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Statens jordbruksverks föreskrifter om
kompensations bidrag till jordbruk i bergsområden och
mindre gynnade områden;
beslutade den 20 september 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22 § i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder,
följande.
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,1
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,2
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),
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,3 samt
6. kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 av den 23 december 1992
om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade

1 EGT L 160/80, 26.6.1999, s. 1 (Celex 31999R1257).
2 EGT L 214/31, 13.8.1999, s. 1 (Celex 31999R1750).
3 EGT L 355, 5.12.1992, s. 1 (Celex 31992R3508).
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administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem (IAKS-förordningen).4
Avgränsning av mindre gynnade områden
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 268/755 (Sverige) och kommissionens beslut (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 LBUförordningen. 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 bevuxen med gräs eller gräsblandningar, som innehar
ett fodervärde samt är lämplig för betesdrift. Med betesmark avses även
slåtterängar, mark som av länsstyrelsen är godkänd eller fastställd som
skogsbete, mark som av länsstyrelsen är fastställd som fäbodbete enligt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:132) om stöd för
miljövänligt jordbruk samt mark som uppfyller kriterierna för specialklass B,
fäbodbete, enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:10) om
miljöstöd,
arealfaktor: bestämning av förhållandet mellan antal djurenheter och
den stödberättigande arealen inom respektive stödområde, 1-5. Se LBUförordningen 3 kap. 2 §, samt
brukningscentrum: det block eller det närmast belägna blocket där de
för jordbruksföretagets drift viktigaste ekonomibyggnaderna är belägna.
Ansökan m.m.
4 § En ansökan om kompensationsbidrag eller en anmälan om övertagande skall göras skriftligen på det sätt, lämnas in inom den tid och innehålla de uppgifter som framgår av EG:s regler, LBU-förordningen, dessa
föreskrifter eller den blankett på vilken uppgifterna skall lämnas. Detsamma
gäller uppgifter som senare ändras eller tillförs en ansökan eller en
anmälan. Uppgifter som inte påverkar bidragsbeloppet eller utbetalningen
av bidraget får dock lämnas muntligt om länsstyrelsen medger det.
4 EGT L 391, 31.12.1991, s. 36 (Celex 31992R3887).
5 EGT L 287, 23.11.1995, s. 33 (Celex 31995L0498).
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5 § En ansökan om kompensationsbidrag skall göras på Statens jordbruksverks blankett SAM 2001. Blanketten skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 4 april 2001 och vid den tidpunkten åtminstone innehålla
1. tydliga uppgifter om vem som ansöker om kompensationsbidrag,
2. en skiftesredovisning som överensstämmer med redovisningen
enligt 7 §, med ordningsnummer för block och bokstav för skifte, som
omfattar samtliga jordbruksskiften som kompensationsbidrag söks för eller
som brukaren kan komma att komplettera sin ansökan med inom den tid för
ändringar som framgår av 12 §, samt
3. uppgift om antal getter av honkön och tackor.
En handling som givits in till länsstyrelsen och som den 4 april 2001
inte uppfyller de ovannämnda kraven på form och innehåll utgör och skall
behandlas som en ansökan om kompensationsbidrag först vid den
tidpunkt då handlingen har kompletterats så att de ovanstående kraven är
uppfyllda.
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 redovisningen avser.
6 § En ansökan om kompensationsbidrag skall utöver vad som sägs i 5 §
1. ges in i original och vara undertecknad av sökanden eller behörig
firmatecknare för sökanden,
2. innehålla uppgifter om markanvändningen och storlek på de skiften
som kompensationsbidrag söks för, samt
3. innehålla uppgifter om minst ett produktionsplatsnummer i de fall
ansökan omfattar vallodling eller betesmark och brukaren har nötkreatur
som skall utgöra underlag för beräkning av bidrag.
En ansökan som har brister i något av dessa avseenden eller saknar
uppgifter som sökanden skall lämna i enlighet med vad som framgår av
blanketten SAM 2001 skall kompletteras av sökanden. Komplettering med
uppgifter som avses under punkten 2 skall ske senast vid den tidpunkt
som anges i 12 §. Komplettering av uppgifter som anges under punkten 3
skall ske senast den 31 augusti ansökningsåret. Länsstyrelsen får medge
att komplettering görs senare än den 31 augusti ansök-ningsåret om det
föreligger särskilda skäl. Annan komplettering får ske inom den tid som
länsstyrelsen bestämmer dock alltid innan länsstyrelsen har lämnat besked
om resultaten av administrativa kontroller eller innan kontrollbesök
aviserats.
Om en ansökan vid den tidpunkt som anges i 12 § saknar uppgifter
som avses under punkten 2 är ansökan i den del som berör de skiften som
inte har redovisats på föreskrivet sätt, försent kompletterad.
7 § Till ansökan skall den av Jordbruksverket eller länsstyrelsen tillhandahållna kartan ”Blockkarta för skiftesredovisning 2001” bifogas. På
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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, osv. Om sökanden
har mark på flera block börjar bokstavsbeteckningen för skiftena om med A
inom varje nytt block.
Komplettering får ske inom den tid som länsstyrelsen bestämmer, dock
alltid innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller eller innan kontrollbesök aviserats.
Är vissa men inte alla skiften redovisade på blockkartan vid den tidpunkt som bestäms av länsstyrelsen enligt tredje stycket, omfattar ansökan endast de skiften som är enkla att identifiera på kartan vid en jämförelse med uppgifterna i ansökningsblanketten.
Redovisning på annan handling än SAM-blanketten
8 § Efter särskilt medgivande från länsstyrelsen och under de förutsättningar som anges nedan, får uppgifter som skall lämnas på blanketten
SAM 2001 istället lämnas på en annan handling som biläggs blanketten.
SAM 2001-blankettens första sida, de sidor som utgör förteckning över
jordbruksblock och den sida på vilken undertecknande skall ske får dock
inte ersättas med bilagor.
En bilagd handling skall ha en utformning som nära överensstämmer
med motsvarande sidor i blanketten SAM 2001. Uppgifterna i bilagan får
inte vara handskrivna.
Kravet på överensstämmelse innebär att fält med informationstext eller
fält som skall fyllas i av brukaren endast får avvika i fråga om typsnitt och
storlek jämfört med motsvarande text och fält i blanketten SAM 2001 och
att avvikelserna skall vara små så att handlingens utformning inte i något
betydande avseende skiljer sig från utformningen av blanketten SAM
2001. Handlingen behöver inte vara i färg. Den får i fråga om format avvika
från blanketten SAM 2001 till att vara i A4-format.
Inkommer uppgifter på sätt som ovan beskrivits trots att länsstyrelsen
inte har medgivit det skall den omständigheten inte påverka frågan om
ansökan eller uppgifterna har kommit in i rätt tid om brukaren inom den tid
som länsstyrelsen begär kompletterar blanketten SAM 2001 med de
uppgifter som skall lämnas där.
9 § En ansökan om kompensationsbidrag får i stället för att ges in på
blanketten SAM 2001 ges in på ett elektroniskt dokument med därtill
hörande särskild blankett som har fastställts av Jordbruksverket. Ingi-
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vande av elektroniska dokument får endast ske via det särskilda ADBsystem för mottagning av stödansökningar som tillhandahålls av Jordbruksverket.
För sen ansökan
10 § Av 1 kap. 9 § LBU-förordningen framgår att om en ansökan kommer
in för sent skall reglerna i IAKS-förordningen om för sen ansökan
tillämpas. Detsamma skall gälla kompletteringar och ändringar som skall
vara inkomna senast vid den tidpunkt som anges i 12 §. Avdraget skall i
dessa fall beräknas på den areal som berörs av ändringen eller kompletteringen.
Identifiering av jordbruksskifte
11 § I ansökan skall jordbrukaren ange respektive skiftes areal projicerad i
ett horisontalplan. Utebliven decimal i redovisning av skiftesareal kommer
vid prövning av ansökan att betraktas som en nolla.
Kompletteringar och ändringar m.m.
12 § Sista sådatum är den 15 juni ansökningsåret.
Inkommer komplettering eller ändring senare än den 15 juni ansökningsåret skall avdrag göras i enlighet med 10 § för för sen komplettering
eller ändring.
Sådana ändringar av ansökan som anges i artikel 4.2 i IAKS-förordningen får göras 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 kompensationsbidrag försent inkommen i den del
den gäller de skiften som omfattas av ändringen.
13 § Det är tillåtet att dra tillbaka arealer eller tackor och getter från en
ansökan om kompensationsbidrag om ändringen sker skriftligen innan
länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av de administrativa kontrollerna av de aktuella uppgifterna eller innan kontrollbesök aviserats.
Anmälan om övertagande vid brukarskifte
14 § Vid brukarskifte kan den nye brukaren överta den tidigare brukarens
ansökan om kompensationsbidrag.
En anmälan om övertagande skall göras på Jordbruksverkets blankett
”Anmälan/Ansökan om övertagande”.
15 § I de fall brukarskiftet omfattar överlåtelse av jordbruksföretaget i sin
helhet, enligt artikel 14 a i IAKS-förordningen, skall blanketten enligt 14 §
ha kommit in till länsstyrelsen senast en månad efter det att överlåtelsen
har skett och då innehålla uppgifter om
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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 i första stycket och i 14 § angivna 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.
16 § I de fall brukarskiftet omfattar annat än överlåtelse av jordbruksföretaget i sin helhet, skall blanketten enligt 14 § ha kommit in till länsstyrelsen senast vid den tidpunkt som anges i 12 § och då innehålla uppgifter om
1. vem som har överlåtit hela eller delar av sin ansökan om kompensationsbidrag 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 kompensationsbidrag.
En handling som givits in till länsstyrelsen och vid den tidpunkt som
anges i 12 § inte uppfyller de i första stycket och i 14 § 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 redovisats på föreskrivet sätt.
En redovisning av block och skiften som skett på annat sätt än som fastställts i detta stycke skall dock godtas om det av de lämnade uppgifterna
är enkelt att identifiera de skiften som omfattas av överlåtelsen.
17 § En anmälan om övertagande enligt 15 eller 16 §§ skall utöver vad som
anges i dessa bestämmelser och i 14 § 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 bestämmer och vad gäller
anmälan om övertagande enligt 16 § alltid innan länsstyrelsen har lämnat
besked om resultaten av administrativa kontroller eller innan kontrollbesök
aviserats.
Villkor för kompensationsbidrag
God jordbrukarsed
18 § Enligt 1 kap. 4 § LBU-förordningen framgår att kompensationsbidrag
kan beviljas om sökanden respekterar god jordbrukarsed.
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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 jordbruk,
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 ha betats eller slagits under det föregående året eller
komma att betas eller slås under innevarande år.
Betesmark
20 § Betesmarken skall ha betats under den föregående betessäsongen
eller komma att betas under innevarande betessäsong.
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.
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.
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.
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24 § Med tackor och getter avses de djur som har lammat respektive fått
killingar eller är äldre än ett år. Villkoren skall ha uppfyllts under hållandetiden för ansökningsåret.
Tackor och getter skall hållas hos sökanden under minst två månader
från den dag som följer den dag då ansökan om bidrag lämnades in. 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 och
på villkor att antalet djurenheter inte minskar.
Om det antal tackor och getter som angivits i ansökan minskar under
hållandetiden efter att länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av
administrativa kontroller av de aktuella uppgifterna eller innan kontrollbesök aviserats skall detta anmälas skriftligen till länstyrelsen inom 10
arbetsdagar från det att brukaren upptäckt minskningen. Om minskningen
har skett på grund av naturliga omständigheter skall reglerna i artikel 10.5 i
IAKS-förordningen tillämpas.
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.
27 § Vid beräkning av bidrag för vallodling och bidrag för betesmarker
baseras djurunderlaget såvitt gäller nötkreatur på sökandens genomsnittliga antal nötkreatur vid fyra olika tidpunkter (räkningstillfällen) under år
2000.
Uppgifterna om antal djur hämtas från centrala nötkreatursregistret
(CDB) med utgångspunkt från sökandens uppgifter i bidragsansökan om
vilka produktionsplatser nötkreatur hålls på. Djur som hålls på en produktionsplats som sökanden inte uppgivit i sin bidragsansökan beaktas
inte. Dock beaktas djur på produktionsplatser som sökanden, i enlighet
med 6 § andra stycket till följd av särskilda skäl, har medgivits att komp lettera sin ansökan med vid en senare tidpunkt än den då uppgifterna om
antal djur hämtas från CDB.
Om sökandens djurinnehav vid ett av räkningstillfällena är mindre än
hälften av det genomsnittliga antalet djur vid de tre övriga räkningstill-
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fällena, halveras vikten av djurinnehavet vid det förstnämnda räkningtillfället vid beräkning av det genomsnittliga antalet djur.
28 § Jordbruksverket hämtar vid ett tillfälle under hösten uppgifterna om
djurantalet vid samtliga räkningtillfällen under året. Endast de djur som
senast dagen innan uppgiftshämtningen sker har anmälts till CDB såsom
vid räkningstillfällena befintliga på sökandens produktionsplatser, ingår i
beräkningen av sökandens genomsnittliga antal djur. Om särskilda skäl
föreligger får länsstyrelsen medge att ett djur som sökanden inte har anmält till CDB får räknas under förutsättning att det inte beror på sökanden
att djuret inte är anmält till CDB. Djur som vid ett räkningstillfälle lämnats
till slakt men inte blivit utrapporterat tillgodoräknas inte den som lämnat
djuret till slakt.
Om datum för utrapportering av ett djur från en produktionsplats
sammanfaller med datum för ett räkningstillfälle skall djuret räknas tillhöra
den utrapporterande produktionsplatsen.
Ett och samma djur får vid ett räkningstillfälle aldrig tillgodoräknas fler
än en sökande. Framgår det inte klart av de uppgifter som rapporterats till
CDB vem av flera sökanden som har rätt att tillgodoräkna sig ett visst djur
och kan sökandena inte enas om detta får djuret inte tillgodoräknas någon
av dem.
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 författning 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
ikraftträdandet av denna författning gäller de äldre föreskrifterna i sin
helhet.
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3. I fråga om ärenden som avser stöd för år 2000 skall även 18 - 29 §§ i
de nya föreskrifterna tillämpas.

INGBRITT IRHAMMAR

Peder Larsson
(Miljöstödsenheten)
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