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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2000:132) om stöd för miljövänligt
jordbruk;
beslutade den 10 juli 2001
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. 10, 11 och 15 §§, 2 kap. 26 och 28 §§ och 4
kap. 60 § verkets föreskrifter (SJVFS 2000:132) om stöd för miljövänligt
jordbruk1 samt bilaga 3 till föreskrifterna skall ha följande lydelse.

1 kap. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
10 § Enligt 1 kap. 4 § LBU-förordningen får en ansökan om stöd för en
ny stödperiod endast beviljas om sökanden respekterar god jordbrukarsed.
Detta innebär att stöd endast kan lämnas till jordbruksföretag som, i
sin jordbruksverksamhet på brukningsenheten, under stödperioden respekterar nedanstående bestämmelser i den utsträckning dessa reglerar
enskildas förhållanden.
1. Bestämmelserna om djurhållning och gödselhantering samt växtodling, i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket,
2. bestämmelserna om begränsning av antalet djur i ett jordbruk, lagring och spridning av stallgödsel samt krav för att åkermark skall anses
höst- eller vinterbevuxen, i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1999:79) om miljöhänsyn i jordbruket,
3. bestämmelserna om kunskapskrav m.m. i vissa fall, tillstånd att
använda bekämpningsmedel, samt spridning av bekämpningsmedel, i
förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel, samt
4. bestämmelserna om val av medel och om skyddsavstånd i Statens
naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av bekämp ningsmedel.
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Den som ansöker om godkännande av ett åtagande för en ny stödperiod skall på ansökningsblanketten intyga att god jordbrukarsed respekteras.
Ansökan om godkännande av åtagande
11 § 2 En ansökan om godkännande av åtagande skall göras på den särskilda blankett som Jordbruksverket har fastställt för det avsedda åtagandet. Blanketten skall ha kommit in till stödmyndigheten den 4 april 2001
med undantag för en ansökan om godkännande av åtagande för gutefår
som skall ha kommit in till stödmyndigheten senast den 16 juli 2001.
Av blanketten skall det framgå
1. tydliga uppgifter om vem som ansöker,
2. vilket eller vilka åtaganden som ansökan avser,
3. blockidentitet, om ansökan avser åtagande för bevarande av betes marker och slåtterängar, bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer
i odlingslandskapet, ekologiska produktionsformer, skötsel av våtmarker
och småvatten samt skyddszoner,
4. om ansökan avser åtagande för utrotningshotade husdjursraser,
antal djur av varje djurslag för får, getter och svin samt minst ett produktionsplatsnummer eller identitetsnummer för nötkreatur, samt
5. om ansökan avser ekologiska produktionsformer, om ansökan även
omfattar ekologisk djurhållning.
Är den särskilda blanketten, med undantag för blanketten för ansökan
om åtagande för gutefår, inte inkommen och villkoren i första stycket inte
uppfyllda senast den 15 juni 2001 kan ett åtagande för år 2001 inte godkännas. Är blanketten för ansökan om åtagande för gutefår inte inkommen och villkoren i första stycket inte uppfyllda senast den 10 augusti
2001 kan ett åt agande för år 2001 inte godkännas.
Ansökan om utbetalning av stöd
15 § 3 En ansökan om utbetalning för respektive stöd skall göras på SAM
2001 eller på den särskilda blanketten för utrotningshotade husdjursraser
och skall ha kommit in till stödmyndigheten senast den 4 april 2001. En
ansökan om utbetalning av stöd för gutefår skall ha kommit in till
stödmyndigheten senast den 16 juli 2001.
Ansökningsblanketterna skall då innehålla tydliga uppgifter om
1. vem som ansöker,
2. blockidentitet och en skiftesredovisning över samtliga jordbruksskiften som omfattas av ansökan om utbetalning eller som sökanden kan
komma att komplettera sin ansökan med inom den tid för ändring som
framgår av 27 §,
2
3
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3. antal djur av varje djurslag för får, getter och svin samt minst ett
produktionsplatsnummer, alternativt identitetsnummer för utrotningshotade husdjursraser, för nötkreatur i de fall djur skall redovisas i ansökan
om utbetalning,
4. ekologisk djurhållning för nötkreatur,
5. vilka skiften som tilläggsersättning för skötsel av våtmarker och
småvatten söks för, samt
6. markanvändning för de skiften utbetalning av stöd för miljövänlig
odling av bruna bönor och miljövänlig odling av sockerbetor söks för.
En handling som lämnats in till stödmyndigheten och som den 4 april
2001 inte uppfyller de ovannämnda kraven på form och innehåll, utgör
och skall behandlas som en ansökan om utbetalning av det eller de berörda stöden först vid den tidpunkt då handlingen har kompletterats så att
de ovanstående kraven är uppfyllda. En handling som avser gutefår och
som den 16 juli 2001 inte uppfyller ovannämnda krav på form och innehåll, utgör och skall behandlas som en ansökan om utbetalning av stöd för
gutefår först vid den tidpunkt då handlingen har kompletterats så att de
ovanstående kraven är uppfyllda.
2
kap.
BEVARANDE
AV
ODLINGSLANDSKAPETS
BIOLOGISKA MÅNGFALD OCH KULTURMILJÖVÄRDEN
Bevarande av utrotningshotade husdjursraser
26 § Följande raser berättigar till stöd:
Nötkreatur: Fjällko
Rödkulla
Allmogeko (väneko, ringamålako, bohuskulla)
Får:
Gutefår
Ryafår
Svenskt finullsfår
Allmogefår (skogsfår, dala pälsfår, roslagsfår)
Getter:
Lantrasget
Allmogeget (göingeget, jämtget)
Svin:
Linderödssvin
28 § Stöd får ges för djur av enligt 26 § stödberättigande ras som berättigat till miljöstöd för utrotningshotade husdjursraser år 1995-2000 samt
andra renrasiga djur av de raser som anges i 26 §. Stöd får även ges för
fjällkor och rödkullor vars mor berättigat till miljöstöd för utrotningshotade husdjursraser 1995-2000 och vars far till minst 87,5 procent tillhör
rasen i fråga.
Med renrasiga fjällkor och rödkullor menas djur vars far och morfar
till minst 87,5 procent tillhör rasen i fråga och vars mor till minst 70 procent tillhör rasen i fråga.
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Med renrasiga gutefår, ryafår och svenskt finullsfår menas djur vars
far och mor till minst 93,75 % tillhör rasen i fråga.
Renrasighet skall styrkas med härstamningsuppgifter som är grundade
på officiell husdjurskontroll eller med genbanksintyg. Renrasighet för
djur av allmogeras skall dock kunna styrkas med genbanksintyg.
4 kap. MILJÖANPASSAT JORDBRUK
Vårbearbetning
60 §4 Stödberättigande areal får utgöras av mark som inte jordbearbetas
efter skörd fram till och med den 31 december under aktuellt stödår och
på vilken vårsådd sker senast sista sådatum enligt 1 kap. 27 § dessa föreskrifter året efter det aktuella stödåret.
-------------------------Denna författning träder i kraft den 12 juli 2001 och skall tillämpas
från och med ansökningsåret 2001.

MATS PERSSON

Kirsi Heinonen
(Miljö - och regionalstödsenheten)
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Definitioner av värdefulla landskapselement

Bilaga 3 5

Utöver vad som för varje enskilt värdefullt landskapselement som redovisas nedan gäller även att samtliga till väsentlig del skall ha tillkommit
före den storskaliga mekaniseringen av jordbruket, d.v.s. före 1940.
Brukaren skall ha rätt att bedriva skötsel av samtliga landskapselement
som ingår i skötselåtagandet.
Värdefullt
landskapselement

Definition

Allé

Anläggning av minst 7 träd ursprungligen planterade längs
en väg. Anläggningen kan vara enkel eller dubbelsidig.
Renar inkluderas.

I landskapselementet Allé får inte landskapselementet
Hamlat träd räknas separat för erhållande av ersättning.
Brukningsväg

Väg utan asfalt eller oljegrus som använts eller används
för transporter inom gården. Renar och eventuellt dike
inkluderas.
I
landskapselementet
Brukningsvägar
får
inte
landskapselementet Öppet dike räknas separat för
erhållande av ersättning.

Brunn, källa

Brunn eller vattenkälla, eventuellt med ursprunglig
konstruktion av trä eller sten. Omgivande ren inkluderas.

Byggnadsgrund

Byggnadsgrund eller byggnad utan fungerande tak som
hör samman med tidigare markanvändning/hushållning.
Grunden består av en eller flera tydliga grund- eller
hörnstenar samt eventuellt spismursröse. Marken innanför
grundens ytterväggar och omgivande ren inkluderas.
Landskapselementet Byggnadsgrund får inte räknas
separat för erhållande av ersättning när det ligger på
landskapselementet Åkerholme.
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Fornlämningslokal

Fasta fornlämningar, ovan jord, enligt kulturminneslagen
med kringliggande skydds- eller fornlämningsområde.
Landskapselementet Fornlämningslokal får inte räknas
separat för erhållande av ersättning när det ligger på
landskapselementet Åkerholme.

Fägata

Drivningsväg för boskap mellan gården eller byn och
betesmarken, omgiven av stenmurar eller trägärdesgårdar.
I landskapselementet Fägata får inte landskapselementen
Stenmur, Gärdesgård av trä och Brukningsväg räknas
separat för erhållande av ersättning.

Gärdsgård av trä

Gärdsgård uppförd i ursprungligt syfte att hägna in eller
stänga ute boskap. Hägnaden är uppförd i traditionell
konstruktion av trä t ex bestående av störar, gärdsel/slanor
och hank, vidja eller ståltråd. Angränsande renar och
eventuell grind inkluderas.
Landskapselementet Gärdsgård av trä får inte räknas
separat för erhållande av ersättning när det ingår i
landskapselementet Fägata.

Hamlat träd

Träd präglat av kontinuerlig lövtäkt eller möjligt att
återuppta i hamling. En skyddszon där konkurrerande
vegetation kan skada trädet inkluderas.
Landskapselementet Hamlat träd får inte räknas separat för
erhållande av ersättning när det ingår i landskapselementen
Pilevall, Pilerad, Allé eller Solitärträd.

Jordvall, gropvall

Vall av jord eller stenblandad jord uppförd som gräns eller
hägnad. Renar och parallellt grävt dike inkluderas.
Landskapselementet Jordvall, gropvall får inte räknas
separat för erhållande av ersättning när det ingår i
landskapselementen Pilevall, Pilerad.
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Läplantering

Långsträckta täta rader av träd eller träd och buskar omgivna av åkermark. Läplanteringen är gjord som skydd
mot vind och jorddrift. Renar inkluderas.
Landskapselementet Ren mellan åkerskiften får inte
räknas separat för erhållande av ersättning när det ingår i
landskapselementet Läplantering.

Småvatten

Mindre vattensamling som huvudsakligen varit nyttjad
för agrara verksamheter. Anlagt, alternativt utgörs av en
naturlig vattensänka eller naturbildat småvatten med en
areal mindre än 0,1 ha, som ständigt håller ytvatten eller
fuktig markyta. Omgivande ren inkluderas.
Landskapselementet Småvatten får inte räknas separat
för erhållande av ersättning när det ligger i
landskapselementet Åkerholme.

Odlingsröse,
stentipp

Odlingssten
inkluderas.

samlad

i

rösen

eller

tippar.

Renar

Landskapselementet Odlingsröse, Stentipp får inte
räknas separat för erhållande av ersättning när det ligger
i landskapselementet Åkerholme.
Pilevall, pilerad

Pilträd, eller andra liknande träd, ursprungligen
planterade i rad på en jordvall eller längs en väg.
Pilträden är präglade av hamling. Renar inkluderas.
Landskapselementet Pilevall, Pilerad får vid beräkning
av ersättning inte samtidigt tas upp som
landskapselementen Allé eller Hamlat träd.

Ren mellan
åkerskiften

Gräsbärande ren mellan åkerskiften som utgör eller har
utgjort fast gräns mellan skiften eller brukningsenheter.
Landskapselementet Ren mellan åkerskiften får inte
räknas separat för erhållande av ersättning när det ingår i
landskapselementen Läplantering eller Trädrad,
buskrad.
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Solitärträd

Enstaka fristående träd i åkermark. En skyddszon om minst
2 meters radie runt stammen inkluderas. Trädets skyddszon
skall vara helt omgiven av åkermark.
Landskapselementet Hamlat träd får inte, vid beräkning av
ersättning, tas upp samtidigt som landskapselementet
Solitärträd.

Stenmur

Murarna är uppförda i ursprungligt syfte att hägna in eller
stänga ute boskap eller att avgränsa brukningsenheter.
Muren är ursprungligen upplagd med huvudsakligen flera
skikt sten. Omgivande renar inkluderas.
Landskapselementet Stenmur får inte räknas separat för
erhållande av ersättning när det ingår i landskapselementet
Fägata.

Traditionell
hässja
eller storhässja i bruk

Hässja av huvudsakligen traditionell träkonstruktion som är
i bruk.

Trädrad, buskrad

Långsträckt anlagd, hävdad räcka av ädla lövträd eller
taggbuskar och bärande buskar i anslutning till åkermark.
Växterna bildar en sammanhängande rad. Renar inkluderas.
Denna typ av landskapselement förekommer endast i
fullåkersbygd.
Landskapselementet Ren mellan åkerskiften får inte räknas
separat för erhållande av ersättning när det ingår i
landskapselementet Trädrad, buskrad.
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Liten svårbrukad åker

Åker som till sin storlek är högst 0,3 hektar och varaktigt
avgränsad av diken, vägar, hägnader, naturformationer etc.
Omgivande renar inkluderas.

Åkerholme

Fastmarksimpediment helt omgivet av åkermark. Arealen är
minst 100m2 och högst 0,1 hektar.
Landskapselementet Åkerholme skall för beräkning av
ersättning dominera om det på sig bär någon av
landskapselementen Odlingsröse, stentipp, Byggnadsgrund
och Fornlämningslokal, Småvatten eller Överloppsbyggnad.
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Öppet dike

Öppet, i huvudsak anlagt, dike för dränering av åkermark.
Diket är vattenförande någon del av året.
Landskapselementet Öppet dike får inte räknas separat för
erhållande av ersättning när det ingår i landskapselementet
Brukningsväg.

Överloppsbyggnad

Byggnad
som
hör
samman
med
tidigare
markanvändning/hushållning. Byggnaden skall ha
fungerande tak och i övrigt exteriört autentiskt utseende.
Det område kring en byggnad som är avgörande för dess
bevarande inkluderas. Byggnad som används för boende
eller som är viktig för företags produktion är inte att
betrakta som en överloppsbyggnad.
Landsskapselementet Överloppsbyggnad får inte räknas
separat för erhållande av ersättning när det ligger i
landskapselementet Åkerholme.
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