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Förordning
om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt
stöd till jordbruket i norra Sverige;

Utkom från trycket
den 18 maj 2004

utfärdad den 29 april 2004.
Regeringen föreskriver att 4, 6–10, 12 och 16 §§ förordningen (1996:93)
om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige skall ha följande lydelse.
4 §1 Stöd lämnas inte till jordbrukare som när stödåret börjar uppbär statlig
ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning.
6 §2

Stöd för mjölkproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödområde

öre/kg mjölk

1
2a
2b
3

107
71
47
9

Stöd lämnas för den mjölkmängd som företaget har levererat till mejeri
och för de mängder mjölk eller andra mjölkprodukter som har sålts inom ramen för företagets direktförsäljningskvot. Stöd lämnas dock inte till den del
företagets produktion leder till skyldighet att betala sådan avgift som avses i
rådets förordning (EG) nr 1788/2003 av den 29 september 2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter3.
Stöd lämnas bara till jordbruksföretag med minst två mjölkkor.
7 §4 Stöd för smågrisproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.
Stödområde

kr/sugga

1
2
3

1 043
637
300

1

Senaste lydelse 2001:158.
Senaste lydelse 1997:660. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.
EUT L 270, 21.10.2003, s. 123 (Celex 32003R1788).
4
Senaste lydelse 1998:1582.
2
3

1
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Stödet lämnas till jordbruksföretag med minst två suggor. Stöd lämnas
dock för högst 120 suggor per företag.
Suggor skall, för att berättiga till stöd, hållas av den som ansöker om stödet under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länsstyrelsen.
8 §5 Stöd för produktion av slaktsvin lämnas årligen med högst följande
belopp.
Stödområde

kr/djur

1
2
3

222
143
23

Stöd lämnas för lägst 40 och högst 2 500 slaktsvin per företag.
Stödet lämnas bara för djur som omedelbart före slakten har vistats inom
ett och samma stödområde under minst tre månader och under förutsättning
att köttet har godkänts vid besiktning enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av livsmedelslagen (1971:511).
9 §6

Stöd för getproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområde

kr/get

1
2–3

508
430

Stöd för getter av honkön lämnas bara för djur som är äldre än ett år eller
som har fått killingar. Stödet lämnas bara till jordbruksföretag med minst
fem getter som berättigar till stöd.
Getter skall, för att berättiga till stöd, hållas av den som ansöker om stödet
under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länsstyrelsen.
10 §7

Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödområde

kr/insatt höna

1–2
3

13,45
4,90

Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger
1 000 per kalenderår.

5
6

2

7

Senaste lydelse 1998:1582. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.
Senaste lydelse 1998:1582.
Senaste lydelse 1998:1582. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

12 §8 Stöd för bär- eller grönsaksodling lämnas årligen med högst följande
belopp.
Stödområde

kr/ha

1–2
3

2 850
1 850
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Stöd lämnas för odling av jordgubbar, svarta vinbär, blomkål, broccoli, isbergssallad, kålrötter, morötter, rödbetor och vitkål.
Stödet lämnas bara om den sammanlagda odlingen omfattar minst 0,3
hektar och om varje enskilt skifte inte understiger 0,1 hektar.
16 § Som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§ gäller att stödmottagaren godtar tillsyn, kontroll och sanktionsåtgärder i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen 9
och kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 av den 11 december
2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödordningar
som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 3508/92 10.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka bestämmelser i förordningen (EG) 2419/2001 som skall tillämpas.
Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2004. Förordningen skall dock
i fråga om 6–8 och 12 §§ tillämpas från och med den 1 januari 2003.
På regeringens vägnar
ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)
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Senaste lydelse 1998:1582. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.
EGT L 355, 5.12.1992, s. 1 (Celex 31992R3508).
EGT L 327, 12.12.2001, s.11 (Celex 32001R2419).
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