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Förordning
om ändring i förordningen (1997:75) om
anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor
för produktion av biomassa;

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

utfärdad den 19 maj 2005.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
dels att 3, 4 och 7 §§ skall ha följande lydelse, och
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 3 a §, 6 a § och
15 a §, samt närmast före 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.
3 §1 Stöd får lämnas för plantering på jordbruksmark som tagits ur livsmedelsproduktion och som berättigar till samlat gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av
vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG)
nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001,
(EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/
2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/20012.
3 a § Stöd får lämnas till små och medelstora jordbruksföretag för plantering på annan jordbruksmark än sådan som avses i 3 §, dock inte för plantering på naturbetesmark.
Med små och medelstora företag avses i denna paragraf fristående företag
och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag
1. har färre än 250 anställda, och
2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro
eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.
4 §3 Grödor som berättigar till stöd är stubbskott med kort omloppstid enligt kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om
tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs
i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare4.
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6 a § Stöd enligt 3 a § får lämnas till jordbrukare
1. som har tillräcklig yrkesutbildning och yrkesskicklighet,
2. som uppfyller de föreskrivna verksamhetskraven i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003, och
3. vars jordbruksföretags ekonomiska bärkraft kan påvisas.
Stöd enligt första stycket lämnas inte när odlingen ersätter befintlig odling.
7 §5 Stöd skall lämnas som bidrag med 5 000 kr för varje hektar av den
stödberättigande arealen. Stöd enligt 3 a § får dock lämnas med högst
480 000 kr per jordbruksföretag och per fyraårsperiod. Beräknade stödbelopp som är lägre än 2 000 kr betalas inte ut.

Bemyndigande att meddela föreskrifter
15 a § Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter om stöd enligt 3 a §.
Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2005. Äldre bestämmelser gäller dock för stödansökningar som kommit in före den 1 januari 2005.
På regeringens vägnar
ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)
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