uppgifter om vem som söker nationellt stöd,
2. om ansökan avser nationellt stöd för potatis, bär eller grönsaker, en
skiftesredovisning med ordningsnummer för block och bokstav för skifte
som omfattar samtliga jordbruksskiften som nationellt stöd söks för eller
som brukaren kan komma att komplettera sin ansökan med inom den tid för
ändringar som framgår av 10 §, samt
3. uppgift om det antal djur som stöd söks för om ansökan omfattar
suggor eller getter.
En handling som givits in till länsstyrelsen och som den 4 april 2001
inte uppfyller de ovannämnda kraven på form och innehåll, utgör och skall
behandlas som en ansökan om stöd först vid den senare tidpunkt då
handlingen har kompletterats så att de ovanstående kraven är uppfyllda.
Om en till länsstyrelsen inkommen blankett E8.14 ”Ansökan nationellt stöd
för smågrisproduktion, getter, potatis och bär/grönsaker 2001” enbart
innehåller uppgifter som avses under punkterna 1 och 3 utgör den dock en
ansökan om nationellt stöd för djur. Detta gäller dock under förutsättning
att blanketten senast den 30 april har kompletterats med de uppgifter som
avses under punkten 2 om nationellt stöd även söks för odling. Sker
kompletteringen senare än den 4 april skall dock ansökan, i den del som
avser odling, behandlas som inkommen först vid den tidpunkt då kraven i
punkt 2 är uppfyllda. En redovisning av block och skiften som skett på
annat sätt än det som fastställts ovan skall dock godtas om det av de
lämnade uppgifterna är enkelt att identifiera de skiften som redovisningen
avser. (SJVFS 2001:1).
23 b § 13 En ansökan om nationellt stöd för smågrisproduktion, getter,
potatis, bär eller grönsaker skall utöver vad som sägs i 23 a §
1. ges in i original och vara undertecknad av sökanden eller behörig
firmatecknare för denne, och

12 Senaste lydelse SJVFS 2000:38.
13 Senaste lydelse SJVFS 2000:38.
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2. innehålla uppgifter om markanvändningen och storlek på de skiften
som nationellt stöd för potatis, bär eller grönsaker söks för.
En ansökan som har brister i något av dessa avseenden eller saknar
uppgifter som sökanden skall lämna i enlighet med vad som framgår av
blanketten E8.14 ”Ansökan nationellt stöd för smågrisproduktion, getter,
potatis och bär/grönsaker 2001” skall kompletteras av sökanden. Komplettering med uppgifter som avses under punkten 2 ovan skall ske senast
vid den tidpunkt som anges i 10 §. Annan komplettering får ske inom den
tid som länsstyrelsen begär dock alltid innan länsstyrelsen har lämnat
besked om resultaten av administrativa kontroller eller att kontrollbesök
kommer att ske på jordbruksföretaget.
Om en ansökan vid den tidpunkt som anges i 10 § saknar uppgifter
som avses under punkten 2 ovan är ansökan, i den del som berör de skiften som inte har redovisats på föreskrivet sätt, försent kompletterad.
(SJVFS 2001:1).
23 c § En komplettering med sökandens underskrift på en ansökan som
omfattar djur, skall särskilt innehålla
1. en försäkran om att de djur, som ansökan omfattar, har hållits av
sökanden från dagen efter den dag då ansökan lämnades in till länsstyrelsen och kommer att hållas under den hållandeperiod som gäller för
att stödet skall lämnas, och
2. ett utdrag ur sökandens stalljournal som styrker att djuren hölls på
företaget vid ovannämnda tidpunkt. (SJVFS 1998:124).
23 d § 14 Efter särskilt medgivande från länsstyrelsen och under de
förutsättningar som anges nedan får uppgifter som skall lämnas på blanketten E8.14 ”Ansökan nationellt stöd för smågrisproduktion, getter,
potatis och bär/grönsaker 2001” istället lämnas på en annan handling som
biläggs blanketten.
En bilagd handling skall ha en utformning som nära överensstämmer
med blanketten E8.14 ”Ansökan nationellt stöd för smågrisproduktion,
getter, potatis och bär/grönsaker 2001”. Uppgifterna på bilagan får inte
vara handskrivna.
Inkommer uppgifter på sätt som ovan beskrivits trots att länsstyrelsen
inte har medgivit det skall den omständigheten inte påverka frågan om
ansökan eller uppgifterna har kommit in i rätt tid om brukaren inom den tid
som länsstyrelsen begär kompletterar blanketten E8.14 ”Ansökan
nationellt stöd för smågrisproduktion, getter, potatis och bär/grönsaker
2001” med de uppgifter som skall lämnas där. (SJVFS 2001:1).

14 Senaste lydelse SJVFS 2000:38.
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23 e § 15 En ansökan om nationellt stöd får i stället för att ges in på
blanketten E8.14 ”Ansökan nationellt stöd för smågrisproduktion, getter,
potatis och bär/grönsaker 2001” ges in på ett elektroniskt dokument med
därtill hörande särskild blankett som har fastställts av Jordbruksverket.
Ingivande av elektroniska dokument får endast ske via det särskilda ADBsystem för mottagning av stödansökningar som tillhandahålls av
Jordbruksverket. (SJVFS 2001:1).
24 § Stöd för odling av jordgubbar lämnas från och med anläggningsåret
under förutsättning att planteringen sker före utgången av augusti månad
nämnda år.
Det år jordgubbsodlingen bryts lämnas stöd under förutsättning att
odlingen bryts tidigast efter kartsättningen.
Nationellt stöd för potatis, svarta vinbär eller grönsaker lämnas endast
om respektive odling är etablerad före utgången av juni månad ansökningsåret och sker i enlighet med lokalt erkända normer. (SJVFS 2000:38).
Stödets storlek
25 § Stöd lämnas för
1. mjölkproduktion,
2. smågrisproduktion,
3. produktion av slaktsvin,
4. getproduktion,
5. potatisodling,
6. bär- eller grönsaksodling samt
7. transport av mjölk
med de högsta belopp som anges i 6-9, 11-13 §§ förordningen (1996:93).
Stöd för äggproduktion lämnas med
Stödområde
1-2
3
(SJVFS 1998:63).

Kr per insatt höna
10,00
3,60

Bilagan har upphävts genom (SJVFS 1998:11).
Övrigt
26 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 2000:38).
15 Senaste lydelse SJVFS 2000:38.
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--------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning16 träder i kraft den 24 april 1996, men skall dock,
såvitt avser 12-15 §§, tillämpas från och med den 15 mars 1996 och i övrigt
från och med den 1 juli 1995. Genom författningen upphävs Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:82) om prisstöd till äggproduktion
i norra Sverige och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:30) om
stöd till jordbruksföretag i norra Sverige med produktion av slaktsvin.
--------------------------Denna författning17 träder i kraft den 13 maj 1996.
--------------------------Denna författning18 träder i kraft den 21 mars 1997.
-------------------------Denna författning19 träder i kraft den 12 februari 1998.
---------------------------Denna författning20 träder i kraft den 1 juli 1998.
---------------------------Denna författning21 träder i kraft den 15 januari 1999.
---------------------------Denna författning22 träder i kraft den 13 april 2000.
16 SJVFS 1996:54.
17 SJVFS 1996:67.
18 SJVFS 1997:22.
19 SJVFS 1998:11.
20 SJVFS 1998:63.
21 SJVFS 1998:124.
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---------------------------Denna författning23 träder i kraft den 21 juni 2000.
---------------------------Denna författning24 träder i kraft den 15 februari 2001. Äldre lydelse av
12, 23 a, 23 b, 23 d, och 23 e §§ skall fortfarande gälla för ärenden som
avser stödåret 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Peder Larsson
(Miljö- och regionalstödsenheten)

22 SJVFS 2000:38.
23 SJVFS 2000:97.
24 SJVFS 2001:1.
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