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SJVFS 2001:68
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2000:132) om stöd för miljövänligt
jordbruk;
beslutade den 18 juni 2001
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 4, 9 och 22 §§
förordningen
(2000:577)
om
stöd
för
miljöoch
landsbygdsutvecklingsåtgärder samt efter samråd med länsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket, att 1 kap. 27 § verkets
föreskrifter (SJVFS 2000:132) om stöd för miljövänligt jordbruk1 skall
ha följande lydelse.

1 kap.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Kompletteringar och ändringar av ansökan m. m.
27 § Sista sådatum är den 15 juni 2001. I Jämtlands, Västerbottens,
Västernorrlands och Norrbottens län är dock sista sådatum den 25 juni
2001.
Kompletteringar och ändringar får, om inget annat framgår av denna
författning, ges in till stödmyndigheten senast den 15 juni 2001. I
Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län får dock
nämnda kompletteringar och ändringar ges in till stödmyndigheten senast
den 25 juni 2001. Inkommer komplettering eller ändring senare skall
avdrag för sen komplettering eller ändring göras enligt 5 §.
Ändring av eller komplettering med ytterligare uppgifter om
produktionsplatsnummer får lämnas till stödmyndigheten fram till den 31
augusti det år ansökan avser. För utrotningshotade husdjursraser gäller att
identitetsnummer för nötkreatur som berättigar till stöd skall lämnas till
stödmyndigheten senast den 31 augusti det år ansökan avser. Uppgifter
som avses i detta stycke och som lämnas efter den 31 augusti omfattas
inte av ansökan.
Uppgift om bokstav för ett redovisat skifte får ändras om skiftet delas
i flera eller slås samman med ett annat redovisat skifte. Sådan ändring
skall i ansökan om utbetalning göras senast vid den tidpunkt som anges i
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Författningen omtryckt SJVFS 2001:42.

Utkom från trycket
den 21 juni 2001

SJVFS 2001:68
första stycket. Görs ändringen senare är ansökan om utbetalning för sent
inkommen i den del den gäller de skiften som omfattas av ändringen,
varvid avdrag skall göras enligt 5 §.
------------------------Denna författning träder i kraft den 21 juni 2001.
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Kirsi Heinonen
(Miljö - och regionalstödsenheten)
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