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SJVFS 2001:102
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (2000:132) om stöd för miljövänligt jordbruk;
beslutade den 21 november 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. 12 och 16 §§ verkets föreskrifter (SJVFS
2000:132) om stöd för miljövänligt jordbruk1 skall ha följande lydelse.
1 kap. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Ansökan om godkännande av åtagande och ansökan om utbetalning
av stöd m.m.
Ansökan om godkännande av åtagande
12 § En ansökan om godkännande av åtagande skall utöver vad som
anges i 11 § innehålla uppgifter enligt punkterna 1-4 nedan om ansökan
avser ett stöd som redovisas där.
1. Bevarande av betesmarker och slåtterängar, ekologiska produktionsformer, skötsel av våtmarker och småvatten samt skyddszoner; uppgift om den areal på blocket som ansökan avser.
2. Bevarande av betesmarker och slåtterängar; uppgift för respektive
block om ansökan även avser tilläggsersättning eller ersättning för kompletterande åtgärder för lieslåtter, efterbete eller lövtäkt.
3. Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet; uppgift om åtagandecentrum, landskapselement och deras typ,
omfattning och blocktillhörighet samt särskild karta som anges i 2 kap.
25 §.
4. Bevarande av utrotningshotade husdjursraser; uppgift om djuridentitet för får, getter och svin.
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Författningen omtryckt SJVFS 2001:42.

Utkom från trycket
den 28 november 2001

SJVFS 2001:102
En ansökan som saknar uppgifter som anges i punkterna 1-4 får kompletteras av sökanden. Sådan komplettering skall ske senast 25 dagar efter
den tidpunkt som anges i 27 §. Komplettering med uppgifter till en
ansökan om stöd för gutefår får dock ske senast den 15 november 2001.
Om komplettering av ansökan inte sker omfattar ansökan endast de
uppgifter som har redovisats på föreskrivet sätt.
Ansökan om utbetalning av stöd
16 § Uppgifter utöver vad som framgår av 15 §, som skall lämnas på den
för stödet aktuella blanketten får kompletteras av sökanden. Komplettering med uppgifter som har betydelse för stödbeloppet får ske senast vid
den tidpunkt som framgår av 27 §. Detsamma gäller komplettering av
uppgifter om djuridentitet för får, getter och svin om ansökan avser stöd
för utrotningshotade husdjursraser. Komplettering med uppgifter till en
ansökan om stöd för gutefår får dock ske senast den 15 november 2001.
------------------------Denna författning träder i kraft den 28 november 2001 men skall
tillämpas från och med den 1 januari 2001.

MATS PERSSON

Ulrika Franke
(Miljö - och regionalstödsenheten)
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