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

Utkom från trycket
den 20 februari 2001

utfärdad den 1 februari 2001.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:577) om stöd för
miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder att 1 kap. 1 och 7 §§, 3 kap. 1 och
4 §§, 4 kap. 4 §, 8 kap. 2 §, punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna samt bilaga 2 till förordningen skall ha följande lydelse.

1 kap.
1 §1 Denna förordning kompletterar 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 förordningar2 samt 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 3.
Om prövning, utbetalning, tillsyn och överklagande av stöd enligt 4–9
kap. inom strukturfondsmål 1 finns bestämmelser i förordningen
(1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder.
7 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen om
inte annat följer av andra eller tredje stycket. Frågor om stöd enligt 2 kap.
7 § i Dalarnas län prövas av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 8 §, 5 kap. och 8 kap.
samt, i de fall stödet omfattar fler än ett län, även frågor om stöd enligt
9 kap.
Frågor om stöd enligt 6 kap. prövas av skogsvårdsstyrelsen.

3 kap.
1 § Kompensationsbidrag får lämnas för vallodling på sådan åkermark eller för sådana betesmarker som ligger inom stödområde 1–5 b eller på öar
utan fast landförbindelse med undantag av Ven och de församlingar på Got-
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land som inte förtecknas i bilaga 2. Inom stödområde 1–3 får kompensationsbidrag lämnas även för spannmåls- och potatisodling.
Kompensationsbidrag får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig att
fortsätta med jordbruk inom stödområdet under fem år från och med den första stödutbetalningen. Sådant jordbruk skall varje år omfatta minst tre hektar.
Ett jordbruksskifte skall för att berättiga till stöd omfatta minst 0,1 hektar.
4 § Stöd lämnas inte till jordbrukare som när stödåret börjar uppbär statlig
ålderspension eller hel förtidspension.

4 kap.
4 §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 1–3.

8 kap.
2 § Stöd får lämnas för kompetensutvecklingsprogram som upprättats av
länsstyrelsen och godkänts av Jordbruksverket samt för verksamheter som
kompletterar dessa program.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
3.5 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 ett åtagande enligt förordningen (1997:1336) om miljöstöd. När det gäller stöd enligt 3 kap. 17 § förordningen (1997:1336) om
miljöstöd skall i 1 kap. 11, 13, 23–24, 26–27, 30 och 31 §§ i samma förordning länsstyrelsen bytas ut mot Jordbruksverket.
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Senaste lydelse 2000:1060.
Senaste lydelse 2000:1060.
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Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001 i fråga om 1 kap. 1 och
7 §§ samt 8 kap. 2 § och i övrigt den 1 mars 2001.
På regeringens vägnar
MARGARETA WINBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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Förteckning över stödområden*
Län

Kommun

Församling

NORRKÖPING

Vånga va del
Simonstorp
Krokek
Kvarsebo
Jonsberg
Rönö
Sankt Anna
Börrum

SÖDERKÖPING

Stöd enligt
2 kap.
3 kap.
5
5
5
5
5
5
5
5

* Med församling avses i bilagan de territoriella församlingar som fanns den 31
december 1999.
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