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Förordning
om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för
miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder;

Utkom från trycket
den 5 december 2000

utfärdad den 23 november 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:577) om stöd för
miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder att 1 kap. 20, 23 och 24 §§, 2 kap.
9 §, 4 kap. 4 §, punkterna 2, 3 och 7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna samt bilagorna 1 och 5 till förordningen skall ha följande lydelse.

1 kap.
20 § Ränta skall betalas till staten, om stödmottagaren inte är
berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka.
Jordbruksverket får föreskriva
1. hur räntan skall beräknas,
2. hur betalning skall ske, och
3. att små räntebelopp inte skall tas ut.
Den myndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned räntekravet om
det finns särskilda skäl.
23 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
Jordbruksverket. Skogsvårdsstyrelsens beslut överklagas hos Skogsstyrelsen. Beslut som gäller stöd enligt 8 och 9 kap. samt Skogsstyrelsens beslut
som gäller stöd enligt 6 kap. får inte överklagas.
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
24 § I denna förordning förstås med
stödmyndighet: den myndighet som prövar frågor om stöd,
jordbrukare: en producent av jordbruks- eller trädgårdsprodukter, antingen en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av sådana personer, vars jordbruks- eller trädgårdsföretag ligger inom Sveriges gränser,
jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren
inom Sveriges gränser,
jordbruksskifte: ett sammanhängande markområde på vilket en enda jordbrukare odlar en enda gröda eller sådana traditionella sambeten på betesmark och fäbodbeten som godkänts av länsstyrelsen,
brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för
driften gemensamma byggnader,
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jordbruksmark: åkermark, slåtteräng eller betesmark,
ägoslag: åkermark, betesmark inklusive slåtterängar, skogsmark, impediment, tomtmark, exploateringsmark, täktmark och övrig mark,
åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete
och som är lämplig att plöja,
betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som används till bete,
slåtteräng: 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 bete eller lövtäkt,
mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i
djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,
ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt
stöd eller sökt utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget; om
det är osäkert vilket det faktiska ägoslaget är, skall det ägoslag som anges av
stödmottagaren gälla om inte marken huvudsakligen används för något annat ändamål än jordbruk eller stödmottagarens bedömning är oförenlig med
stödets syfte,
klassificeringsfel: fel som innebär att förekomsten av stödberättigande
landskapselement eller renvallar och renhägn är mindre än vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,
villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren i fråga om stöd enligt 2 eller 3 kap. brutit mot något skötselvillkor eller annat villkor som gäller för
stödet,
stödområden: områden enligt bilaga 2.

2 kap.
9 § Stöd får lämnas för miljövänlig odling av slåtter- och betesvall på
åkermark inom stödområde 1–5 och på öar utan fast landförbindelse med
undantag av Ven. Odlingen skall omfatta minst 0,1 hektar under varje enskilt år under stödperioden.
Stöd får inte lämnas för en areal för vilken det lämnas annan arealersättning enligt EG:s förordningar om arealersättning än ersättning för gräsensilage.
För mark inom stödområdena 1–3 får stöd lämnas endast till jordbrukare
som bedriver mjölk- eller köttproduktion med nötkreatur, tackor eller getter
(hondjur). Stöd lämnas för så stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga djurinnehav.
Stödområde
1
2a
2b
3

2

Antal djurenheter per hektar
0,83
0,95
1,00
1,05
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4 kap.
4 § Stöd lämnas endast om
1. stödmottagarens arbetsinsats i företaget uppgår till minst 900 timmar
per år och arbetsinsatsen utanför företaget inte utgör mer än hälften av stödmottagarens totala arbetstid,
2. stödmottagaren får minst 50 procent av sin totala inkomst från företaget
och minst 25 procent från jordbruks-, trädgårds- eller renskötselverksamhet,
3. inkomsten från företaget ensam eller tillsammans med annan bestående
förtjänstmöjlighet ger stödmottagaren en tillfredsställande försörjning, och
4. stödmottagaren har tillräckliga yrkeskunskaper.
Villkoren skall vara uppfyllda när investeringen har genomförts.
Om delägare i ett företag är makar eller sambor, föräldrar och barn eller
syskon skall minst hälften av dem uppfylla kraven enligt första stycket.
Om en juridisk person är stödmottagare, skall den juridiska personen till
minst hälften ägas av fysiska personer som uppfyller villkoren i första
stycket.
Särskilt angelägna miljö- eller djurmiljöinvesteringar samt investeringar
för kompletterande verksamheter får stödjas utan hinder av bestämmelserna
i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i
bergsområden och mindre gynnade områden,
b) förordningen (1995:1195) om startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag,
c) förordningen (1995:1271) om investeringsstöd till den som förädlar eller saluför produkter från jordbruket eller skogsbruket,
d) förordningen (1996:1431) om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag,
e) förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket,
och
f) förordningen (1997:1336) om miljöstöd.
3. De upphävda förordningarna gäller fortfarande i ärenden som anhängiggjorts före utgången av år 1999 om inte annat följer av 7 samt ärenden som
har sin grund i åtagande enligt förordningen (1997:1336) om miljöstöd.
7. Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431) om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag som inte har avgjorts före utgången av år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya förordningen. För stöd krävs dock att även reglerna i den
upphävda förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte överstiga det belopp som följer av den äldre förordningen.
Denna förordning träder i kraft den 15 december 2000.
På regeringens vägnar
INGELA THALÉN
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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Bilaga 11
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Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för miljö- och
landsbygdsutvecklingsåtgärder

8. Stöd för främjande av anpassning och utveckling av landsbygden
Stöd till enskilda företag får lämnas med högst 30 % av stödberättigande utgifter och högst 480 000 kr. Stöd för miljöinvesteringar som inte ger något
ekonomiskt utbyte samt för investeringar i våtmarker och småvatten omfattas dock inte av denna begränsning. För stöd till samverkansföretag gäller
inte begränsningen till 480 000 kr.
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Senaste lydelse 2000:685.
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Landskapselement som berättigar till stöd för bevarande av värdefulla
natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet
Grupp 4

Odlingsrösen, stentippar
Fornlämningslokaler
Byggnadsgrunder
Brunnar, källor
Alléträd
Solitärträd
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Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

