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Omtryck

beslutade den 2 april 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 21 § förordningen
(2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m., i fråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 2004:85) om direktstöd1
dels att nuvarande 2 kap. 7 § ska betecknas 2 kap. 6 a §,
dels att 2 kap. 6, 6 a och 7 b-d §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 §, av följande
lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
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1 kap.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Ersättningsformer
1 § Denna författning innehåller bestämmelser om gårdsstöd inklusive stödrättigheter, stöd för kvalitetscertifiering, stöd till mervärden i jordbruket, handjursbidrag,
stöd för energigrödor, stöd för stärkelsepotatis samt bidrag för proteingrödor.
(SJVFS 2005:65)
Definitioner
2 § I denna författning förstås med
Aktivitet:
En enskild insats som omfattas av ansökan om stöd till
mervärden i jordbruket och genom vilken ansökta
kostnader har uppstått.
Betesmark:
Ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som
används till bete, samt är bevuxet med gräs, örter eller ris
som är dugligt som foder. Mark i renskötselområdet som
huvudsakligen används till renbete räknas inte som
betesmark. Skog och områden där åtgärder gjorts för att
väsentligt gynna trätillväxten räknas inte som betesmark.
Inom ett skifte är ytor med likartad trädtäthet om minst
0,1 hektar, som innehåller mer än riktvärdet 60 träd per
hektar, inte stödberättigande.
Träd med stammar som utgår från en gemensam yta på
maximalt 1 kvadratmeter räknas som ett träd. Träd med
en stam som 1,3 meter över markytan har en diameter
som understiger 10 cm räknas inte. Döda eller
ringbarkade träd räknas inte.
Ytor större än 0,01 hektar där träd- och buskskikt är så
tätt att marken är svåråtkomlig för betesdjuren är inte
betesmark oavsett typ av vegetation. Ytor med naturliga
impediment större än 0,01 hektar är inte betesmark. Den
sammanlagda ytan med naturliga impediment och trädoch buskskikt som är så tätt att marken är svåråtkomlig
får inte överstiga 5 % av arealen.
Trädbärande betesmarker som av länsstyrelsen i förväg
fastställts som betesmark med särskilda värden eller
tilläggsersättning och som ingår i ett åtagande enligt
Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om
ersättning för miljövänligt jordbruk eller Statens
Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om
kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar, är undantagna från andra stycket i denna
definition. Trädtätheten på större ytor än 0,1 hektar får
dock inte överstiga 100 träd per hektar.
Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen för
enskilda jordbruksskiften med höga naturvärden eller
kulturvärden knutna till odlingslandskapet besluta om
undantag från begränsningarna i fjärde stycket under
denna definition. Den areal som undantas ska skrivas in i
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Fruktodling:
Normskörd:

Plantskola:

Representativ
avkastning:
Slåtteräng:

4

en åtagandeplan eller i ett särskilt beslut samt markeras
som ersättningsberättigande element.
En fruktodling ska vara yrkesmässig, ligga på åkermark
och bestå av minst 300 fruktträd per hektar.
Normal avkastning för grödor enligt officiell statistik i
Jordbruksverkets meddelandeserie ”Statistiska meddelanden” publicerad vid sista ansökningsdatum. Där
normskörd saknas gäller den lägsta normskörden i landet
för aktuell gröda.
Åkermark där odling sker utomhus av grundstammar och
unga plantor av vinstockar, fruktträd, prydnadsväxter,
skogsträd, häckplantor, rosbuskar, andra prydnadsbuskar,
prydnadsbarrträd och liknande vedartade växter avsedda
för senare utplantering på annan åkermark och
skogsmark, i trädgårdar och parker eller utmed gator och
vattendrag. Som plantskola räknas även när marken som
ett led i plantskoleverksamheten är besådd med en
mellangröda av annan art som ingår i växtföljden.
85 procent av normskörden för aktuellt skördeår.
Ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som
på eftersommaren används för slåtter med klippande eller
skärande redskap eller för sådan slåtter kompletterad med
efterbete eller lövtäkt. Slåtterängen ska vara bevuxen med
gräs, örter eller ris som är dugligt som foder.
Renbetesmark i renskötselområdet räknas inte som
slåtteräng. Skog samt områden där åtgärder gjorts för att
väsentligt gynna trätillväxten räknas inte som slåtteräng.
Inom ett skifte, är ytor med likartad trädtäthet om
minst 0,1 hektar, som innehåller mer än riktvärdet 60 träd
per hektar, inte stödberättigande.
Träd med stammar som utgår från en gemensam yta på
maximalt 1 kvadratmeter räknas som ett träd. Träd med
en stam som 1,3 meter över markytan har en diameter
som understiger 10 cm räknas inte. Döda eller
ringbarkade träd räknas inte.
Ytor större än 0,01 hektar där träd- och buskskikt är så
tätt att det är omöjligt att genomföra någon slåtter är inte
slåtteräng oavsett typ av vegetation. Ytor med naturliga
impediment större än 0,01 hektar är inte slåtteräng. Den
sammanlagda ytan med naturliga impediment och trädoch buskskikt som är så tätt att det är omöjligt att
genomföra någon slåtter får inte överstiga 5 % av arealen.
Mark som av länsstyrelsen i förväg fastställts som
slåtteräng med särskilda värden eller tilläggsersättning
och som ingår i ett åtagande enligt Statens Jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för
miljövänligt jordbruk eller Statens Jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,
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Uttagen areal:

Vattendrag:

Åkermark:

miljöersättningar och miljöinvesteringar räknas som
slåtteräng utan hinder av vad som anges i andra stycket
under denna definition. Trädtätheten på ytor större än 0,1
hektar får dock inte överstiga 100 träd per hektar.
Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen för
enskilda jordbruksskiften med särskilt höga natur- eller
kulturvärden knutna till odlingslandskapet besluta om
undantag från begränsningarna i fjärde stycket under
denna definition. Den areal som undantas ska skrivas in i
en åtagandeplan eller i ett särskilt beslut samt markeras
som ersättningsberättigande element.
Åkermark som läggs i träda eller används för produktion
av industri- och energigrödor för att uppfylla de villkor
som följer av artikel 54-56 i rådets förordning (EG) nr
1782/20032 och artikel 32 i kommissionens förordning
(EG) nr 795/20043.
bäck, å, flod, kanal, damm eller motsvarande som är
utmärkt på den för området i fråga senast publicerade
versionen av Terrängkartan i skala 1:50 000.
Mark som används eller kan användas till växtodling eller
bete och som är lämplig att plöja. (SJVFS 2009:4)4

3 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
Verksamhetskrav
4 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
5 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
6 § Jordbruksverksamhet definieras i artikel 2 i rådets förordning 1782/20035. För
att en avvikelse mot verksamhetskraven ska föreligga krävs det att avvikelsen skett
inom jordbrukarens jordbruksverksamhet.
Om avvikelsen skett i en våtmark, i ett dike, på en väg mellan två åkrar, på mark
direkt angränsande till en produktionsenhet eller liknande och avvikelsen skett då
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Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma
bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93,
(EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999,
(EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001. EUT L 270,
21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).
3
Kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för
det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om
upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. EUT L 141, 30.4.2004,
s. 1 (Celex 32004R0795).
4
Ändringen innebär även att definitionerna för etablering, fånggröda, förtida arv, höstsådd gröda,
långtidsarrende, träda samt vårsådd gröda har upphävts.
5
EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).
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jordbrukaren gjort något som kan hänföras till dennes normala jordbruksverksamhet
anses den ha skett inom jordbrukarens jordbruksverksamhet.
6 a § har upphävts genom (SJVFS 2008:53)
6 b § har upphävts genom (SJVFS 2008:53)
God jordbrukshävd och goda miljöförhållanden
Åkermark
7 § Åkermark ska hållas fri från
1. flerårigt sly och
2. andra träd och buskar än sådana som utgör grund för direktstöd eller
miljöersättning eller som ska skyddas enligt 6 - 7 §§ Statens jordbruksverks
föreskrifter (1999:119) om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket.
Befintlig dränering av åkermark ska underhållas så att marken inte försumpas.
(SJVFS 2009:4)
7 a § Jordbrukare som omfattas av 11 § förordning (1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket ska hålla åkermark bevuxen i enlighet med den bestämmelsen. Åkermark
som lämnats obearbetad efter skörd räknas som bevuxen.(SJVFS 2009:4)
7 b § Inom känsliga områden enligt 5 § förordning (1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket och 2 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring ska åkermark med mer än 20 procent
lutning i direkt anslutning till hav, sjö eller vattendrag vara bevuxen under perioden
15 september – 15 februari. Åkermark som lämnats obearbetad efter skörd räknas
som bevuxen. (SJVFS 2009:4)
7 c § Halm efter skörd får inte brännas på åkermark. (SJVFS 2009:4)
8 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
9 § har upphävts genom (SJVFS 2005:39)
10 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
11 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
12 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
13 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
13 a § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
14 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
15 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
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16 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
16 a § har upphävts genom (SJVFS 2006:85)
16 b § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
17 § har upphävts genom (SJVFS 2005:11)
18 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
19 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
20 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
Betesmark och slåtteräng
21 § Jordbruksverket fastställer för Sverige på nationell nivå den referensandel
permanent betesmark som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 796/20046.
Konstaterar Jordbruksverket ett visst år att andelen permanent betesmark har
minskat med mer än 5 procent i förhållande till referensandelen, får jordbrukare med
permanent betesmark ställa om denna till annan användning endast efter
förhandsgodkännande från länsstyrelsen.
Konstaterar Jordbruksverket ett visst år att andelen permanent betesmark har
minskat med mer än 10 procent i förhållande till referensandelen, ska länsstyrelsen
ålägga jordbrukare som förfogar över mark som ställts om från permanent betesmark
till annan användning att återställa motsvarande antal hektar till permanent
betesmark.
22 § Betesmark och slåtteräng ska skötas så att igenväxning som påtagligt skadar
natur- eller kulturvärden inte förekommer.
22 a § De landskapselement som är förtecknade i bilaga 1 och som ligger i
betesmark eller slåtteräng får inte aktivt skadas eller flyttas. (SJVFS 2007:91)
23 § Betesmark ska årligen betas med betesdjur. Högst vart tredje år får betet
ersättas med slåtter och skörd. Senast den 31 oktober ska alla delar av skiftet vara
synbart påverkade av bete eller slåtter och skörd.
Undantag gäller i de fall en åtagandeplan för mark som omfattas av
miljöersättning för särskilda värden innefattar krav på betesdriften. I dessa fall gäller
åtagandeplanens betesintervall. (SJVFS 2009:4)
24 § Slåtteräng ska årligen skötas med slåtter och skörd.

6

Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare bestämmelser för
tillämpning av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem
som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser
för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa
stödsystem för jordbrukare. EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
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25 § har upphävts genom (SJVFS 2006:85)
25 a § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
25 b § har upphävts genom (SJVFS 2006:26)
Minsta skiftesstorlek
26 § För att stödrättigheter ska tilldelas eller ersättning lämnas för de arealbaserade
stöden ska ett jordbruksskifte vara minst 0,10 hektar.
Undantag gäller för bevuxna skyddszoner som är minst 6 meter breda och minst
20 meter långa på åkermark längs permanenta vattendrag, sjöar och hav samt för
skiften där stödrättigheter för uttagen areal används enligt 3 kap. 12 § förordningen
(2004:760) om EG:s direktstöd till jordbrukare, m.m.. (SJVFS 2007:91)
Landskapselement
26 a § Vissa landskapselement så som häckar, diken och murar som traditionellt är
en del av goda jordbruksmetoder och gott markutnyttjande får ingå i skiftesarealen
förutsatt att de inte överstiger en sammanlagd bredd av två meter. (SJVFS 2008:22)
Undantag
27 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
28 § har upphävts genom (SJVFS 2006:85)
29 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
30 § Länsstyrelsen får besluta om undantag från 7-24 §§ om sådant undantag inte
medför risk för påtaglig skada på miljön eller missgynnar bevarandet av markens
natur- eller kulturvärden. (SJVFS 2006:85)
31 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
32 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
33 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
34 § har upphävts genom (SJVFS 2009:4)
35 § Länsstyrelsen ska, i enlighet med artikel 7.2 i rådets förordning (EG) nr
1782/20037, besluta att inte minska stödbeloppet alls i de fall kontrollmyndigheten
har bedömt en tvärvillkorsöverträdelse som mindre samt, på sätt som myndigheten
finner lämpligt, försäkrat sig om att överträdelsen har upphört. (SJVFS 2009:4)
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EUT L 46, 21.2.2008, s. 1 (Celex 32008R0146).
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2 kap.

STÖDRÄTTIGHETER

1 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
1 a § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
2 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
3 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
4 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
5 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
Nationell reserv
Villkor för stöd
6 § En ansökan om tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven enligt
6 a § ska omfatta minst 0,3 hektar stödberättigande jordbruksmark. (SJVFS 2009:32)
6 a § Tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven ska ske till jordbrukare
som befinner sig i en särskild situation och som uppfyller villkoren enligt
kommissionens förordning (EG) nr 795/20048. Vid tilldelning av stödrättigheter ska
värdet motsvara det regionala grundbeloppet för åker- respektive betesmark.
Efter tilldelning enligt 7 § kan i mån av medel tilldelning av stödrättigheter ur
den nationella reserven ske för mark som berättigar till gårdsstöd gällande stödår för
jordbrukare som restaurerat betesmark eller slåtteräng som är bevarandevärd och
som kan visa intyg från länsstyrelsen på detta.
Vid tilldelning enligt andra stycket ska jordbrukare tilldelas stödrättigheter
motsvarande minst 0,1 hektar och stödrättigheternas värde ska vara det lägsta av det
regionala grundvärdet och det regionala genomsnittet enligt 7 a §. (SJVFS 2009:32)
7 § I mån av medel kan tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven ske
för att undvika nedläggning av jordbruksmark i samband med den ändring av
definitionen av betesmark som gjorts 2009.
Tilldelning kan ske till jordbrukare:
1. som under 2009 drabbas av en korrigering av de stödrättigheter som
tilldelades stödåret 2005 för betesmark som var gårdsstödsberättigande enligt
vid den tidpunkten gällande definition, och
2. som i sin SAM-ansökan 2009 anmäler mer gårdsstödsberättigande
jordbruksmark än vad jordbrukarens innehav av stödrättigheter efter
korrigering enligt punkt 1 motsvarar.
Vid tilldelning ska jordbrukaren tilldelas det antal stödrättigheter som motsvarar
det lägsta av:
1. den areal som korrigeringen enligt andra stycket 1 avser, och
2. skillnaden mellan gårdsstödsberättigande jordbruksmark och innehavet av
stödrättigheter enligt andra stycket 2.
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EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795).
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Tilldelning ska dock inte göras för arealer som understiger ett hektar.
De tilldelade stödrättigheternas värde ska vara det regionala grundvärdet för
åkermark respektive betesmark beroende på vilket ägoslag korrigeringen enligt andra
stycket 1 avser. (SJVFS 2009:32)
7 a § Det regionala genomsnittet är det genomsnittliga värdet på stödrättigheterna i
Sverige den 31 december föregående år. (SJVFS 2006:26)
Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven
7 b § Ansökan om tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven enligt
6 a § ska göras på blankett fastställd av Jordbruksverket. Ansökan ska ges in i
original och vara undertecknad av sökanden eller behörig firmatecknare för
sökanden. Sökanden ska efter anmodan styrka sin behörighet.
Ansökan om tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven enligt 7 §
görs genom att jordbrukaren ansöker om gårdsstöd på blanketten SAM 2009 eller via
det särskilda IT-system för mottagning av stödansökningar som Jordbruksverket
tillhandahåller i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:9) om
ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. (SJVFS 2009:32)
7 c § En ansökan om tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven enligt
6 a § ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sista dagen för ansökan om
gårdsstöd aktuellt stödår.
Ansökan ska komma in vid första ansökningstillfället efter det att:
1. arrendekontraktet upphört, eller
2. marken är färdigrestaurerad. (SJVFS 2009:32)
7 d § En ansökan om tilldelning av stödrättigheter ur den nationella reserven enligt
6 a § ska åtminstone innehålla:
1. uppgifter om vem som söker stödrättigheter,
2. uppgifter om antal hektar jordbruksmark som stödrättigheter söks för,
3. uppgifter om marken är åkermark, betesmark eller slåtteräng, samt
4. uppgifter om var marken är belägen.
En ansökan som sista ansökningsdagen inte uppfyller ovan nämnda krav på form
och innehåll, utgör och ska behandlas som en ansökan om tilldelning först då
ansökan har kompletterats så att ovanstående krav är uppfyllda. Komplettering ska
göras inom den tid som Jordbruksverket begär. För de fall komplettering inte
kommer in i enlighet med Jordbruksverkets begäran kan ansökan komma att avvisas.
(SJVFS 2009:32)
7 e § En jordbrukare som ansöker om stödrättigheter ur den nationella reserven ska,
om Jordbruksverket begär det, styrka att han har det antal hektar stödberättigande
jordbruksmark som stödrättigheter söks för samt, i de fall jordbrukaren sedan tidigare
innehar stödrättigheter, det antal hektar stödberättigande jordbruksmark som
jordbrukaren har stödrättigheter för. För de fall komplettering inte kommer in i
enlighet med Jordbruksverkets begäran kan ansökan komma att avslås.
(SJVFS 2007:91)
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Användande av stödrättigheter
7 f § De stödrättigheter som innehas av jordbrukaren sista ansökningsdagen för
gårdsstöd samt de stödrättigheter som tilldelas ur den nationella reserven det aktuella
stödåret anses som deklarerade i ansökan om gårdsstöd aktuellt stödår. De
stödrättigheter som överförs till jordbrukaren enligt 11 § anses som tillagda i ansökan
om gårdsstöd aktuellt stödår. Om den ansökta arealen, eller vid kontroll fastställda
arealen, är mindre än vad antalet stödrättigheter motsvarar används stödrättigheterna
i följande ordning:
1. stödrättigheter för uttagen areal,
2. stödrättigheter med årligt utnyttjandekrav,
3. övriga stödrättigheter i värdeordning, med början av dem med högst värde.
Med undantag för stödrättigheterna enligt punkt 1 kan en jordbrukare anmäla att
stödrättigheterna ska användas i en annan ordning. Anmälan ska vara skriftlig och ha
kommit in till Jordbruksverket senast sista ändringsdagen aktuellt stödår enligt 2 kap.
3 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:9) om ansökan om vissa
jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. (SJVFS 2008:22)
8 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
9 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
10 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
Överföringar
11 § Ansökan om överföring av stödrättigheter ska göras på blankett fastställd av
Jordbruksverket. Ansökan ska vara undertecknad av både överlåtare och övertagare.
Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sista ändringsdag enligt 2 kap.
3 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:9) om ansökan om vissa
jordbrukarstöd och landsbygdsstöd för att stödrättigheten ska kunna användas det år
ansökan avser. (SJVFS 2007:22)
12 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
13 § För de fall ansökan behöver kompletteras ska komplettering göras inom den tid
som Jordbruksverket begär. För de fall komplettering inte kommer in i enlighet med
Jordbruksverkets begäran kan ansökan komma att avvisas. (SJVFS 2006:85)

3 kap.

GÅRDSSTÖDET

Industri- och energigrödor som odlas med stödrättigheter för uttagen areal
Särskilda bestämmelser för industri- och energigrödor för försäljning till
uppköpare eller förädlare
1 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
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2 § För rörflen som skördas som industri- eller energigröda i nedvissnat tillstånd
under vintern eller våren gäller artikel 148 i kommissionens förordning (EG) nr
1973/20049. Vid skörd under annan tid gäller artikel 147 i samma förordning.
3 § Bestämmelserna i 4-10 §§ gäller industri- och energigrödor som odlas med
stödrättigheter för uttagen areal enligt artikel 147 i kommissionens förordning (EG)
nr 1973/200410. (SJVFS 2007:91)
4 § Följande handlingar ska lämnas till länsstyrelsen i det län där den jordbrukare
som odlar rörflen för sommarskörd lämnar in sin ansökan om gårdsstöd:
1. kontrakt för industri- och energigrödor, och
2. leveransförsäkran.
I kontraktet ska anges vilken vattenhalt den kontrakterade mängden gröda är
beräknad på. I leveransförsäkran ska uppgifter om leveransdatum ingå.
(SJVFS 2007:91)
5 § Uppköparens exemplar av leveransförsäkran ska vara inlämnad till länsstyrelsen
senast den 15 november skördeåret. Leveransförsäkran ska lämnas på blankett
fastställd av Jordbruksverket eller, efter särskilt medgivande av länsstyrelsen, på
annat vis.
6 § Förädlingsdeklarationen
samt
kompletteringar
och
ändringar
förädlingsdeklarationen ska lämnas till Jordbruksverket. (SJVFS 2007:81)

till

7 § har upphävts genom (SJVFS 2007:81)
8 § Uppköpare ska föra journaler för:
1. industri- och energigrödor med ansökningsår 2006 och 2007, samt
2. sommarskördad rörflen med ansökningsår 2008.
Förutom kraven i artikel 163 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/200411
ska uppköparens journaler innehålla upplysningar om
1. namn och adress (adress kan ersättas med person- eller organisationsnummer)
på jordbrukaren som odlat grödan,
2. vattenhalt på köpta och sålda varor,
3. avrens, och
4. hanteringssvinn. (SJVFS 2007:91)
9 § Förädlare ska föra journaler för:
1. industri- och energigrödor med ansökningsår 2006 och 2007, samt
2. sommarskördad rörflen med ansökningsår 2008.

9

Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som
avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av
råvaror. EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
10
EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
11
EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
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Förutom kraven i artikel 163 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/200412
ska förädlarens journaler innehålla upplysningar om
1. namn och adress (adress kan ersättas med person- eller organisationsnummer)
på den som sålt grödan till förädlaren, och
2. kvantiteter av mellanprodukter för vidareförädling. (SJVFS 2007:91)
10 § Uppköpare och förädlare ska kronologiskt och minst månadsvis föra de
journaler som avses i 8 och 9 §§. (SJVFS 2007:81)
11 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
12 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
13 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
Godkännande av företag som är uppköpare eller förädlare av industri- och
energigrödor
Ansökan
13 a § Ansökan ska göras på blankett fastställd av Jordbruksverket och ha kommit in
till Jordbruksverket senast den 25 november aktuellt stödår för att godkännandet ska
gälla från och med efterföljande stödår. (SJVFS 2008:22)
Villkor
13 b § Uppköpare ska kunna visa kontrakt med minst en förädlare.
Förädlare ska ha en kapacitet som minst motsvarar den representativa
avkastningen för kontraktsåret för den areal förädlaren tecknat kontrakt.
Uppköpare ska, som alternativ till kontrakt enligt första stycket, ha varit
registrerade hos Jordbruksverket som uppköpare under minst de fem år som föregår
det skördeår kontrakten avser. (SJVFS 2007:81)
14 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
15 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
15 a § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
16 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
17 § ändrad beteckning genom (SJVFS 2005:39)
18 § ändrad beteckning genom (SJVFS 2005:39)
19 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
20 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)

12

EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
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21 § har upphävts genom (SJVFS 2005:80)
22 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
Förfogandedag
23 § Jordbrukaren ska förfoga över arealerna i sin stödansökan den 15 juni aktuellt
stödår. (SJVFS 2008:22)
24 § Länsstyrelsen kan ge dispens från förfogandekravet vid force majeure eller
exceptionella händelser.
Ytterligare betalning
Gemensamma bestämmelser
25 § Stöd enligt 3 kap. 19 § förordning (2004:760) om EG:s direktstöd för
jordbrukare, m.m. får i mån av tillgång på medel lämnas till jordbrukare med
produktion som omfattas av någon av de sektorer som anges i bilaga VI till rådets
förordning (EG) nr 1782/200313. (SJVFS 2005:65)
26 § Stödmottagaren är skyldig att lämna uppgifter som Jordbruksverket eller annat
bemyndigat organ begär i samband med utvärdering av stödet. (SJVFS 2005:65)
Stöd för kvalitetscertifiering
Villkor för stöd
27 § Stöd får lämnas för deltagande i ett kvalitetssäkringssystem, vilket syftar till att
utveckla produkter av särskilt hög kvalitet som omfattas av någon av de sektorer som
anges i bilaga VI till rådets förordning (EG) nr 1782/200314.
Kvalitetssäkringssystemet ska ha en ackrediterbar standard.
Certifieringen ska utföras av en oberoende tredje part som är ackrediterad för att
kontrollera det aktuella kvalitetssäkringssystemet enligt standarderna SS-EN 45011,
ISO/IEC 17021 eller likvärdig standard. (SJVFS 2009:4)
28 § Stöd får lämnas till jordbrukare som har deltagit i ett kvalitetssäkringssystem
under hela stödåret eller anslutit sig under stödåret, dock senast sista ansökningsdag
för SAM-ansökan i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:9)
om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. (SJVFS 2009:4)
29 § Stöd lämnas en gång per sökande och stödår. (SJVFS 2005:65)
30 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
31 § har upphävts genom (SJVFS 2006:85)

13
14

EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).
EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).
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32 § har upphävts genom (SJVFS 2006:85)
Stödbelopp
33 § Stöd lämnas med ett belopp per jordbruksföretag som Jordbruksverket kommer
att fastställa senare och som beror på antalet ansökningar samt tillgången till medel.
(SJVFS 2007:91)
Stöd till mervärden i jordbruket
34 § Med kvalitets- och marknadsföringsåtgärder enligt 3 kap. 19 § 2 förordning
(2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m. menas aktiviteter som syftar
till att förhöja kvaliteten på livsmedel och jordbruksprodukter på den gemensamma
marknaden. Det kan vara kostnader i samband med utveckling av produktionsmetoder eller produkter såsom genomförbarhetsstudier, marknadsundersökningar,
testproduktion och specialistutbyten/nätverk av olika slag.
Med kostnader för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och
livsmedelsmässor inom Europeiska unionen enligt 3 kap. 19 § 3 förordning
(2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m. menas såväl kostnader
relaterade till förberedande aktiviteter som kostnader för själva deltagandet.
(SJVFS 2005:65)
Villkor för stöd
35 § Stöd lämnas endast för faktiska kostnader som har direkt koppling till genomförandet av en åtgärd enligt 34 §. Samtliga kostnader ska kunna styrkas med kvitton,
fakturor, bokföringsunderlag eller annat som har motsvarande bevisvärde.
(SJVFS 2005:65)
36 § Stöd lämnas inte för
1.
kostnader som beviljats stöd enligt någon annan stödordning som
medfinansieras av Europeiska unionen (EU),
2.
kostnader för den tid stödmottagaren avsätter för en åtgärd,
3.
kostnader för att ansöka om stöd,
4.
mervärdesskatt i de fall stödmottagaren är skattskyldig till mervärdesskatt,
eller
5.
kostnader för åtgärder som enligt lag eller annan författning krävs för den
verksamhet som ansökan avser. (SJVFS 2006:36)
37 § Stöd lämnas endast för aktiviteter som genomförts under stödåret och
kostnaderna för dessa aktiviteter har betalats tidigast vid stödårets början och senast
den 31 januari följande stödår eller, vid senare beslutsdag, dagen för beslut om
stöd. (SJVFS 2009:4)
Ansökan om stöd
38 § Ansökan om stöd ska göras på blankett E 10:21 och lämnas till Jordbruksverket
från och med den 1 juni det stödår ansökan avser till och med den 31 januari
följande stödår. Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller behörig
firmatecknare för sökanden. Sökanden ska efter anmodan styrka sin behörighet.
(SJVFS 2007:39)
39 § har upphävts genom (SJVFS 2007:39)
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40 § Av ansökan ska det framgå vilken åtgärd eller vilka åtgärder stöd söks för,
vilka aktiviteter som har genomförts, vilka kostnader som har uppstått samt vid
vilken tidpunkt kostnaderna har betalats. Till ansökan ska bifogas underlag för
styrkande av kostnaderna. (SJVFS 2005:65)
Stödnivå
41 § Stöd lämnas med högst 75 % av de stödberättigande kostnaderna och med
högst 50 000 kronor för en enskild stödmottagare under ett stödår. Stödnivån gäller
för var och en av åtgärderna enligt 34 §. (SJVFS 2005:65)
Utnyttjande av särskilda stödrättigheter
42 § Den period som avses i artikel 30 i kommissionens förordning (EG) nr
795/200415 och under vilken antalet djurenheter ska uppnå minst hälften av antalet
djurenheter under referensperioden ska vara från och med 1 augusti året före stödåret
till och med 31 juli stödåret. (SJVFS 2005:80)

4 kap.

HANDJURSBIDRAG

Anmälan
1 § För att kunna få handjursbidrag ska producenten anmäla sitt deltagande i
bidragssystemet. Anmälan ska göras på blanketten ”Anmälan om Handjursbidrag”.
(SJVFS 2006:85)
2 § En anmälan enligt 1 § förfaller om producenten under en treårsperiod inte har
lämnat något bidragsberättigande djur till slakt.
3 § En anmälan ska ges in i original och vara undertecknad av sökanden eller, då
denne är en juridisk person, av behörig firmatecknare för sökanden. Sökanden ska
efter anmodan styrka sin behörighet. (SJVFS 2005:80)
Uppgifter som ska lämnas
4 § De uppgifter om slaktade djur som ett sådant slakteri som avses i 7 § lämnar till
Jordbruksverket i enlighet med vad som anges i 2, 4 och 4 a §§ Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:56) om slakteriers rapportering avseende
slaktade djur, ska betraktas som en producents ansökan om handjursbidrag under
förutsättning
1. att djuren enligt uppgift från slakteriet uppfyller det krav för
bidragsberättigande som gäller i fråga om vikt och
2. att djuret finns registrerat i det centrala nötkreatursregistret (CDB) och det av
detta register framgår att kraven för bidragsberättigande vad gäller ålder och
hållandeperiod är uppfyllda.
Om det centrala nötkreatursregistret innehåller felaktiga uppgifter trots att
producenten har uppfyllt sin rapporteringsskyldighet ska, utan hinder av vad som
anges i första stycket 2, de av producenten rapporterade uppgifterna istället för

15

EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795).
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uppgifterna i CDB ligga till grund för bedömningen av om ett djur ska anses
omfattas av ansökan om bidrag. (SJVFS 2006:85)
Leverans av annan än producenten
5 § I de fall nötkreatur levereras till slakt av annan person än den bidragsberättigade
producenten, ska detta anmälas på blanketten ”Meddelande om producent berättigad
till handjursbidrag för nötkreatur som inte levereras direkt från producent till
slakteriet”. Blanketten ska lämnas till slakteriet i samband med att djuret levereras till
slakt.
Brukarskifte
6 § Vid brukarskifte då hela jordbruksföretaget övertas i sin helhet enligt artikel 74 i
kommissionens förordning (EG) nr 796/200416, får den nye brukaren överta den
tidigare brukarens anmälan om handjursbidrag. En anmälan om ett sådant
övertagande ska göras på det aktuella stödårets blankett för övertagande.
Blanketten ska ha kommit in till länsstyrelsen innan beslut om utbetalning har
fattats och då innehålla uppgifter om
1. vem som har överlåtit jordbruksföretaget,
2. till vem överlåtelsen har skett och
3. datum för övertagandet.
En handling som givits in till länsstyrelsen och som vid ovannämnda tidpunkt inte
uppfyller kraven som avses i 1-3, är en anmälan om övertagande först vid den senare
tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är uppfyllda.
(SJVFS 2007:39)
Villkor
7 § För att handjursbidrag ska lämnas ska djuret vara slaktat vid en anläggning som
är godkänd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/200417 och
som har en godkänd klassificerare av kött enligt 3 § Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar. Vidare ska djuret
vid leverans till slakteriet vara märkt enligt Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur. Den slaktredovisning
som lämnas av slakteriet ska vara undertecknad av behörig firmatecknare enligt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:56) om slakteriers rapportering
avseende slaktade djur. För att handjursbidrag ska beviljas avseende stutar ska
1. djuret ha klassificerats som stut enligt Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar, eller
2. producenten genom intyg kunna styrka att djuret var en stut. (SJVFS 2007:22)
Ut- och införsel av djur
8 § Ansökan om utbetalning av handjursbidrag vid leverans av levande handjur till
annan medlemsstat i EU eller tredje land ska ske på blanketten ”Ansökan om
handjursbidrag vid utförsel ur Sverige”.

16
17

EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).
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Vid utförsel till tredje land ska ansökan komma in till Jordbruksverket efter det att
djuret lämnat gemenskapens tullområde, men inom sex månader därefter, dock
senast vid utgången av februari påföljande år.
Vid utförsel till annan medlemsstat ska ansökan ha kommit in till Jordbruksverket
innan djuret lämnar Sverige. Vid utförsel till annan medlemsstat ska även ett
avsändarintyg ha kommit in till Jordbruksverket inom tre månader från det att djuret
lämnade Sverige. Avsändarintyget ska utgöras av en försäkran från avsändaren med
uppgift om den medlemsstat som är djurets destination.
9 § Ansökan om handjursbidrag för handjur som är infört till Sverige från annan
medlemsstat i EU ska åtföljas av djurpass eller det nationella administrativa
dokument som är utställt av ursprungslandet.

5 kap.

ANDRA STÖDSYSTEM

Energigrödor
Särskilda bestämmelser för energigrödor för försäljning till förädlare/uppköpare
1 § har upphävts genom (SJVFS 2007:91)
2 § Kontraktet för energigrödor samt kompletteringar och ändringar till detta ska
lämnas till länsstyrelsen i det län där den jordbrukare som odlar energigrödor lämnar
in sin ansökan om gårdsstöd.
Endast en gröda får tecknas per kontrakt. I kontraktet ska anges vilken vattenhalt
den kontrakterade mängden gröda är beräknad på. Den kontrakterade mängden ska
avse rensad vara. (SJVFS 2007:91)
3 § Leveransförsäkran ska vara inlämnad till länsstyrelsen av uppköparen senast den
31 april året efter stödåret. Leveransförsäkran ska göras på blankett fastställd av
Jordbruksverket eller, efter särskilt medgivande av länsstyrelsen, på annat vis.
Blanketten ska vara underskriven av både jordbrukare och uppköpare. I
leveransförsäkran ska uppgifter om leveransdatum ingå. (SJVFS 2007:91)
4 § Förädlingsdeklarationen
samt
kompletteringar
och
ändringar
förädlingsdeklarationen ska lämnas till Jordbruksverket. (SJVFS 2007:81)

till

5 § har upphävts genom (SJVFS 2007:81)
6 § Förutom kraven i artikel 38 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/200418ska
uppköparens journaler innehålla upplysningar om
1. namn och adress (adress kan ersättas med person- eller organisationsnummer)
på jordbrukaren som odlat grödan,
2. vattenhalt på köpta och sålda varor,
3. avrens, och
4. hanteringssvinn. (SJVFS 2007:91)
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6 a § Förutom kraven i artikel 38 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/200419
ska förädlarens journaler innehålla upplysningar om
1. namn och adress (adress kan ersättas med person- eller organisationsnummer)
på den som sålt grödan till förädlaren, och
2. kvantiteter av mellanprodukter för vidareförädling. (SJVFS 2007:91)
7 § Uppköpare och förädlare ska kronologiskt och minst månadsvis föra de journaler
som avses i 6 och 6 a §§. (SJVFS 2007:91)
8 § För energigrödor ska den representativa avkastningen som avses i artikel 26 i
kommissionens förordning (EG) nr 1973/200420 fastställas per skördeområde21. För
fleråriga energigrödor fastställs ingen representativ avkastning. (SJVFS 2007:91)
9 § har upphävts genom (SJVFS 2005:11)
10 § Levererad mängd får reduceras till 90 procent av den fastställda representativa
avkastningen för marken ifråga om särskilda skäl föreligger. Om mängden vid
leverans visar sig understiga 90 procent kan jordbrukaren fylla ut upp till denna nivå
med gröda av samma art. (SJVFS 2006:67)
Godkännande av företag som är uppköpare eller förädlare av energigrödor
Ansökan
10 a § Ansökan ska göras på blankett fastställd av Jordbruksverket och ha kommit in
till Jordbruksverket senast den 25 november aktuellt stödår för att godkännandet ska
gälla från och med efterföljande stödår. (SJVFS 2008:22)
Villkor
10 b § Uppköpare ska kunna visa kontrakt med minst en förädlare.
Förädlare ska ha en kapacitet som minst motsvarar den representativa
avkastningen för kontraktsåret för den areal förädlaren tecknat kontrakt.
Uppköpare ska, som alternativ till kontrakt enligt första stycket, ha varit
registrerade hos Jordbruksverket som uppköpare under minst de fem år som föregår
det skördeår kontrakten avser. (SJVFS 2007:81)
Särskilda bestämmelser för användning av energigrödan vid det egna
jordbruksföretaget
11 § Följande handlingar samt kompletteringar och ändringar till dessa ska lämnas
till länsstyrelsen i det län där den jordbrukare som odlar energigrödor för eget bruk
lämnar in sin ansökan om gårdsstöd:
1. blanketten ”Försäkran – energigröda på eget jordbruksföretag” ska ha kommit
in senast sista ansökningsdag enligt 2 kap. 2 § Statens jordbruksverks
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föreskrifter (SJVFS 2007:9) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och
landsbygdsstöd, och
2. blanketten ”Skördedeklaration – för odlare som sökt stöd för energigröda och
som förädlar den på det egna jordbruksföretaget” ska ha kommit in senast den
15 oktober aktuellt stödår för andra grödor än energiskog. För energiskog ska
blanketten ha kommit in senast den 30 april året efter stödåret. Kvantiteten
skördad energigröda redovisas som vikt vid en vattenhalt på 14 procent för
spannmål, 9 procent för oljeväxter och 50 procent för energiskog.
Blanketterna ska vara komplett ifyllda i relevanta delar. (SJVFS 2009:4)
12 § har upphävts genom (SJVFS 2007:39)
13 § har upphävts genom (SJVFS 2007:39)
14 § har upphävts genom (SJVFS 2007:39)
15 § Jordbrukare som odlar energigröda för eget bruk ska föra journaler för
energigrödan. Sådana journaler ska föras löpande och minst månadsvis. Journalerna
ska minst innehålla upplysningar om
1. de kvantiteter som skördats för förädling,
2. de kvantiteter som bearbetats/förbrukats,
3. de kvantiteter som förstörts och anledningen till det,
4. vattenhalt,
5. hanteringssvinn och,
6. kvantiteter slut-, bi- och restprodukter som framställs av en viss kvantitet
råvara. (SJVFS 2007:39)
16 § I förekommande fall fastställs den representativa avkastningen för energigrödan
i enlighet med 8 §. (SJVFS 2007:39)
Stärkelsepotatis
17 § Förskottsutbetalning av stöd för kontrakterad stärkelsepotatis kan ske till de
odlare för vilka uppgifter om levererad stärkelsepotatis har kommit in till
Jordbruksverket senast den 1 november aktuellt stödår.

6 kap.

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om direktstöd finns i
1. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av
gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem
för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr
247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr
1782/200322,
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2. kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om
tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i
rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma
bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare23,
3. kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare
föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det
integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets
förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser
för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare24,
4. förordning (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.,
5. förordning (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
6. kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i
den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av
råvaror25.(SJVFS 2009:4)

-------------------------IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Denna författning26 träder i kraft den 1 januari 2005,
då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:127) om djurbidrag för am- och
dikor, handjur av nötkreatur, tackor, slaktbidrag och extensifieringsbidrag,
då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:1) om arealersättning till
jordbrukare som odlar ersättningsberättigande grödor och om foderareal och
då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:19) om stöd till jordbrukare som
odlar spånadslin ska upphöra att gälla.
Äldre bestämmelser gäller dock beträffande ansökningar som avser bidragsåret 2004
eller tidigare år.
-------------------------Denna författning27 träder i kraft den 7 mars 2005.
-------------------------Denna författning28 träder i kraft den 22 juni 2005.
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EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795).
EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
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EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
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SJVFS 2004:85.
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SJVFS 2005:39.
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-------------------------Denna författning29 träder i kraft den 22 augusti 2005.
-------------------------Denna författning30 träder i kraft den 9 november 2005.
-------------------------Denna författning31 träder i kraft den 1 januari 2006.
-------------------------Denna författning32 träder i kraft den 29 mars 2006 och ska tillämpas från och med
bidragsåret 2006 och framåt under förutsättning att motsvarande ändringar
genomförs i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004, kommissionens
förordning (EG) nr 796/2004 och förordning (SFS 2004:760) om direktstöd för EG:s
jordbrukare m.m.
-------------------------Denna författning33 träder i kraft den 1 juni 2006.
-------------------------Denna författning34 träder i kraft den 12 juli 2006.
-------------------------Denna författning35 träder i kraft den 1 september 2006.
-------------------------Denna författning36 träder i kraft den 1 januari 2007. För 4 kap. 1 § gäller dock äldre
bestämmelser beträffande ansökningar som avser bidragsåret 2006 eller tidigare år.
--------------------------
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SJVFS 2005:65.
31
SJVFS 2005:80.
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Denna författning37 träder i kraft den 19 mars 2007.
-------------------------Denna författning38 träder i kraft den 11 juni 2007 och ska tillämpas från och med
bidragsåret 2007.
-------------------------Denna författning39 träder i kraft den 3 juli 2007.
-------------------------Denna författning40 träder i kraft den 16 juli 2007.
-------------------------Denna författning41 träder i kraft den 20 juli 2007.
-------------------------Denna författning42 träder i kraft den 27 juli 2007.
-------------------------Denna författning43 träder i kraft den 26 november 2007. Äldre bestämmelser gäller
dock beträffande ansökningar som avser stödåret 2007 eller tidigare år.
-------------------------Denna författning44 träder i kraft den 1 januari 2008.
-------------------------Denna författning45 träder i kraft den 6 mars 2008.
-------------------------Denna författning46 träder i kraft den 19 maj 2008.
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-------------------------Denna författning47 träder i kraft den 3 oktober 2008 med retroaktiv verkan från den
1 januari 2008.
-------------------------Denna författning48 träder i kraft den 3 oktober 2008 med retroaktiv verkan från den
1 januari 2008.
-------------------------Denna författning49 träder i kraft den 6 mars 2009.
-------------------------Denna författning50 träder i kraft den 2 april 2009 och ska tillämpas från och med
stödåret 2009.

MATS PERSSON
Camilla Callman
(Regelutvecklingsenheten)
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Bilaga 1
Uppräkning och definition av landskapselement
Värdefullt
Definition
landskapselement
Brunn eller vattenkälla med
Brunn, källa
konstruktion av trä eller sten.

eventuell

ursprunglig

Byggnadsgrund

En högst 200 kvadratmeter stor byggnadsgrund eller byggnad
utan fungerande tak som hör samman med tidigare
markanvändning/hushållning. Grunden består av en eller flera
tydliga grund- eller hörnstenar samt eventuellt spismursröse.
Marken innanför grundens ytterväggar inkluderas.

Fornlämningslokal

Fasta fornlämningar, ovan jord, enligt kulturminneslagen
med kringliggande skydds- eller fornlämningsområde.

Fägata

Drivningsväg för boskap mellan gården eller byn och
betesmarken, omgiven av stenmurar eller trägärdesgårdar.

Gärdsgård av trä

Gärdsgård uppförd i ursprungligt syfte att hägna in eller
stänga ute boskap. Hägnaden är uppförd i traditionell
konstruktion av trä t.ex. bestående av störar, gärdsel/slanor
och hank, vidja eller ståltråd. Eventuell grind inkluderas.

Jordvall, gropvall

Vall av jord eller stenblandad jord uppförd som gräns eller
hägnad.

Odlingsröse,
stentipp

Odlingssten samlad i rösen eller tippar.

Stenmur

Murarna är uppförda i ursprungligt syfte att hägna in eller
stänga ute boskap eller att avgränsa brukningsenheter. Muren
är ursprungligen upplagd med huvudsakligen flera skikt sten.

Öppet dike

Öppet, i huvudsak anlagt, dike för dränering av åkermark.
Diket är vattenförande någon del av året.

Överloppsbyggnad

En högst 200 kvadratmeter stor byggnad som hör samman
med tidigare markanvändning/hushållning. Byggnaden ska ha
fungerande tak och i övrigt exteriört autentiskt utseende. Det
område kring en byggnad som är avgörande för dess
bevarande inkluderas. Byggnad som används för boende eller
som är viktig för företags produktion är inte att betrakta som
en överloppsbyggnad.

(SJVFS 2007:91)
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