Statens jordbruksverks
författningssamling

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00
telefax: 036-19 05 46, telex: 70991
SJV-S

SJVFS 1999:64
Statens jordbruksverks föreskrifter
om rutiner för länsstyrelsens kontroll i fält av
jordbrukarstöd;
beslutade den 24 juni 1999
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 27 § förordningen
(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, 14 § förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden
och mindre gynnade områden och 17 § förordningen (1997:1336) om
miljöstöd,
samt
efter
samråd
med
Riksantikvarieämbetet,
Naturvårdsverket och Sametinget, följande.
1 § Dessa föreskrifter gäller vid länsstyrelsens kontroller i fält av ärenden
som avser
1. arealersättning och anmälan av foderareal,
2. djurbidrag,
3. kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre
gynnade områden, samt
4. miljöstöd.
2 § Kontroller skall genomföras i enlighet med kontrollinstruktioner som
beslutats av Statens jordbruksverk.
3 § Varje länsstyrelse skall genomföra minst det antal kontroller som
motsvarar den kontrollfrekvens som Jordbruksverket har beslutat för de
stödformer som anges i 1 §. Kontrollerna skall göras inom den av Jordbruksverket beslutade kontrollperioden.
4 § Länsstyrelsen skall inför varje kontrollsäsong fastställa en riskanalys.
Denna skall utformas i enlighet med de riktlinjer som anges i den av
Jordbruksverket för samma säsong fastställda riskanalysen och med
hänsyn tagen till de faktorer som länsstyrelsen bedömer som
betydelsefulla för regionen. Den av länsstyrelsen fastställda riskanalysen
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skall före varje kontrollsäsong lämnas till Jordbruksverket för
godkännande.
Med riskanalys förstås ett dokument som anger de faktorer till vilka
hänsyn skall tas vid urval av kontrollobjekt.
5 § Länsstyrelsen skall säkerställa att utförandet av fältkontrollerna håller
hög kvalitet och som ett led i detta arbete utföra ett tillräckligt antal
omkontroller.
Med omkontroll förstås att länsstyrelsen genomför förnyad kontroll på
ett för stödåret redan kontrollerat objekt och att denna kontroll görs av
annan än den som ursprungligen utförde kontrollen.
6 § Om den fastställda arealen vid fältkontroll avviker från den anmälda
arealen med 17-23 procent skall mätning av grödgruppen ifråga ske med
GPS-utrustning eller totalstation. Om länsstyrelsen finner det uppenbart
svårt att göra en tillförlitlig mätning med GPS-utrustning eller totalstation,
eller efter en samlad bedömning av samtliga omständigheter finner att
sådan mätning inte bör ske, får länsstyrelsen avstå från denna. I sådant fall
skall länsstyrelsen omedelbart rapportera till Jordbruksverket att mätning
med GPS-utrustning eller totalstation inte kommer att genomföras med
angivande av motivering härför.
Med GPS-utrustning förstås utrustning för EPOS-korrigerad, satellitbaserad positionsbestämning. EPOS-korrektionerna skall ske till nivån +/2 meter. Utrustningen skall ge en sådan noggrannhet att standardavvikelsen för femton mätningar av samma punkt inte överstiger 40 cm vid
goda mätförhållanden. Med totalstation förstås ett elektroniskt instrument
för mätning av längd, horisontal riktning och vertikal riktning där vinkelmätningen har en noggrannhet om minst 0.6 mgon och längdmätningen
har en noggrannhet om minst ±(5 mm + 5 ppm).
7 § Rapport över kontrollverksamheten skall årligen lämnas till Jordbruksverket senast den 31 januari. För detta ändamål skall av Jordbruksverket fastställt formulär användas.
8 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
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------------------------Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Arne Andersson
(Kontrollenheten)
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