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

Utkom från trycket
den 11 juni 2001

utfärdad den 31 maj 2001.
Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 och 23 §§, 5 kap. 1 § förordningen
(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder och bilaga
5 till förordningen skall ha följande lydelse.

1 kap.
2 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i
form av
1. ersättning för miljövänligt jordbruk (2 kap.),
2. kompensationsbidrag i mindre gynnade områden (3 kap.),
3. investeringsstöd till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag
(4 kap.),
4. investeringsstöd för en förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (5 kap.),
5. stöd till investeringar i skog i syfte att höja skogens ekologiska värde
(6 kap.),
6. startstöd (7 kap.),
7. stöd för kompetensutveckling (8 kap.), och
8. stöd för anpassning och utveckling av landsbygden (9 kap.).
23 §1 Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
Jordbruksverket. Skogsvårdsstyrelsens beslut får 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 andra fall än när det är
fråga om beslut enligt 1 kap. 12, 14, 16, 19 och 20 §§.
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

5 kap.
1 § Stöd får ges i form av bidrag till investeringar som avser förädling eller
saluföring av
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1. nöt-, gris-, får-, lamm- och viltkött samt, inom områden som omfattas
av strukturfondsmål 1, renkött,
2. mjölk och mjölkprodukter,
3. ägg och fågelkött,
4. spannmål,
5. oljeväxter,
6. grönsaker, frukt och bär,
7. blommor och plantor, eller
8. potatis med undantag av stärkelse och stärkelseprodukter.
Stöd lämnas inte för investeringar i primärproduktion.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.
På regeringens vägnar
MARGARETA WINBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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Bilaga 52

SFS 2001:283

Landskapselement som berättigar till stöd för bevarande av värdefulla
natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet
Grupp 5

2

Senaste lydelse 2000:1060.

Hamlade pilar som ingår i rader eller häckar
Hamlade träd
Märgelgravar, linsänken, anlagda
dammar och andra småvatten
Åkerholmar
Överloppsbyggnader
Liten svårbrukad åker
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