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SJVFS 2000:136
Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;
beslutade den 30 augusti 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22 § förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
samt 23 § förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder, följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om startstöd finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1257/19991 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. kommissionens förordning (EG) nr 1750/19992 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. kommissionens beslut av den 24 maj 2000 om godkännande av ett
samlat programdokument för gemenskapens strukturåtgärder i regionen
Norra Norrland, d v s Norrbottens och Västerbottens län, som omfattas av
mål 1 i Sverige,
4. kommissionens beslut av den 24 maj 2000 om godkännande av ett
samlat programdokument för gemenskapens strukturåtgärder i regionen
Södra Skogslänen, d v s Jämtlands och Västernorrlands län, kommunen
Torsby i Värmlands län, kommunen Ljusdal i Gävleborgs län, kommunerna
Malung, Orsa, Vansbro och Älvdalen och samhällena Venjan och Våmhus
i Dalarnas län som omfattas av mål 1 i Sverige,
5. förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder,
1 EGT L 160, 26.6.1999, s. 80 (Celex31999R1257).
2 EGT L 214, 13.8.1999, s. 31 (Celex31999R1750).
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6. förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder, och
7. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd
till utveckling av landsbygden.
Definitioner
2 § En etablering enligt 7 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2000:577) om stöd
för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder har skett då sökanden
1. äger företaget,
2. har sin huvudsakliga sysselsättning i företaget, samt
3. får sin huvudsakliga inkomst från företaget.
3 § Med kompletterande verksamhet enligt 7 kap. 1 § förordningen
(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder avses
verksamheter såsom skogsbruk, turism, hantverk, småskalig förädling och
försäljning av lantbruksprodukter, legokörning med lantbruksmaskiner
samt entreprenad- och konsultverksamhet som har nära anknytning till
lantbruk.
Villkor för stöd
4 § Med tillräckliga yrkeskunskaper enligt 7 kap. 3 § förordningen
(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder avses att
en stödmottagare skall ha teoretisk och praktisk yrkesutbildning. Den
teoretiska yrkesutbildningen bör omfatta naturbruksgymnasium med jordbruks- eller trädgårdsinriktning eller motsvarande utbildning. Bris tande
teoretisk yrkesutbildning kan kompletteras inom tre år räknat från etableringen och bör motsvara minst tio veckors studier. Utbetalning av stöd
sker efter det att utbildningen är genomförd och godkänd.
Den teoretiska yrkesutbildningen som avses i första stycket kan bytas
ut mot goda teoretiska kunskaper inom näraliggande kunskapsområden i
kombination med god dokumenterad praktisk erfarenhet av den verksamhet som stödet avser.
Vid en etablering som ansvarig för ett renskötselföretag får kravet på
teoretisk yrkesutbildning frångås om stödmottagaren har god praktisk
erfarenhet av renskötsel.
5 § Vid bedömningen av sökandens behov av stöd skall sökandens totala
ekonomiska situation beaktas. Denna behovsprövning kan leda till att helt
stöd, halvt stöd eller inget stöd beviljas.
Med helt stöd avses maximalt stöd enligt punkten 6 i bilaga 1 till förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Med halvt stöd avses hälften av helt stöd.
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6 § Ett företags ekonomiska livskraft, enligt artikel 8 första stycket fjärde
strecksatsen i) i förordningen (EG) nr 1257/1999, skall visas med hjälp av
en ekonomisk kalkyl som bifogas ansökan. Kalkylen skall visa att företaget
har förmåga att bestå med nuvarande ägare under en period av minst fem
år och utan extraordinära insatser i form av hjälp utifrån. Företaget skall,
senast tre år efter etableringen, tillsammans med eventuell annan bestående förtjänstmöjlighet ge sökanden en tillfredsställande försörjning.
7 § De minimikrav för miljö, hygien och djurskydd som avses i 1 kap. 4 §
andra stycket förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder och som sökanden skall uppfylla för att beviljas
stöd, framgår av följande författningar.
1. 9 kap. miljöbalken (1998:808) eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av balken,
2. de delar av 12 kap. miljöbalken (1998:808) eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken som avser
a) begränsning av antalet djur i ett jordbruk,
b) försiktighetsmått för gödselhanteringen, inklusive krav på lagringskapacitet, samt
c) krav på andel höst- eller vinterbevuxen mark,
3. livsmedelslagen (1971:511) eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen, och
4. djurskyddslagen (1988:534) eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.
Med en överträdelse av minimikraven enligt 1 kap. 5 § förordningen
avses att sökanden har meddelats ett föreläggande eller ett föreläggande
förenat med vite av en tillsynsmyndighet.
8 § Om stödmottagaren inte är ensam ansvarig för företaget skall denne
äga minst 25 % av företaget. Stödmottagarens egen andel av företaget
skall motsvara ett arbetsbehov av minst 1 350 timmar per år och vara tillräcklig som grund för att villkoren om inkomst från företaget skall kunna
uppfyllas.
Om stödmottagaren äger företaget tillsammans med sin make, sambo,
förälder eller barn gäller att hela företaget skall motsvara ett arbetsbehov
av minst 1 350 timmar per år och vara tillräckligt som grund för att villkoren
om inkomst från företaget skall kunna uppfyllas för en person. Stödmottagaren får tillgodoräkna sig hela sin verkliga sysselsättning och inkomst
från företaget.
9 § Vid brist på medel får företagare som etablerar sig som heltidsföretagare samt kvinnliga företagare prioriteras.
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Ansökan om stöd
10 § En ansökan om stöd skall göras på av Jordbruksverket fastställd
blankett. Ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader
efter etableringen. Den skall dessutom ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader innan sökanden fyller 40 år, eller vid annan senare tidpunkt som länsstyrelsen beslutar.
Stödets storlek
11 § Vid ett beslut om stöd skall länsstyrelsen fastställa summan av de
låneskulder som avser etableringen. Lån som avser en privatbostad skall
inte medräknas.
Den räntesubvention som avses i 7 kap. 2 § förordningen (2000:577)
om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, får inte vara större
än startpremien som avses i samma bestämmelse och får inte heller överstiga företagets verkliga ränteutgifter för stödgrundande lån under de två
kalenderår som följer närmast efter etableringen. Om etableringsdagen
infaller under perioden 1 januari - 31 mars kan året för etableringen räknas
som det första, stödgrundande ränteutgiftsåret.
Räntesubventionen får enbart baseras på stödmottagarens ränteutgifter. Någon subvention lämnas inte för räntor som överstiger marknadsmässig nivå eller för räntor som avser annan tidsperiod än de stödgrundande ränteutgiftsåren. Alla ränteutbetalningar skall styrkas.
Utbetalning av stöd
12 § Ordinarie utbetalningstillfällen för startstöd är juni och december.
Jordbruksverket kan besluta om extra utbetalningstillfällen.
Startpremien betalas ut vid det utbetalningstillfälle som infaller närmast
efter beslutsmånaden. Räntesubventionen betalas ut när de två stödgrundande ränteutgiftsåren har löpt ut. Länsstyrelsen och Jordbruksverket
kan besluta att senarelägga utbetalningen av stöd.
13 § Före utbetalning av räntesubventionen skall stödmottagaren visa att
han fortfarande uppfyller villkoren om sysselsättning och inkomst enligt 7
kap. 4 § 2 och 4 förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Detta skall ske med intyg från stödmottagaren
samt kopior av de två senaste årens inkomstdeklarationer och bokslut.
Är villkoren för stöd inte uppfyllda vid tidpunkten för utbetalning av
räntesubventionen, skall utbetalning ej ske. Startpremien skall återbetalas
om inte villkoren varit uppfyllda under minst ett år efter etableringen.
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14 § Om det vid en kontroll av minimikraven enligt 7 § konstaterats överträdelse av kraven skall utbetalning ej ske förrän överträdelsen upphört.
Övrigt
15 § Länsstyrelsen skall till Jordbruksverket lämna in en sådan regional
genomförandeplan som avses i 7 kap. 1 § förordningen (2000:577) om stöd
för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, senast vid den tidpunkt
som Jordbruksverket bestämmer.
16 § Den regionala genomförandeplanen, som skall vara i överensstämmelse med det förslag till program för miljö och landsbygdsutveckling som
Sverige överlämnat till kommissionen den 2 december 1999, skall innehålla
uppgifter om
1. länsstyrelsens strategi för hur åtgärderna i 4 kap., 5 kap., 7 kap., och
9 kap. med undantag för punkten 6 förordningen (2000:577) om stöd för
miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, skall samverka,
2. länsstyrelsens medelsbehov, preliminär finansiell fördelning och
prioritering mellan åtgärderna som nämns i punkten 1,
3. länsstyrelsens strategi för hur åtgärderna skall samverka, komplettera och integreras med andra åtgärder och program med anknytning till
landsbygdsutvecklingen i länet, och
4. urvalskriterier för beslut om stöd.
Under år 2000 får genomförandeplanen begränsas till att omfatta endast
punkten 2.
Första stycket gäller inte stöd inom område för strukturfondsmål 1.
17 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 11 september 2000 men skall
tillämpas i fråga om ansökningar om stöd som inkommit till länsstyrelsen
efter den 1 januari 2000.
2. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1995:186) om startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag.
3. Den upphävda författningen gäller fortfarande för stöd som beviljats
enligt förordningen (1995:1195) om startstöd till yngre företagare med
jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag.

5

SJVFS 2000:136
4. För sökande som etablerat sig som företagare före den 1 april 2000
gäller att ansökan skall inlämnas senast ett år efter etableringen, dock
senast den 30 september 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Lars Runemo
(Företagsenheten)
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