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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1999:127) om djurbidrag för amoch dikor, handjur av nötkreatur och tackor samt slaktbidrag och extensifieringsbidrag ;
beslutade den 10 oktober 2001
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 28 § förordningen
(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att 24 §
verkets föreskrifter (SJVFS 1999:127) om djurbidrag för am- och dikor,
handjur av nötkreatur och tackor samt slaktbidrag och extensifieringsbidrag1 skall ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med
den dag då denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om bidrag för handjur av nötkreatur,
am- och dikor och tackor samt slaktbidrag och extensifieringsbidrag
finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den
gemensamma organisationen av marknaden för nötkött2 ,
2. rådets förordning (EG) nr 2467/98 av den 3 november 1998 om den
gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött3 ,
3. rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om
ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem
inom gemenskapen4 ,
4. kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 av den 28 oktober
1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999
om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det
gäller bidragstermen 5 ,
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5. kommissionens förordning (EEG) nr 2700/93 av den 30 september
1993 om tillämpningsföreskrifter för bidrag till får- och getköttsproducenter6 ,
6. kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 av den 23 december
1992 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade
administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem7 (IAKS-förordningen),
7. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
samt
8. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
Allmänna bestämmelser om anmälan och ansökan m.m.
2 § För att kunna få handjursbidrag eller slaktbidrag skall producenten
anmäla sitt deltagande i bidragssystemet. Anmälan skall göras på blanketten ”Anmälan - handjursbidrag och slaktbidrag” (E2.1) och lä mnas till
Statens jordbruksverk senast i samband med slakttillfället. Bidrag kan
endast erhållas för djur som slaktats efter det att anmälan kommit in till
Jordbruksverket. (SJVFS 2000:159).
2 a § Avseende handjursbidrag gäller att för djur som slaktats från den
1 januari 2001 till och med den 28 februari 2001 kan särskild ansökan om
bidrag göras. För de djur som omfattas av den särskilda ansökan gäller att
tilldelningsåret skall vara 2000 och det tillämpliga bidragsbeloppet vara
det som gällde den 31 december 2000. Ansökan lämnas in på blanketten
”Särskild ansökan om handjursbidrag för djur slaktade under januari och
februari 2001” (E2.27). Ansökan skall vara inlämnad till Jordbruksverket
senast den 15 mars 2001. (SJVFS 2001:16).
3 § En anmälan enligt 2 § förfaller om producenten inte har lämnat något
bidragsberättigande djur till slakt under något av de tre år som följer efter
det år anmälan lämnades in.
4 § En ansökan om bidrag eller en anmälan om deltagande i bidragssystemet skall vara undertecknad av sökanden eller, då denne är en juridisk person, av behörig firmatecknare. Sökanden skall efter anmodan
styrka sin behörighet.
4 a § En ansökan eller en anmälan om deltagande i bidragssystem skall
göras skriftligt på det sätt, inlämnas inom den tid och innehålla de uppgifter som framgår av Europeiska gemenskapens (EG:s) regler, denna
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författning eller den blankett på vilken uppgifterna skall lämnas. Detsamma gäller de uppgifter som senare ändras eller tillförs en ansökan eller
en anmälan. Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalning av
stöd får dock lämnas muntligt om länsstyrelsen eller Jordbruksverket
medger det.
Av artikel 8 i IAKS-förordningen framgår att en för sent inlämnad
ansökan om stöd medför att stödet skall reduceras, utom i fall av force
majeure, med 1 procent per arbetsdag. Om förseningen uppgår till mer än
25 kalenderdagar skall ansökan inte godtas och inget stöd beviljas.
(SJVFS 2000:79).
4 b § För ansökningar och anmälningar som avser djurbidrag och extensifieringsbidrag finns särskilda av Jordbruksverket fastställda blanketter.
En ansökan eller anmälan skall ges in i original och vara undertecknad
av sökanden eller behörig firmatecknare för sökanden. (SJVFS 2000:79).
4 c § En ansökan om am- och dikobidrag elle r tackbidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den sista dagen i ansökningsperioden och
vid den tidpunkten åtminstone innehålla
1. tydliga uppgifter om vem som söker am- och dikobidrag eller tackbidrag,
2. uppgift om antal djur som bidrag söks för om ansökan avser tackbidrag, samt
3. uppgift om antal djur som bidrag söks för eller uppgift om identitetsnummer på samtliga djur som omfattas av ansökan då ansökan avser
am- och dikobidrag.
En handling, som givits in till länsstyrelsen och som den sista dagen i
ansökningsperioden inte uppfyller ovan nämnda krav på form eller innehåll, utgör och skall behandlas som en ansökan om am- och dikobidrag
eller tackbidrag först då handlingen har kompletterats så att ovanstående
krav är uppfyllda. (SJVFS 2000:79).
4 d § Komplettering av en ansökan får ske inom den tid som länsstyrelsen begär, dock alltid innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten
av administrativa kontroller eller om att kontrollbesök kommer att ske på
jordbruksföretaget. Då kompletteringen avser sökandens underskrift skall
den särskilt innehålla
1. en försäkran om att de djur som ansökan omfattar har hållits av
sökanden från den dag då ansökan om stöd lämnades in till länsstyrelsen
och kommer att hållas under den hållandeperiod som gäller för att bidrag
ska lämnas, och
2. ett utdrag ur sökandens stalljournal som styrker att djuren hölls på
företaget vid ovannämnda tidpunkt. (SJVFS 2000:79).
4 e § En ansökan om tilldelning av bidragsrätter ur den nationella reserven för am- och dikor eller tackor skall ha kommit in till Jordbruksverket
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senast den sista dagen i ansökningsperioden och vid den tidpunkten
åtminstone innehålla
1. tydliga uppgifter om vem som söker bidragsrätter för am- och dikor
eller tackor, samt
2. uppgift om antalet bidragsrätter som söks.
En ansökan som den sista dagen i ansökningsperioden inte uppfyller
ovan nämnda krav på form eller innehåll, utgör och skall behandlas som
en ansökan om bidragsrätter för am- och dikor eller tackor först då ansökan har kompletterats så att ovanstående krav är uppfyllda. Komplettering
skall ske inom den tid som Jordbruksverket begär. Om komplettering inte
kommer in på Jordbruksverkets begäran kan ansökan avvisas. (SJVFS
2000:148).
4 f § En anmälan om överlåtelse eller upplåtelse av bidragsrätter för
tackor skall ha kommit in till Jordbruksverket senast den sista dagen i
anmälningsperioden.
En anmälan om överlåtelse eller upplåtelse av bidragsrätter för amoch dikor skall ha kommit in till Jordbruksverket senast samma dag som
mottagarens ansökan om am- och dikobidrag kommer in till länsstyrelsen,
dock senast den sista dagen i anmälningsperioden. Samtliga överlåtelser
eller upplåtelser skall då åtminstone innehålla
1. tydliga uppgifter om vem som överlåter eller upplåter respektive
förvärvar bidragsrätter för am- och dikor eller tackor, samt
2. uppgift om antalet bidragsrätter som anmälan omfattar.
En anmälan som den sista dagen i anmälningsperioden inte uppfyller
ovan nämnda krav på form eller innehåll, utgör och skall behandlas som
en anmälan om bidragsrätter för am- och dikor eller tackor först då anmälan har kompletterats så att ovanstående krav är uppfyllda. Komplettering skall ske inom den tid som Jordbruksverket begär. Om komplettering
inte kommer in på Jordbruksverkets begäran kan ansökan avvisas. (SJVFS
2000:148).
5 § I ansökan om bidrag eller anmälan om deltagande i bidragssystemet
skall producenten ange det bankkonto, inklusive clearingnummer, till
vilket Jordbruksverket skall betala in bidraget.
6 § Den producent som önskar använda en högre genomsnittlig mjölkavkastning vid beräkning av djurtätheten än den referenskvantitet som anges
i bilaga 2 i kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999, skall anmäla
detta på blanketten ”Anmälan - handjursbidrag och slaktbidrag” (E2.1)
eller på blanketten ”Ansökan - am- och dikobidrag 2001” (E2.9). En
anmäld högre avkastning skall styrkas med redovisning från officiell
mjölkboskapskontroll eller med kopior av samtliga mjölkavräkningar för
perioden den 1 september 2000 - 31 augusti 2001 i förening med ett intyg
om det antal mjölkkor som producenten innehaft den 1 oktober 2000, den
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1 mars 2001 och den 1 juli 2001. Anmälan om högre genomsnittlig
mjölkavkastning samt bevis om verklig mjölkavkastning skall vara Jordbruksverket tillhanda senast den 31 december 2001. (SJVFS 2000:159).
6 a § Den producent som önskar använda den 1 april istället för den 31
mars vid fastställande av den individuella referenskvantiteten för mjölk
enligt förordning (EG) nr 1042/2000 för bidragsåret 2000 skall skriftligen
begära detta hos Jordbruksverket inom den tid som Jordbruksverket begär. Från och med bidragsåret 2001 är datumet för fastställande av den
individuella referenskvantiteten för mjölk den 1 april. (SJVFS 2000:148).
7 § De uppgifter om slaktade djur som ett sådant slakteri som avses i
11 § lämnar till Jordbruksverket i enlighet med vad som anges i 2 och
7 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:56) om slakteriers
rapportering avseende slaktade djur, skall betraktas som en producents
ansökan om slaktbidrag eller handjursbidrag som söks för tjurar och stutar
i första ålderskategorin under förutsättning
1. att djuren enligt uppgift från slakteriet uppfyller det krav för bidragsberättigande som gäller i fråga om vikt,
2. att djuret finns registrerat i det centrala nötkreatursregistret (CDB)
och det av detta register framgår att kraven för bidragsberättigande vad
gäller ålder och hållandeperiod är uppfyllda, samt
3. att ett sådant meddelande som avses i 12 och 17 §§ om att producenten inte önskar erhålla bidrag inte har lämnats till slakteriet.
Om det centrala nötkreatursregistret innehåller felaktiga uppgifter
trots att producenten har uppfyllt sin rapporteringsskyldighet skall, utan
hinder av vad som anges i första stycket 2, de av producenten rapporterade uppgifterna i stället för uppgifterna i CDB ligga till grund för bedömningen av om ett djur skall anses omfattas av ansökan om bidrag.
(SJVFS 1999:136).
7 a § För att handjursbidrag eller slaktbidrag skall lämnas skall en av
slakteriet underskriven blankett ”Handjursbidrag/slaktbidrag - slaktuppgifter från slakteri” (E2.24) ha kommit in till Jordbruksverket inom sex
månader från slakttillfället. För djur slaktade under perioden 1 september
- 31 december ska ll blanketten ha kommit in till Jordbruksverket senast
vid februari månads utgång påföljande år.
När det gäller djur som slaktats under perioden 1 januari - 31 mars
2000 skall blanketten ha kommit in till Jordbruksverket senast den 30
september 2000. (SJVFS 2000:148).
8 § I de fall nötkreatur levereras till slakt av annan person än den bidragsberättigade producenten, skall detta anmälas på blanketten ”Meddelande om producent berättigad till handjurs- och/eller slaktbidrag för nöt5
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kreatur som inte levereras direkt från producent till slakteriet” (E2.23).
Blanketten skall lämnas till slakteriet i samband med att djuret levereras
till slakt. (SJVFS 2000:148).
9 § Det tilläggsbelopp till slaktbidraget som lämnas för handjur enligt
26 § förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter skall fördelas med lika belopp för varje tjur och stut.
10 § Ett jordbruksföretag, som ombildas eller bildas, skall vid bidragets
bestämmande behandlas som om åtgärden inte skett om ombildandet eller
bildandet sker eller har skett efter den 1 januari 1995 och leder till ett
klart och otillbörligt kringgående av bestämmelserna för de individuella
gränserna för rätt till bidrag.
10 a § Vid brukarskifte då hela jordbruksföretaget överlåts får den nye
brukaren överta den tidigare brukarens anmälan om extensifieringsbidrag.
En anmälan om ett sådant övertagande skall göras på Jordbruks verkets
blankett ”Anmälan/Ansökan om övertagande 2001” och ha kommit in till
länsstyrelsen senast en månad efter att överlåtelsen skett och då innehålla
uppgifter om
1. vem som har överlåtit sin anmälan om extensifieringsbidrag och till
vem överlåtelsen har skett, och
2. datum för övertagandet av överlåtarens anmälan om extensifieringsbidrag.
En handling, som givits in till Jordbruksverket eller länsstyrelsen och
som vid ovannämnda tidpunkt inte uppfyller de ovan redovisade kraven
på form och innehåll, utgör och skall behandlas som en anmälan om
övertagande först då handlingen har kompletterats så att kraven är uppfyllda. (SJVFS 2000:159).
10 b § I de fall brukarskiftet omfattar överlåtelse av jordbruksföretaget i
sin helhet enligt artikel 14 a i förordningen (EEG) nr 3887/92, skall blanketten ”Anmälan om övertagande av jordbruksföretag/Utbetalning av amoch dikobidrag eller tackbidrag” (E2.25) ha kommit in till länsstyrelsen
eller blanketten ”Anmälan om övertagande av jordbruksföretag/Utbetalning av handjursbidrag eller slaktbidrag” (E2.26) ha kommit in
till Jordbruksverket, senast en månad efter det att överlåtelsen 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 Jordbruksverket eller länsstyrelsen och
som vid ovannämnda tidpunkt inte uppfyller de redovisade kraven på
form och innehåll, utgör och skall behandlas som en anmälan om över-
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tagande först då handlingen har kompletterats så att kraven är uppfyllda.
(SJVFS 2000:79).
10 c § En anmälan om övertagande enligt 10 a - b §§ skall utöver vad
som anges där ges in i original och vara undertecknad av övertagaren och
överlåtaren eller behörig firmatecknare för dessa. En anmälan som brister
i något hänseende skall kompletteras inom den tid som länsstyrelsen eller
Jordbruksverket begär. (SJVFS 2000:79).
Handjursbidrag
11 § För att handjursbidrag skall lämnas, skall djuret vara slaktat vid en
anläggning som är godkänd enligt Statens livsmedelsverks kungörelse
(SLVFS 1996:32) med föreskrifter och allmänna råd om slakt av tamboskap och hägnat vilt, och som har en godkänd klassificerare av kött
enligt 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar. Vidare skall djuret vid leverans till slakteriet
vara märkt enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190)
om märkning och registrering av djur. Den slaktredovisning som lämnas
av slakteriet skall vara försedd med ett sådant intyg som avses i 5 § första
stycket Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:56) om slakteriers rapportering avseende slaktade djur. För att handjursbidrag skall beviljas avseende stutar skall
1. djuret ha klassificerats som stut enligt 29 § Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar, eller
2. producenten genom intyg kunna styrka att djuret var en stut.
(SJVFS 2000:20).
12 § En producent som inte önskar erhålla handjursbidrag för ett handjur
skall meddela detta till slakteriet senast i samband med leverans av det
aktuella djuret. Anmälan skall lämnas på blanketten ”Meddelande om att
producent inte söker handjurs-/slaktbidrag” (E2.13). (SJVFS 2000:148).
13 § har upphävts genom (SJVFS 2000:148).
14 § Ansökan om utbetalning av handjursbidrag vid leverans av levande
handjur till annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU) eller tredje
land skall ske på blanketten ”Ansökan om handjursbidrag/slaktbidrag vid
handel med annat medlemsland eller export till ett icke medlemsland”
(E2.14). Ansökan skall ha kommit in till Jordbruksverket senast en dag
före utförseln eller exporten av djuret.
15 § Ansökan om handjursbidrag för handjur som är infört till Sverige
från annan medlemsstat i EU skall åtföljas av djurpass eller det nationella
administrativa dokument som är utställt av ursprungslandet.
7
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Slaktbidrag
16 § För att slaktbidrag skall lämnas, skall djuret vara slaktat vid en anläggning som är godkänd enligt Statens livsmedelsverks kungörelse
(SLVFS 1996:32) med föreskrifter och allmänna råd om slakt av tamboskap och hägnat vilt, och som har en godkänd klassificerare av kött
enligt 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar. Vidare skall djuret vid leverans till slakteriet
vara märkt enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190)
om märkning och registrering av djur. Den slaktredovisning som lämnas
av slakteriet skall vara försedd med ett sådant intyg som avses i 5 § första
stycket Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:56) om slakteriers rapportering avseende slaktade djur.
17 § Producent som inte önskar erhålla slaktbidrag för ett nötkreatur som
sänds till slakt skall meddela detta till slakteriet i samband med leverans
av det aktuella djuret. Anmälan skall lämnas på blanketten ”Meddelande
om att producent inte söker handjurs-/slaktbidrag” (E2.13).
18 § Ansökan om utbetalning av slaktbidrag vid leverans av levande
nötkreatur till annan medlemsstat i EU eller tredje land skall ske på blanketten ”Ansökan om handjursbidrag/slaktbidrag vid handel med annat
medlemsland eller export till ett icke medlemsland” (E2.14). Ansökan
skall ha kommit in till Jordbruksverket senast en dag före utförseln eller
exporten av djuret.
19 § Ansökan om slaktbidrag för nötkreatur som är infört till Sverige från
annan medlemsstat i EU, skall åtföljas av djurpass eller det nationella
administrativa dokument som är utställt av ursprungslandet.
Am- och dikobidrag samt tackbidrag
20 § Ansökan om bidrag för am- och dikor eller tackor skall göras av
producenten på blanketten ”Ansökan am- och dikobidrag 2001” (E2.9)
respektive blanketten ”Ansökan tackbidrag 2001” (E2.11) och ges in till
länsstyrelsen. Efter särskilt medgivande av länsstyrelsen får ansökan
istället ges in på ett elektroniskt dokument med därtill hörande särskild
blankett som har fastställts av Jordbruksverket.
Ansökningsperioden för am- och dikobidrag för bidragsåret 2001 är
den 1 maj - 31 juli 2001 och för tackbidrag för bidragsåret 2001 den 1 28 februari 2001. För att förskott på am- och dikobidrag för bidragsåret
2001 skall kunna erhållas, skall ansökan ha kommit in till länsstyrelsen
senast den 1 juni 2001.
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Endast en ansökan om am- och dikobidrag respektive tackbidrag får
göras per kalenderår. (SJVFS 2000:159).
21 § Vid beräkning av djurtätheten på företaget enligt artikel 31 punkt 3 i
kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 för de generella djurbidragen skall djuren räknas i följande ordning:
1. Mjölkkor,
2. tackor,
3. am- och dikor,
4. tjurar och stutar 9-24 månader,
5. tjurar äldre än 24 månader,
6. stutar äldre än 24 månader.
Om en producent vill att handjur skall prioriteras framför am- och dikor
vid beräkning av djurtätheten på före taget, skall producenten senast den
31 juli varje år skriftligen begära detta hos länsstyrelsen. (SJVFS
2000:159).
22 § Vid fastställandet av djurtäthetsfaktorn för am- och dikobidraget
skall varje djur som omfattas av ansökan anses motsvara den djurenhetsfaktor som gäller för djuret den dag ansökan inkommer till länsstyrelsen.
Omräkningstabellen för djurenheter framgår av bilaga 3 till rådets förordning (EG) nr 1254/1999.
23 § Om djur som ingår i ansökan om am- och dikobidrag ersätts med
andra am- och dikor eller kvigor under hållandeperioden skall uppgifterna
registreras i det centrala nötkreatursregistret (CDB) och behandlas i enlighet med förfarandet i artikel 10 a punkten 6 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92.
Om antalet djur i ansökan om am- och dikobidrag enligt artikel 10
punkt 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 minskar på grund
av naturliga omständigheter skall en skriftlig anmälan om detta komma in
till länsstyrelsen inom 10 arbetsdagar från det att producenten upptäckt att
antalet djur minskat. (SJVFS 2001:24).
Bidragsrätter
24 § 8 Ansökningsperioden för tilldelning av bidragsrätter för tackor ur
den nationella reserven inför bidragsåret 2002 är den 1 - 30 november
2001. (SJVFS 2001:90).
25 § Bidragsrätter ur den nationella reserven kan erhållas för högst det
antal tackor eller am- och dikor som producenten har vid ansökningstid8
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punkten och som kommer vara berättigande till am- och dikobidrag eller
tackbidrag för bidragsåret ifråga. I de fall producenten sedan tidigare
erhållit bidragsrätter genom tilldelning ur den nationella reserven eller
genom överlåtelse kan bidragsrätter endast erhållas ur den nationella
reserven för det antal bidragsberättigande tackor respektive am- och dikor
eller dräktiga kvigor i besättningen för vilka producenten saknar bidragsrätter. För dräktiga kvigor kan bidragsrätter sökas för de kvigor som beräknas kalva innan producenten lämnar in sin ansökan om am- och dikobidrag för bidragsåret ifråga. (SJVFS 2000:159).
26 § En producent som ansöker om bidragsrätter ur den nationella reserven skall, om Jordbruksverket begär det, styrka med intyg från veterinär,
branschorganisation eller annan sakkunnig på området att han har det
antal bidragsberättigande djur i besättningen som bidragsrätter söks för
samt, i de fall producenten sedan tidigare har bidragsrätter, det antal bidragsberättigande djur i besättningen som producenten har bidragsrätter
för. Om komplettering inte kommer in på Jordbruksverkets begäran kan
ansökan avvisas. (SJVFS 2000:148).
27 § Överlåtelse eller tillfällig upplåtelse av bidragsrätter för am- och
dikor skall anmälas till Jordbruksverket senast den dagen som den mottagande producenten lämnar in sin ansökan om am- och dikobidrag till
länsstyrelsen, dock senast den 31 juli 2001 för att bli beaktad vid bidragsansökan år 2001.
Överlåtelse eller tillfällig upplåtelse av bidragsrätter för tackor skall
anmälas till Jordbruksverket senast den 28 februari 2001 för att bli beaktad vid bidragsansökan år 2001. (SJVFS 2000:159).
27 a § Vid partiell överlåtelse av bidragsrätter för tackor är minsta tillåtna
överlåtelse en bidragsrätt.
Vid partiell överlåtelse av bidragsrätter för am- och dikor är minsta
tillåtna överlåtelse 0,1 bidragsrätter. (SJVFS 2000:159).
28 § Vid tilldelning av bidragsrätter ur den nationella reserven för amoch dikor skall företräde ges, förutom till de producenter som prioriterats
enligt artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999, till de producenter
som bedriver jordbruk inom stödområde 1-3 enligt förordningen
(1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige och vars
brukningscentrum ligger inom dessa stödområden. (SJVFS 2000:159).
29 § har upphävts genom (SJVFS 2000:148).
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Extensifieringsbidrag
30 § Extensifieringsbidrag lämnas till de producenter som på Jord bruksverkets blankett SAM-2001 har anmält deltagande i systemet för extensifieringsbidrag och som på sitt företag har en genomsnittlig djurtäthetsfaktor under kalenderåret på 1,40 djurenheter eller lägre per hektar foderareal för extensifieringsbidrag. (SJVFS 2000:159).
31 § Producent som anmäler deltagande i systemet för extensifieringsbidrag skall på blanketten SAM-2001 anmäla samtliga produktionsplatser
där nötkreaturen stadigvarande kommer att hållas. Om förändringar sker
under kalenderåret skall detta omgående anmälas till länsstyrelsen.
(SJVFS 2000:159).
32 § Vid fastställande av extensifieringsbidraget utgör uppgifterna i CDB
underlag för beräkning av det genomsnittliga antalet djurenheter under
kalenderåret.
33 § Den som övertar ett jordbruksföretag får överta överlåtarens anmälan om deltagande i systemet för extensifieringsbidrag endast om
övertagandet avser överlåtarens hela jordbruksföretag.
Övrigt
34 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i denna författning.
------------------------Denna författning9 träder i kraft den 1 januari 2000, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:16) om djurbidrag för handjur, amoch dikor samt tackor skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller
dock beträffande ansökningar som avser bidragsåret 1999 eller tidigare år.
------------------------Denna författning10 träder i kraft den 1 januari 2000.
------------------------Denna författning11 träder i kraft den 1 april 2000.
9

SJVFS 1999:127.
SJVFS 1999:136.
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------------------------Denna författning12 träder i kraft den 10 maj 2000.
------------------------Denna författning13 träder i kraft den 1 november 2000. 8, 12 och
13 §§ skall tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser
gäller beträffande ansökningar som avser bidragsåret 2000 eller tidigare
år.
------------------------Denna författning14 träder i kraft den 1 januari 2001.
------------------------Denna författning15 träder i kraft den dag då författningen utkom från
trycket och skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.
--------------------------Denna författning16 träder i kraft den 30 mars 2001. Den nya lydelsen
i 23 § skall även gälla för ansökningar beträffande bidragsåret 2000.
--------------------------Denna författning17 träder i kraft den 1 november 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Annika Larsson
(Djurbidragsenheten)
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SJVFS 2000:20.
SJVFS 2000:79.
SJVFS 2000:148.
SJVFS 2000:159.
SJVFS 2001:16.
SJVFS 2001:24.
SJVFS 2001:90.

