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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1997:19) om stöd till jordbrukare
som odlar linser, kikärter eller vicker;
beslutade den 22 mars 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen
(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
dels att 1 - 5 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas sex nya paragrafer, 2 a - 2 b
och 4 a - 4 d §§, av följande lydelse, samt
dels att 6 § skall upphöra att gälla.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § 1 Grundläggande bestämmelser om stöd till jordbrukare som odlar
linser, kikärter eller vicker finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1577/96 av den 30 juli 1996 om en särskild
åtgärd för vissa trindsädesslag2 ,
2. kommissionens förordning (EG) nr 1644/96 av den 30 juli 1996 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd för vissa
trindsädesslag3 ,
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 (EEG) nr 3887/92 av den 23 december
1992 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade

1 Senaste lydelse SJVFS 1999:9.
2 EGT L 206, 16.8.1996, s. 4 (Celex 31996R1577).
3 EGT L 207, 17.8.1996, s. 1 (Celex 31996R1644).
4 EGT L 355, 5.12.1992, s. 1 (Celex 31992R3508).
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administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem5 ,
5. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
6. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. (SJVFS 2000:31).
Allmänt
2 § 6 En ansökan om stöd för odling av linser, kikärter eller vicker eller en
anmälan om övertagande av sådan ansökan vid brukarskifte skall ges in till
länsstyrelsen i det län där jordbrukaren bedriver huvuddelen av sin
jordbruksverksamhet.
En ansökan eller anmälan skall göras skriftligen på det sätt, lämnas in
inom den tid och innehålla de uppgifter som framgår av EG:s regler, denna
författning eller den blankett på vilken uppgifterna skall lämnas. Detsamma
gäller uppgifter som senare tillförs en ansökan eller anmälan. Uppgifter
som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stödet får dock
lämnas muntligt om länsstyrelsen medger det.
Av artikel 8.1 i förordningen (EEG) nr 3887/92 framgår att för sent
inlämnade ansökningar och ändringar m.m. medför att bidraget skall
reduceras eller att inget bidrag skall lämnas. (SJVFS 2000:31).
2 a § En ansökan om stöd för odling av linser, kikärter eller vicker skall
göras på av Statens jordbruksverk fastställd blankett eller på av
Jordbruksverket fastställd blankett jämte elektroniskt dokument och ha
kommit in till länsstyrelsen senast den 13 april produktionsåret. (SJVFS
2000:31).
2 b § Till ansökan om stöd för odling av linser, kikärter eller vicker skall
den av Jordbruksverket eller länsstyrelsen tillhandahållna kartan
”Blockkarta för skiftesredovisning 2000” bifogas.
På blockkartan skall sökanden ange identiteten på samtliga sina jordbruksskiften. Endast de skiftesgränser som inte sammanfaller med blockgränser skall markeras. Ett jordbruksskifte kan endast tillhöra ett block.
Varje jordbruksskifte skall ges en identitet skild från alla andra skiften.
Identiteten skall markeras på kartan och anges med ordningsnummer på
det block där skiftet är beläget följt av en bokstav för skiftet. Det första
skiftet inom blocket skall ha bokstaven A, det andra B o.s.v.. Om
sökanden har mark på flera jordbruksblock börjar bokstavsbeteckningen
för skiftena om med A inom varje nytt block.
5 EGT L 391, 31.12.1992, s. 36 (Celex 31992R3887).
6 Senaste lydelse SJVFS 1997:117.
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Komplettering får ske inom den tid som länsstyrelsen begär, dock alltid
innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av administrativa
kontroller eller att kontrollbesök kommer att ske på jordbruksföretaget.
Är vissa, men inte alla, skiften redovisade på blockkartan efter ovan
angivna tidpunkter omfattar ansökan om stöd för odling av linser, kikärter
eller vicker endast de skiften som är enkla att identifiera på kartan vid en
jämförelse med uppgifterna i ansökningsblanketten. (SJVFS 2000:31).
3 § Det är tillåtet att dra tillbaka arealer från ansökan om stöd för odling av
linser, kikärter eller vicker om ändringen sker skriftligen innan
länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller
av de aktuella arealerna eller att kontrollbesök kommer att ske på
jordbruksföretaget. (SJVFS 2000:31).
4 § Vid brukarskifte kan den nya brukaren få överta den tidigare brukarens
ansökan om stöd för odling av linser, kikärter eller vicker. En anmälan om
ett sådant övertagande skall göras på Jordbruksverkets blankett
”Anmälan/ansökan om övertagande 2000”. (SJVFS 2000:31).
4 a § I de fall brukarskiftet omfattar överlåtelse av jordbruksföretaget i sin
helhet, enligt artikel 14 a i förordningen (EEG) nr 3887/92, skall blanketten
enligt 4 §, ha kommit in till länsstyrelsen 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 länsstyrelsen och som vid ovannämnda
tidpunkt inte uppfyller de ovan och i 4 § redovisade kraven på form och
innehåll utgör, och skall behandlas som, en anmälan om övertagande först
vid den senare tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är
uppfyllda. (SJVFS 2000:31).
4 b § I de fall brukarskiftet omfattar annat än överlåtelse av jordbruksföretag i sin helhet, skall blanketten enligt 4 § ha kommit in till länsstyrelsen senast vid den tidpunkt som anges i 4 d § och då innehålla uppgifter om
1. vem som har överlåtit hela eller delar av sin ansökan om stöd för
odling av linser, kikärter eller vicker och till vem överlåtelsen har skett,
2. överlåtelsens omfattning och uppgifter om ordningsnummer för
block, bokstav för skifte, storlek och markanvändning för samtliga skiften
som omfattas av övertagandet, samt
3. datum för övertagandet av överlåtarens ansökan om stöd för odling
av linser, kikärter eller vicker.
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En handling som givits in till länsstyrelsen och som vid ovannämnda
tidpunkt inte uppfyller de ovan och i 4 § redovisade kraven på form och
innehåll utgör, och skall behandlas som, en anmälan om övertagande först
vid den senare tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är
uppfyllda. Föreligger endast brister i fråga om redovisningen av vissa
skiften och sker ingen komplettering i dessa avseenden omfattar anmälan
endast de skiften som har redovisats på föreskrivet sätt. En redovisning av
block och skiften som skett på annat sätt än det som fastställts ovan skall
dock godtas om det av de lämnade uppgifterna är enkelt att identifiera de
skiften som omfattas av överlåtelsen. (SJVFS 2000:31).
4 c § En anmälan om övertagande enligt 4 a eller 4 b §§ skall utöver vad
som anges där och i 4 § ges in i original och vara undertecknad av
övertagaren och överlåtaren eller behöriga firmatecknare för dessa. En
anmälan som brister i något av dessa hänseenden skall kompletteras inom
den tid som länsstyrelsen begär och vad gäller anmälan om övertagande
enligt 4 b § alltid innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av
administrativa kontroller eller att kontrollbesök kommer att ske på
jordbruksföretaget. (SJVFS 2000:31).
4 d § Sådana ändringar av ansökan som anges i artikel 4.2 i förordningen
(EEG) nr 3887/92 får ske senast den 15 juni ansökningsåret.
Uppgift om bokstav för ett redovisat skifte får ändras om skiftet delas i
flera eller slås samman med annat redovisat skifte. Sådan ändring skall
göras senast vid den tidpunkt som anges i första stycket. Görs ändringen
senare är ansökan om stöd för odling av linser, kikärter eller vicker för sent
inkommen i den del den gäller de skiften som omfattas av ändringen.
(SJVFS 2000:31).
5 § 7 I ansökan eller anmälan skall jordbrukaren ange respektive skiftes
areal projicerad i ett horisontalplan. Utebliven decimal i redovisning av
skiftesareal kommer vid prövning av ansökan eller anmälan att betraktas
som en nolla.
6 § 8 har upphävts genom (SJVFS 2000:31).
7 § har upphävts genom (SJVFS 1997:117).
8 § har upphävts genom (SJVFS 1997:117).

7 Senaste lydelse SJVFS 1997:19.
8 Senaste lydelse SJVFS 1999:9.
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9 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning9 träder i kraft den 19 mars 1997.
------------------------Denna författning10 träder i kraft den 1 januari 1998.
------------------------Denna författning11 träder i kraft den 23 februari 1999.
------------------------Denna författning12 träder i kraft den 10 april 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Susanne Andersson
(Arealstödsenheten)

9 SJVFS 1997:19.
10 SJVFS 1997:117.
11 SJVFS 1999:9.
12 SJVFS 2000:31.
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