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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2000:142) om kompensationsbidrag i
bergsområden och mindre gynnade områden;
beslutade den 12 december 2001
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22 § förord ningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, i fråga om Statens jordbrukverks föreskrifter (SJVFS 2000:142) om
kompensationsbidrag i bergsområden och mindre gynnade områden1
dels att 4 – 17 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 3, 19, 20, 24, 27 samt 28 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 1 a § av 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 kompensationsbidrag till jordbruk i
bergsområden och mindre gynnade områden finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd
från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)
till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa
förordningar, 2
2. kommissionens förordning (EG) nr 1750/1999 av den 23 juli 1999
om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om
stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) till utveckling av landsbygden,3
3. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden,
4. förordning (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder inom jordbruket (LBU-förordningen),

1 Författningen omtryckt SJVFS 2001:2 och SJVFS 2001:78.
2 EGT L 160/80, 26.6.1999, s. 1 (Celex 31999R1257).
3 EGT L 214/31, 13.8.1999, s. 1 (Celex 31999R1750).
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5. rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om
ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem
inom gemenskapen,4 samt
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 stödsystem (IAKS-förordningen). 5
1 a § Bestämmelser om hur ansökan om stöd skall göras finns i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:113) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och anmälan om foderareal. (SJVFS 2001:111).
Avgränsning av mindre gynnade omr åden
2 § Mindre gynnade områden avgränsas och framgår av rådets direktiv
(EG) nr 498/95 av den 23 november 1995 och gemenskapens förteckning
över mindre gynnade jordbruksområden som avses i rådets direktiv
(EEG) nr 268/756 (Sverige) och kommissionens bes lut (EG) nr 287/96 av
den 15 april 1996 om ändring av gränserna för de mindre gynnade områdena i Sverige i enlighet med rådets direktiv (EEG) 268/75 samt bilaga 2
till LBU-förordningen. De definierade gränserna framgår av Statens jordbruksverks blockdatabas.
Definitioner
3 § I dessa föreskrifter avses med
vall: en gröda som består av vallgräs eller vallbaljväxter eller en
blandning av vallgräs och vallbaljväxter. Som vall räknas även gräsensilage,
betesmark: mark som är lämplig för betesdrift och som är bevuxen
med gräs, örter eller ris, vilket är dugligt till foder. Med betesmark avses
även slåtterängar, mark som uppfyller kriterierna för specialklass B,
skogsbete enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd, mark som
uppfyller kriterierna för specialklass B, fäbodbete, enligt Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:10) om miljöstöd samt mark
som av länsstyrelsen är fastställd som fäbodbete eller skogsbete enligt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:132) om stöd för
miljövänligt jordbruk, samt
brukningscentrum: det block eller det närmast belägna blocket där de
för jordbruksföretagets drift viktigaste ekonomibyggnaderna är belägna.

4 EGT L 355, 5.12.1992, s. 1 (Celex 31992R3508).
5 EGT L 391, 31.12.1991, s. 36 (Celex 31992R3887).
6 EGT L 287, 23.11.1995, s. 33 (Celex 31995L0498).
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Ansökan m.m.
4 - 17 §§ har upphävts genom (SJVFS 2001:111).
Villkor för kompensationsbidrag
God jordbrukarsed
18 § Enligt 1 kap. 4 § LBU-förordningen framgår att kompensationsbidrag kan beviljas om sökanden respekterar god jordbrukarsed.
Detta innebär att bidrag endast kan lämnas till jordbruksföretag som
respekterar nedanstående bestämmelser i den utsträckning dessa reglerar
enskildas förhållanden.
1. Bestämmelserna om djurhållning och gödselhantering samt växt odling, i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket,
2. bestämmelserna om begränsning av antalet djur i ett jo rdbruk, 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 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.
Den som ansöker om kompensationsbidrag skall på ansökningsblanketten intyga att god jordbrukarsed respekteras.
Vallodling
19 § Vallen skall antingen ha betats eller slagits under det år som föregår
ansökningsåret eller komma att betas eller slås under ansökningsåret.
(SJVFS 2001:111).
Betesmark
20 § Betesmarken skall antingen ha betats under det år som föregår
ansökningsåret eller komma att betas under ansökningsåret. (SJVFS
2001:111).
Sambete
21 § Om fler än en jordbrukare utnyttjar samma mark som betesmark
skall respektive brukare i ansökningsblanketten ange sin andel i hektar.
Om fler än en brukare har uppgivit samma produktionsplatsnummer i
sin ansökan skall en uppdelning av djuren göras mellan brukarna.
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Spannmål
22 § Kompensationsbidrag för spannmål lämnas endast för de jordbruksskiften som jordbrukaren under produktionsåret ansökt om arealersättning
för och som berättigar till sådan ersättning utan hänsyn till justeringar på
grund av ej uppfylld uttagsplikt.
I det fall arealersättning reduceras eller inte medges och ändringen
sker på grund av arealavvikelse skall detta ha betydelse för ärendet om
kompensationsbidrag för spannmål endast till den del arealavvikelsen
avser spannmålsareal. (SJVFS 2001:2).
Potatis
23 § Odling av potatis skall, för att vara ersättningsberättigande, vara
etablerad före utgången av juni månad ansökningsåret och ske i enlighet
med lokalt erkända normer.
För att omfattas av en ansökan om kompensationsbidrag för potatis
skall arealen för ett jordbruksskifte uppgå till minst 0,10 hektar.
Tackor och getter
24 § Med tackor och getter avses de djur som har lammat respektive fått
killingar eller är äldre än ett år. Villkoret skall ha uppfyllts under
hållandetiden för ansökningsåret.
Tackor och getter skall hållas hos sökanden under minst två månader
från och med dagen efter då ansökan om bidrag kom in till länsstyrelsen.
Djuren får bytas ut mot andra tackor och getter, förutsatt att bytet sker
inom 20 dagar från den dag då det aktuella djuret lämnade jordbruksföretaget samt att antalet djurenheter inte minskar. (SJVFS 2001:111).
Bestämning av bidragsbelopp
25 § För jordbruksföretag med vallodling och betesmark inom mer än ett
stödområde, fördelas djurinnehavet proportionellt efter var marken är
belägen.
26 § För jordbruksföretag med vallodling och betesmark inom flera stödområden, och för vilka olika arealfaktorer tillämpas, lämnas inte bidrag
för större areal än vad som följer av den arealfaktor som används för det
stödområde där jordbruksföretagets brukningscentrum är beläget.
För jordbruksföretag med vallodling och betesmark inom flera stödområden, och för vilka olika arealfaktorer tillämpas, och där brukningscentrum ligger på mark som inte tillhör något stödområde, lämnas bidrag
enligt de regler som gäller för var marken är belägen.

4

SJVFS 2001:111
27 § Uppgifter om nötkreatur som kan komma att utgöra underlag för
beräkning av antalet djurenheter hämtas ur det centrala nötkreatursregistret (CDB). Räkningsperioden sträcker sig från och med 1 september året
som föregår ansökningsåret till och med 31 augusti ansökningsåret.
(SJVFS 2001:111).
28 § Endast de nötkreatur som finns redovisade på sökandens produktionsplats och som är anmälda till CDB senast det datum då underlag för
beräkning hämtas ur CDB kan tillgodoräknas sökanden.
Ett djur får endast tillgodoräknas en sökande under en och samma
giltighetsperiod. Den dag ett djur rapporteras ut från en produktionsplats
anses djuret tillhöra den utrapporterande produktionsplatsen.
Om särskilda skäl föreligger får stödmyndigheten medge att ett djur
som inte är anmält till CDB får rä knas under förutsättning att bristen inte
beror på sökanden. (SJVFS 2001:111).
Övrigt
29 § Jordbruksföretag, som bildas eller ombildas efter den 1 januari
1995, skall vid bidragets bestämmande behandlas som om åtgärden inte
skett om bildandet eller ombildandet leder till ett klart och otillbörligt
kringgående av de bestämmelser som gäller för rätt till bidrag.
30 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning7 träder i kraft den 2 oktober 2000, då Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:30) om ansökan om kompensationsbidrag för jordbruk i bergsområden och i mindre gynnade områden
skall upphöra att gälla.
2. I fråga om ärenden som kommit in till stödmyndigheten före
ikraftträ dandet av denna författning gäller de äldre föreskrifterna i sin
helhet.
3. I fråga om ärenden som avser stöd för år 2000 skall även 18 - 29 §§
i de nya föreskrifterna tillämpas.
-------------------------

7 SJVFS 2000:142.
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Denna författning8 träder i kraft den 15 februari 2001. Såvitt avser
22 § skall den nya lydelsen tillämpas även i ärenden som anhängiggjorts
före ikraftträdandet.
------------------------Denna författning9 träder i kraft den 1 januari 2002.

MATS PERSSON

Peder Larsson
(Miljö - och regionalstödsenheten)

8 SJVFS 2001:2.
9 SJVFS 2001:111 .
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