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Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 41-43 §§ förordningen
(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter att ha gett Havs- och
vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen,
Vattenmyndigheterna,
Riksantikvarieämbetet,
Sametinget,
Skogsstyrelsen,
Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén
tillfälle att yttra sig, med stöd av 4 kap. 48 och 49 §§ förordningen (1994:1716) om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och med stöd av 37 § förordningen (2015:407)
om lokalt ledd utveckling i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2015:35) om
företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
dels att 3 kap. 27-30 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 14, 26, 31 och 32-34 §§, 4 kap. 20, 48, 57, 89 och
103 §§ samt att rubrikerna närmast före 3 kap. 26, 31 och 33 §§ ska ha följande lydelse
dels att det i föreskriften ska införas 22 nya paragrafer, 3 kap. 26 a § och
31 a-c §§, 4 kap. 57 a-q §§ och 102 a § samt två nya bilagor, bilaga 4 a och
4 b samt närmast före 4 kap. 57, 57 a och 57 c-q §§ nya rubriker av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna
författning träder ikraft.
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Återställa och restaurera byggnader i kulturmiljöer i renskötselområdet
101 § Stöd för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet får
lämnas till samebyar, enskilda personer, sameföreningar och andra samiska
organisationer i renskötselområdet.
102 § Stöd får lämnas för inköp eller avbetalningsköp av nytt eller återanvänt
material, köp av tjänst för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet
samt för köp av tjänst av konsult som gör en förstudie eller planerar investeringen.
102 a § Stöd för återanvänt material får endast lämnas om
1. den sökande bifogar ett intyg där den tidigare ägaren av materialet intygar att
materialet inte köpts in med stöd av offentliga medel,
2. priset för det begagnade materialet inte överstiger marknadsvärdet och
3. materialet har de egenskaper som behövs för insatsen. (SJVFS 2015:50).
103 § Sökande kan få stöd för att återställa och restaurera byggnader och stängsel på
boplatser med tillhörande mark. Byggnaderna ska finnas i ursprunglig miljö, det vill
säga inte vara ditflyttade i nutid.
Stöd lämnas inte för att återskapa eller restaurera rishägn, renvaktarstugor eller lös
inredning i byggnader. (SJVFS 2015:50).
104 § Behörig myndighet kan besluta om specifika villkor för skötsel och bevarande
för att syftet med åtgärden ska finnas kvar.
Gemensamma villkor för miljöinvesteringar enligt fast ersättning
105 § För miljöinvesteringar enligt fast ersättning beräknas stödbeloppet utifrån den
omfattning stödmyndigheten fastställer vid slutbesiktningen. Det beräknade
stödbeloppet kan inte vara större än motsvarande omfattning i beslut om stöd.
Särskilda villkor för miljöinvesteringar enligt fast ersättning
Engångsröjning av betesmark
106 § Stöd för engångsröjning av betesmark får lämnas till lantbrukare och andra
markförvaltare som kommer att sköta marken med betesdjur eller slåtter.
107 § Sökande kan få stöd för engångsröjning av betesmark där det finns behov av att
träd, buskar och sly röjs bort.
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