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Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:186)
om startstöd till yngre företagare med jordbruks-,
trädgårds- eller renskötselföretag 1 ;
Statens jordbruksverk har, med stöd av 6, 9 och 18 §§ förordningen
(1995:1195) om startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårdseller renskötselföretag, föreskrivit följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om detta stöd finns i rådets förordning
(EEG) nr 2328/91 av den 15 juli 1991 om förbättring av jordbruksstrukturens
effektivitet.2
2 § Med glesbygd avses de stödområden som betecknas 1 - 5 och som
framgår av bilagan till förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag
till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:169) om kompensationsbidrag till
jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden. (SJVFS 1996:78).
Villkor för stöd
3 § Stöd lämnas endast till företagare med teoretisk och praktisk yrkesutbildning. Vid etablering på renskötselföretag får kravet på teoretisk
yrkesutbildning frångås om sökanden har god praktisk erfarenhet av renskötsel.
4 § Vid bedömningen av sökandens ekonomiska ställning skall andelen
eget kapital beräknas med hjälp av en balansräkning som avser förhållandena vid starten efter att nödvändiga investeringar beaktats. Tillgångar
1 Författningen senast ändrad SJVFS 1999:93.
2 EGT L 218, 6.8.1991, s. 1 (Celex 31991R2328).
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och skulder tas upp till verkliga värden. Skuld till närstående tas dock upp
till halva skuldbeloppet.
Lösa inventarier, djur- och rörelsekapital får, då det inte leder till
uppenbart felaktigt resultat, uppskattas schablonmässigt enligt bilagan till
denna författning.
Fastighet tas upp till belopp som motsvarar anskaffningskostnaden.
Om anskaffningskostnaden avsevärt understiger marknadsvärdet, skall
marknadsvärdet användas.
Nettotillgångar utanför företaget skall beaktas till den del de överstiger
100 000 kr.
Nettotillgångar i form av bankmedel och värdepapper skall beaktas fullt
ut.
Beräkning av stöd
5 § Stödgrundande belopp beräknas på följande sätt.
1. Lösa inventarier, djur- och rörelsekapital beräknas schablonmässigt
enligt bilagan till dessa föreskrifter. För driftsgren för vilken schablonvärde
enligt bilagan saknas eller avsevärt avviker från det verkliga
kapitalbehovet, skall det verkliga kapitalbehovet beräknas och användas
vid stödberäkningen.
2. Ingår en förvärvad jordbruksfastighet i företaget skall den tas upp
med 5 000 kr per ha åker.
3. Växthusanläggning och fruktodling tas upp till 75 procent av anskaffningskostnaden.
4. Tillgångar i kompletterande verksamhet inom företaget tas upp till
75 procent av anskaffningsvärdet. Belopp under 50 000 kr beaktas ej.
(SJVFS 1996:78).
6 § Fullt stöd får lämnas om sökandens eget kapital understiger 40 procent
av företagets kapitalbehov. Om sökandens eget kapital överstiger 60
procent av företagets kapitalbehov, får något stöd däremot inte lämnas. Då
sökandens eget kapital uppgår till mellan 40 och 60 procent av företagets
kapitalbehov, får ett reducerat stöd lämnas. Stöd avrundas uppåt till jämnt
hundratal kronor. (SJVFS 1996:78).
7 § Om företagets omfattning ökar under stödperioden får startstödet
höjas. Höjning sker endast om det stödgrundande beloppet ökar med
minst 100 000 kr.
Ansökan av stöd
8 § Ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom ett år från
den dag då sökanden börjat driva företaget. Ansökan skall dessutom ha
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kommit in till länsstyrelsen senast den 1 november 1999. Länsstyrelsen får
besluta om annan senare tidpunkt. (SJVFS 1999:93).
Utbetalning av stöd
9 § Stöd utbetalas årsvis antingen i juni eller december respektive år.
Utbetalning skall ske under den utbetalningsperiod som kommer närmast
efter beslutsdagen.
Från och med den andra utbetalningen skall stödmottagaren före utbetalning lämna intyg avseende de aktuella förhållandena beträffande
företagets omfattning samt sin egen sysselsättning och inkomst.
Övrigt
10 § Om det finns särskilda skäl får Statens jordbruksverk medge undantag från bestämmelserna i denna författning.
------------------------Denna författning3 träder i kraft den 15 december 1995, men skall
tillämpas i fråga om stöd som beviljats efter den 1 januari 1995.
Genom denna författning upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1991:89) om startstöd till jordbrukare. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om stöd som beviljats före den 1 januari 1995.
------------------------Denna författning4 träder i kraft den 1 september 1996.
------------------------Denna författning5 träder i kraft den 20 september 1999.

(Statens jordbruksverk)

3 SJVFS 1995:186.
4 SJVFS 1996:78.
5 SJVFS 1999:93.
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Bilaga
Schablonbelopp för beräkning av startstöd
Jordbruk
Jordbrukets växtodling, lösa inventarier
Jordbrukets växtodling, rörelsekapital
Mjölkko
Rekrytering mjölkproduktion
Diko
Rekrytering diko
Mellankalv
Gödtjur
Vallfodertjur
Ungtjur
Stut
Pälsfår
Köttfår
Modersugga
Gylta
Slaktsvin
Värphöns
Slaktkyckling
Trädgård, växthusodling
Grönsaksodling, lösa inventarier och rörelsekap.
Prydnadsväxtodling, lösa inventarier och rörelsekap.
För äldre eller enkla växthus som endast används
under en kort odlingssäsong bör beloppen halveras.
Trädgård, frilandsodling
Bär- köksväxt- och plantskoleodling, lösa inventarier
Fruktodling, lösa inventarier
Fruktodling, rörelsekapital
Svarta vinbärsodling, rörelse- och anläggningskapital
Jordgubbsodling, rörelse- och anläggningskapital
Köksväxtodling
Plantskola
Renskötselföretag
Lösa inventarier
Renar, djur- och rörelsekapital
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10 000 kr/ha åker
2 200 kr/ha åker
9 200 kr/ko
12 000 kr/prod. kviga
10 800 kr/ko
9 200 kr/prod. kviga
1 400 kr/prod. kalv
3 700 kr/prod. tjur
5 700 kr/prod. tjur
7 000 kr/prod. tjur
9 300 kr/prod. stut
1 400 kr/tacka
1 500 kr/tacka
3 000 kr/sugga
600 kr/prod. gylta
350 kr/prod. slaktsvin
2 800 kr/100 insatta höns och år
1 200 kr/1 000 prod. kycklingar
120 kr/kvadratmeter bruttoyta
200 kr/kvadratmeter bruttoyta

10 000 kr/ha
20 000 kr/ha
12 000 kr/ha
15 000 kr/ha
30 000 kr/ha
10 000 kr/ha
verkligt medelvärde av rörelsekapitalbehovet
50 000 kr/företag + 200 kr/vaja
2 000 kr per vaja i vinterhjord
(SJVFS 1996:78).

