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Förordning
om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

Utkom från trycket
den 2 mars 2010

utfärdad den 11 februari 2010.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder
dels att 4 kap. 4 och 7 §§ samt 5 kap. 6 och 11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 3 kap. 2 § ska betecknas 1 kap. 21 b §,
dels att 1 kap. 1, 3, 8 a, 11, 12, 15, 18, 21, den nya 21 b, 26, 30, 33, 35 och
36 §§, 2 kap. 3, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 21, 22, 25–27, 29, 30 och 32 §§, 3 kap. 1,
5 och 6 §§, 4 kap. 6, 12 och 14 §§, 6 kap. 3 §, rubriken närmast före 2 kap.
26 § samt bilaga 1, 3 och 4 ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 1 kap. 8 § ska lyda ”Genomförandestrategier”,
dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 14 a och
21 a §§, 2 kap. 8 a, 8 b, 26 a och 27 a §§, av följande lydelse.

1 kap.
1 § Denna förordning kompletterar
1. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken1,
2. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om
stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)2,
3. kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5 september
2006 om bestämmelser för övergång till det stöd för landsbygdsutveckling
som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/20053,
4. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005
om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU)4,
5. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga
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om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling5,
och
6. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av
räkenskaperna för EGFJ och EJFLU6.
3 § Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 20–21 b §§ och i 2–7
kap.
Stöd enligt denna förordning får endast lämnas om de villkor som följer
av EU-förordningarna i 1 § är uppfyllda.
8 a §7 Jordbruksverket ska utarbeta genomförandestrategier för åtgärder
som avser investeringsstöd till biogasanläggningar samt för åtgärder av riksomfattande karaktär enligt 4 kap. 14 och 15 §§, 5 kap. 1–9 och 12–14 §§
samt 6 kap. 1, 2 och 4 §§.
11 §8 Frågor om ansökan om stöd enligt 7 kap. prövas av länsstyrelsen efter beredning av LAG-gruppen. När frågor om stöd enligt 7 kap. prövas ska
länsstyrelsen kontrollera att stödet är förenligt med landsbygdsprogrammet,
EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd
av denna förordning.
Frågor om ansökan om utbetalning enligt 7 kap. prövas av länsstyrelsen.
12 §9 Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in till den
behöriga myndigheten. En ansökan om stöd enligt 7 kap. ska dock lämnas in
till LAG-gruppen i det område eller de områden där verksamheten ska bedrivas.
Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in inom den tid
som föreskrivs av
1. Jordbruksverket när det gäller stöd som avses i 10 § första och tredje
styckena,
2. Skogsstyrelsen när det gäller stöd som avses i 10 § andra stycket, och
3. Sametinget när det gäller stöd som avses i 10 § tredje stycket vad avser
stöd enligt 2 kap. 17 §.
Om en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning enligt 2 kap. 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 26 a, 28 eller 29 § kommer in
för sent, ska man tillämpa reglerna om för sen ansökan i artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem
inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/
2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn10.
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14 a § Den behöriga myndigheten har rätt att i enlighet med artikel 31 i
kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 besluta att inte betala ut stöd
om utgifterna inte är stödberättigande.
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15 § Innan stöd betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter
som meddelats med stöd av denna förordning.
Om kontrollen visar att utbetalningen skulle strida mot EU:s regelverk,
denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka
stödärendet till den behöriga myndigheten.
Jordbruksverkets beslut att inte betala ut stödet och sända tillbaka
stödärendet till den behöriga myndigheten innebär att den behöriga myndighetens beslut förfaller.
Beslut genom vilka stödbelopp beviljas eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första–tredje styckena.
18 §11 Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden av rådets
förordning (EG) nr 1698/2005, kommissionens förordning (EG) nr 1974/
2006, kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 och denna förordning,
förutom när det gäller stöd enligt 2 kap. 30–33 §§ då Skogsstyrelsen samordnar kontrollen.
Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Sametinget genomför den administrativa kontrollen enligt artikel 11 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd
inom sina respektive ansvarsområden.
Länsstyrelsen och Sametinget genomför kontrollen på plats enligt artikel
12 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden. Länsstyrelsen genomför även kontrollen på plats när det gäller stöd enligt 2 kap. 19 § för vilka Jordbruksverket är behörig myndighet.
Länsstyrelsen genomför kontrollen på plats enligt artikel 20 i förordningen (EG) nr 1975/2006.
Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför
den administrativa kontrollen enligt artikel 26 i förordningen (EG) nr 1975/
2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden.
Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen på
plats enligt artikel 27 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina
respektive ansvarsområden. Jordbruksverket genomför även kontrollen på
plats när det gäller stöd enligt 4, 5, 6 och 7 kap. för vilka länsstyrelsen är behörig myndighet.
Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen i efterhand enligt artikel 30 i förordningen (EG) nr 1975/2006. Jordbruksverket
genomför även kontrollen i efterhand när det gäller stöd enligt 4, 5, 6 och 7
kap. för vilka länsstyrelsen är behörig myndighet.
21 §12 Fullt stöd enligt 2 kap. 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24,
26, 26 a, 28 eller 29 § får endast betalas ut till den som på hela brukningsenheten respekterar kraven i artiklarna 5 och 6 samt i bilagorna II och III till rå11
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dets förordning (EG) nr 73/2009 och de föreskrifter som meddelats med stöd
av 2 kap. förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m.
Utöver vad som sägs i första stycket får fullt stöd enligt 2 kap. 11–14, 16–
19, 21, 22, 24, 26, 26 a, 28 och 29 §§ endast betalas ut till den som på hela
brukningsenheten respekterar de minimikrav på användning av gödselmedel
och växtskyddsmedel som Jordbruksverket föreskriver.
21 a § Den behöriga myndigheten får kräva att den som ansöker om stöd
enligt denna förordning ska ha ett beslut om att hela eller delar av den offentliga nationella finansiering som krävs för åtgärden finansieras av andra offentliga medel än de som lämnas enligt denna förordning.
Om finansiering enligt första stycket gäller sådant stöd som anges i 21 b §
ska den bestämmelsen tillämpas även på sådan finansiering.
Sådan finansiering som avses i första stycket får inte medföra att de högsta stödnivåer som gäller enligt denna förordning överskrids.
21 b § Stöd enligt de bestämmelser som anges i andra stycket lämnas, till
den del stödet finansieras av offentliga nationella medel med de begränsningar som följer av artikel 57 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/
2006 och i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av
den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse13 och 19 och 20 §§ förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Med de bestämmelser som anges i första stycket avses stöd enligt
– 2 kap. 30–33 §§,
– 4 kap. 11 § som rör produkter från skogsbruk före industriell förädling,
– 4 kap. 11 § som rör stöd för förädling av produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter, till produkter som inte omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget,
– 4 kap. 14 § som rör utveckling av nya produkter, processer och ny teknik inom skogsbrukssektorn,
– 4 kap. 14 § som rör utveckling av nya produkter, processer och ny teknik inom jordbruks- eller livsmedelssektorn om samarbetsprojektet avser sådana produkter som inte omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget,
– 5 kap. 1–9 och 12–14 §§, och
– 6 och 7 kap.
26 § Den behöriga myndigheten har rätt att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till i enlighet med artikel 80 i kommissionens
förordning (EG) nr 1122/2009.
30 §14 Jordbruksverket får, i andra fall än som avses i 32 eller 33 §, efter
samråd med Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer
som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, stödberättigande kostnader, kriterier för prioritering av ansökningar, innehåll i genomförandestrategier, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i affärsplaner och projektplaner, godkän13
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nande av rådgivningstjänster och rådgivare som ska anordna tvärvillkorsrådgivning, utbetalning, kontroll, minskning av stöd, återkrav och ränta.
Verket får också meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av
denna förordning.
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33 §15 Skogsstyrelsen får efter samråd med Jordbruksverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, stödberättigande kostnader, kriterier
för prioritering av ansökningar, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan,
innehåll i affärsplaner och projektplaner, utbetalning, kontroll, minskning av
stöd och verkställighet av denna förordning när det gäller stöd enligt 2 kap.
30–33 §§ och stöd enligt 6 kap. i fråga om kompetensutveckling beträffande
skogsbruk.
35 § Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får, efter samråd med Jordbruksverket, Sametinget och de angränsande länens länsstyrelser, meddela
föreskrifter om vilka områden inom ett län som anses som glest befolkade
enligt 4 kap. 11 § samt 5 kap. 1, 3, 5, 8 och 13 §§.
36 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
Jordbruksverket.
Beslut som gäller stöd enligt 4 kap. 6, 14 och 15 §§, 5, 6 och 7 kap. samt
Skogsstyrelsens beslut som gäller stöd enligt 2 kap. får inte överklagas i
andra fall än när det är fråga om beslut enligt 1 kap. 14 a, 15, 24, 26, 28 och
29 §§.
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

2 kap.
3 §16 Stöd enligt denna förordning får kombineras i den utsträckning som
framgår av andra stycket eller bilaga 4.
Det sammanlagda stödet per hektar får, med undantag av stöd enligt 11 §,
14 § i stödområde 1–3, 15 § och 16 § eller kombinationer av stöd inom stödområde 1–3, uppgå till högst det belopp som anges i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1698/2005. För stöd enligt 9 § gäller dock, med de undantag
som avses i första meningen, att stöd får uppgå till högst det belopp som
anges i bilagan till 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 förordningar17.
4 § Ett jordbruksskifte eller område ska för att berättiga till stöd omfatta en
sammanhållen areal om minst 0,1 hektar. För stöd enligt 22 § gäller dock att
den sammanlagda skiftesarealen ska omfatta 0,1 hektar och för stöd till
15
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skyddszoner på erosionsbenägen mark enligt 16 § 3 gäller att skyddszonen
ska omfatta minst 0,25 hektar. För att berättiga till stöd ska en renvall omfatta minst 0,2 hektar.
6 §18 Stöd lämnas inte
1. för skötselåtgärder som omfattas av kraven i artiklarna 5 och 6 samt i
bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 73/2009 och de föreskrifter
som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m.,
2. för skötselåtgärder som omfattas av de minimikrav på användning av
gödselmedel och växtskyddsmedel som Jordbruksverket föreskriver om enligt 1 kap. 21 §,
3. för skötselåtgärder inom områden skyddade med stöd av miljöbalken
för vilka åtgärder det lämnas ersättning med statliga medel för natur- eller
kulturvård, och
4. för åtgärder som stödmottagaren annars är skyldig att genomföra enligt
lag eller annan författning.
8 §19 Stödbeloppen för de enskilda åtgärderna framgår av bilaga 1 om inte
annat följer av andra stycket.
För de åtgärder som omfattas av 16 och 17 §§ anges de maximala stödbeloppen i bilaga 1. De faktiska stödbeloppen för dessa åtgärder ska fastställas
i de genomförandestrategier som avses i 1 kap. 8 §.
8 a § En stödmottagare som före den 1 januari 2010 ingått i ett åtagande att
vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i de bestämmelser som anges i 8 b § får ingå en överenskommelse med den behöriga myndigheten om att de stödnivåer som anges i bilaga 1, punkten 5, får ändras under den resterande åtagandeperioden efter en översyn av stödnivåerna.
För en stödmottagare som före den 1 januari 2010 ingått i ett åtagande enligt de bestämmelser som anges i 8 b §, men som inte ingått en överenskommelse enligt första stycket, tillämpas de stödnivåer som anges i bilaga 1,
punkten 6, för de ersättningar som anges där.
För stödmottagare som ingår i ett åtagande enligt de bestämmelser som
anges i 8 b § efter den 1 januari 2010 tillämpas de stödnivåer som anges i bilaga 1, punkterna 2 och 4.
För stöd enligt de bestämmelser i detta kapitel som inte omfattas av första–tredje styckena tillämpas de stödnivåer som anges i bilaga 1, punkterna
1–4.
8 b § Med de bestämmelser som anges i 8 a § första–tredje styckena avses
åtaganden enligt
– 11 §,
– 12 § som gäller alvar- eller skogsbete,
– 13 § som gäller våtmark på åkermark,
– 16 § som gäller mångfaldsträda samt mosaikbetesmarker och andra
gräsfattiga betesmarker,
18
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– 21, 22, 24, 26 eller 26 a §,
– 28 § i stödområde 9, eller
– 29 §.
10 § Stöd för slåtter- och betesvall på åkermark samt för betesmark lämnas
för så stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga årliga innehav av
nötkreatur äldre än sex månader och av tackor och getter (hondjur).
Stödområde

Antal djurenheter per hektar

1–3 och F
4
5 a och b

1,0
1,1
1,3

I stödområde 1–3 och F gäller dock att antalet djurenheter per hektar ska
uppgå till 0,8 om djurenheten avser tackor.
16 §20 Stöd får lämnas i form av ersättning för sådana regionala skötselinsatser som avses i bilaga 1, punkten 4 om
1. skötselinsatsen omfattas av den genomförandestrategi som avses i 1
kap. 8 §,
2. stödmottagaren under en åtagandeperiod av minst fem år åtar sig att
vidta de skötselinsatser som avses med åtgärden, och
3. skötselinsatsen kompletterar ett åtagande enligt 11, 12, 14 eller 15 §,
avser naturfrämjande insatser på åkermark eller minskar växtnäringsläckage
från åkermark.
17 § Stöd får lämnas i form av ersättning för sådana miljöinvesteringar
som avses i bilaga 1, punkten 4 om
1. investeringen omfattas av den genomförandestrategi som avses i 1 kap.
8 §,
2. investeringen inte bedöms leda till någon påtaglig ökning av företagets
värde eller lönsamhet, och
3. investeringen antingen uppfyller något av de syften som anges i 11, 12,
13, 14 eller 15 §, syftar till att minska växtnäringsläckage från åkermark eller syftar till att hindra rovdjursangrepp på tamboskap.
Stöd enligt första stycket lämnas endast för kostnader som leder till en
ökad miljönytta. Om det finns särskilda skäl får dock stöd lämnas för projekteringskostnader för anläggning eller restaurering av våtmarker även om investeringsprojektet inte fullföljs.
21 § Stöd får lämnas för odling av fånggröda och för vårbearbetning på
åkermark i stödområde 4 b, 5 c, 5 m och 9 samt stödområde 5 a och 5 b i
Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotlands, Hallands och Västra Götalands län.
En areal motsvarande minst 20 procent av jordbruksföretagets vårsädesareal ska under varje år omfattas av en åtgärd enligt första stycket.
Med fånggröda avses växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan
två huvudgrödor och som odlas med syftet att minska växtnäringsförlusterna
20
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efter huvudgrödans skörd. Slåtter-, frö- eller betesvall eller bevuxen träda får
inte räknas som huvudgröda.
Med vårbearbetning avses att ingen jordbearbetning sker efter skörd av en
huvudgröda eller efter en vall, fånggröda eller en bevuxen träda förrän efter
årets slut.
22 § Stöd får lämnas för anläggning av skyddszoner på åkermark inom
stödområde 4 b, 5 och 9.
Med en skyddszon avses en zon utmed ett vattenområde som är besådd
med vall och som är mellan sex och tjugo meter bred.
Det vattenområde som skyddszonen gränsar till ska vara vattenförande
under hela året eller vara utmärkt på den topografiska kartan.
25 §21 Stöd enligt 24 § får inte lämnas för sådan mark för vilken stöd lämnas enligt 22, 26, 26 a, eller 27 § eller för mark som odlas med vall eller med
fleråriga industri- eller energigrödor eller annan trädad mark.
Certifierad ekologisk produktion och kretsloppsinriktad produktion
26 § Stöd får lämnas för certifierad ekologisk produktion till jordbrukare
vars hela växtodling respektive hela djurhållning inom ersättningsformen
omfattas av certifiering för ekologisk produktion.
Med certifierad ekologisk produktion avses sådan växtodling eller djurhållning, inklusive växtodling och djurhållning under karens, som kontrolleras av ett godkänt kontrollorgan enligt rådets förordning (EG) nr 834/2007
av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska
produkter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2092/9122.
26 a § Stöd får lämnas för kretsloppsinriktad produktion till jordbrukare.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att den växtodling eller djurhållning som stödet avser ska uppfylla vissa villkor i rådets förordning (EG)
nr 834/2007.
27 §23 Stöd enligt 26 och 26 a §§ lämnas för odling på åkermark av jordbruksgrödor och frilandsodlade trädgårdsgrödor som årligen används till foder-, livsmedels- eller utsädesproduktion samt för ettåriga jordbruksgrödor
som används för industriändamål.
Ytterligare ersättning får lämnas till jordbrukare för åkermark enligt första
stycket eller för mark som omfattas av ett åtagande för betesmarker och slåtterängar enligt 11, 12 eller 16 §, eller enligt 2 kap. 5 § förordningen
(2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder om jordbrukaren har djurhållning för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion av djurslagen mjölkkor, am- och dikor, ungnöt,
tackor, getter (hondjur), suggor, slaktsvin, värphöns eller slaktkycklingar.
Ersättning för åkermark lämnas för så stor areal som motsvaras av en djuren-
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het per hektar. Ersättning för betesmarker och slåtterängar lämnas för så stor
areal som motsvaras av en halv djurenhet per hektar.
Stöd enligt 26 § får även lämnas för slåtter- och betesvall. Sådant stöd beräknas till ett belopp som motsvarar högst 40 procent av åtagandearealen för
certifierad ekologisk produktion eller det antal djurenheter som jordbrukaren
håller i certifierad ekologisk produktion. Ersättningen beräknas enligt det alternativ som berättigar till högst ersättning.
Den åtgärd som berättigar till stöd ska utföras på samma mark under hela
åtagandeperioden.
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27 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet
på årlig användning av grödor i 27 § första stycket.
29 § För mark inom stödområdena 1–5 får ytterligare ersättning lämnas i
form av tilläggsersättning till jordbrukare som har slåtter-, betesvall eller frövall som berättigar till stöd enligt 28 §.
Stöd lämnas för så stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga årliga innehav av nötkreatur äldre än sex månader och av hondjur av tackor
och getter.
Stödområde

Antal djurenheter per hektar

1–3
4
5

1,0
1,1
1,3

I stödområde 1–3 och F gäller dock att antalet djurenheter per hektar ska
uppgå till 0,8 om djurenheten avser tackor.
30 §24 Stöd får lämnas till skogsägare för insatser på skogsmark och trädoch buskmark som förstärker markens natur- eller kulturvärden. Stöd får
även lämnas för insatser som kan främja de sociala värdena på mark som har
höga natur- eller kulturvärden.
Stöd enligt första stycket får lämnas för sådana insatser och med de belopp som anges i bilaga 1, punkten 3.
32 §25 Stöd får lämnas till skogsägare i Götaland och Svealand för merkostnader för nyanläggning och återskapande av ädellövskog på marker där
detta anses lämpligt.
Stöd enligt första stycket får lämnas med högst 100 procent av kostnaderna för markberedning, planering av gallring och röjning, inköp av plantor, plantering och stängsling, och med högst 60 procent av kostnaderna för
gallring och röjning. Ersättningen får dock inte överstiga 30 000 kr per hektar nyanlagd eller återskapad ädellövskog.

24
25

Senaste lydelse 2009:191.
Senaste lydelse 2009:772.
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3 kap.
1 §26 Stöd som lämnas enligt 4, 5 och 6 kap. ska vara förenliga med en sådan genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a §.
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag från första stycket för verksamhet som kompletterar eller stödjer flera sådana genomförandestrategier som avses i 1 kap. 8 § eller 8 a §.
5 § Den behöriga myndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar
om stöd mot bakgrund av innehållet i den till ansökan ingivna affärsplanen
eller projektplanen. Vid prioriteringen ska målen för och de prioriteringar
som anges i landsbygdsprogrammet samt målen för den nationella strategiska planen för landsbygdsutveckling och de genomförandestrategier som
avses i 1 kap. 8 och 8 a §§ beaktas.
Myndigheten ska efter samråd med övriga berörda myndigheter upprätthålla avgränsningen mot andra EU-program och EU-initiativ.
6 § LAG-gruppen får prioritera mellan inkomna ansökningar mot bakgrund av innehållet i den till ansökan ingivna projektplanen. Vid prioriteringen ska målen för och de prioriteringar som anges i landsbygdsprogrammet samt målen för den lokala strategi som avses i 1 kap. 9 § beaktas.

4 kap.
6 § Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för investeringar inom primärproduktionen till den som driver ett jordbruks- eller rennäringsföretag. Inom de områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
som ligger inom stödområde 1–5 b eller F enligt bilaga 2 får stödnivån höjas
med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.
Stöd enligt första stycket ska underlätta
1. förbättringar av företagets lönsamhet och långsiktiga konkurrenskraft,
eller
2. omställning till ett lönsamt, hållbart och naturanpassat jordbruk eller till
en lönsam, hållbar och naturanpassad rennäring.
12 §27 Stöd enligt 11 § lämnas endast till verksamhet som bedöms bli långsiktigt lönsam och bidra till en ökad konkurrenskraft, ökade mervärden och
förädlingsvärden i sektorn.
14 §28 Stöd får lämnas med högst 60 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra nyskapande samarbetsprojekt om utveckling av
nya produkter, processer eller ny teknik som bedöms bidra till en ökad konkurrenskraft och utveckling inom jordbruks-, rennärings-, livsmedels- eller
skogsbrukssektorn.

26

Senaste lydelse 2009:191.
Ändringen innebär att andra stycket upphävs.
28
Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.
27

10

Av de samarbetande aktörerna ska minst en vara ett företag som är verksamt inom primärproduktion av jordbruks-, renskötsel- eller skogsbruksprodukter eller inom förädlingsindustrin.
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6 kap.
3 §29 Stöd får lämnas till aktörer som anordnar rådgivningsinsatser om föreskrivna verksamhetskrav samt god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artiklarna 5 och 6 samt bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 73/2009 och för rådgivning om regler om arbetarskydd som
grundar sig på EU-lagstiftning.
Stöd enligt första stycket får lämnas med de begränsningar som framgår
av bilagan till rådets förordning (EG) nr 1698/2005.
Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2010. De nya bestämmelserna
ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2010.
På regeringens vägnar
ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

29

Senaste lydelse 2009:191.
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Bilaga 130
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Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för åtgärder för en
förbättring av miljön och landskapet
1. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden
Kompensationsbidrag får lämnas med högst följande belopp per hektar.
Stödområde

1 och F
2–3 och 4a
4b
5a
5b
1–3 och F
4a
1–3 och F

12

30

Markanvändning

bete och slåttervall på åker
samt betesmark
bete och slåttervall på åker
samt betesmark
bete och slåttervall på åker
samt betesmark
bete och slåttervall på åker
samt betesmark
bete och slåttervall på åker
samt betesmark
spannmål
spannmål
potatis

Senaste lydelse 2009:772.

Stödbelopp inom
intervallen areal
0–90 ha
2 700 kr

> 90 ha
1 350 kr

2 100 kr

1 050 kr

1 100 kr

550 kr

1 500 kr

750 kr

900 kr

450 kr

1 000 kr
500 kr
1 750 kr

500 kr
250 kr
875 kr
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2. Miljövänligt jordbruk
Åtgärd

Region

Ersättning för
vallodling

Hela landet, utom Grundersättning:
stödområde 9
300 kr/ha
Stödområde 9
Grundersättning:
500 kr/ha
Stödområde 1–3
Tilläggsersättning:
2 000 kr/ha
Stödområde 4
Tilläggsersättning:
900 kr/ha
Stödområde 5a,
Tilläggsersättning:
5b
450 kr/ha
Stödområde 5c,
Tilläggsersättning:
5m
600 kr/ha

Skötsel av
betesmark

Hela landet

Allmänna värden:
1 250 kr/ha
Särskilda värden och uppfyller inte
villkoren för gårdsstöd enligt
rådets förordning (EG) nr 73/2009:
3 850 kr/ha
Särskilda värden, övriga:
2 650 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck, dock högst
2 000 kr/ha

Skötsel av
slåtteräng

Hela landet

Allmänna värden:
1 450 kr/ha
Särskilda värden och uppfyller inte
villkoren för gårdsstöd enligt
rådets förordning (EG) nr 73/2009:
5 400 kr/ha
Särskilda värden, övriga:
4 200 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck, dock högst
2 000 kr/ha
efterbete: 700 kr/ha
lieslåtter: 7 000 kr/ha

Fäbodbete och fäbod
i bruk

Alvarbete
Skogsbete

Årlig ersättningsnivå

Fäbodbete: 700 kr/ha
Fäbod i bruk: 3 000 kr/ha för 6 ha,
extra fäbod i flerfäbodsystem ger
0,25 fäbod i bruk
Öland och Gotland 1 400 kr/ha
Hela landet
2 500 kr/ha

13
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Åtgärd

Region

Årlig ersättningsnivå

Skötsel av våtmarker Hela landet

Grundersättning:
Betesmark och övrig mark:
1 500 kr/ha
Åkermark: 4 000 kr/ha
Inom stödområde 9 Förhöjd ersättning:
i Skåne, Blekinge
Åkermark: 5 000 kr/ha
och Hallands län

14

Natur- och
kulturmiljöer i
odlingslandskapet

Hela landet

Grundersättning:
100 kr/elementtyp
Grupp
1 a: 6 kr/10 meter
1 b: 26 kr/10 meter
1 c: 58 kr/10 meter
2 a: 60 kr/st
2 b: 180 kr/st
3: 2 000 kr/ha

Natur- och
kulturmiljöer i
renskötselområdet

Renskötselområdet

Renvallar: 6 300 kr/ha
Renstängsel: 20 kr/meter
Resor: 640 kr/element för
avstånd till och med
75 km, 1 275 kr/element
för avstånd över 75 km, dock
högst fem element/åtagande

Traditionell odling
av bruna bönor

Öland

1 400 kr/ha

Utrotningshotade
husdjursraser

Hela landet

Fast ersättning: 800 kr/
djurslag och besättning
Linderödssvin:
1 500 kr/djurenhet
Övriga raser:
1 000 kr/djurenhet

Minskat
kväveläckage

Stödområde 4b,
5c, 5m och 9 samt
stödområde 5a
och 5b i Skåne,
Blekinge, Kalmar,
Gotlands, Hallands
och Västra Götalands län

Fånggröda: 900 kr/ha
Vårbearbetning:
500 kr/ha
Kombination av fånggröda och
vårbearbetning på samma
mark: 1 500 kr/ha

Skyddszoner

Stödområde 4b,
5 och 9

3 000 kr/ha

Åtgärd

Region

Årlig ersättningsnivå

Miljöskyddsåtgärder

Hela landet

Stödbelopp inom intervallen areal
0–50 ha 51–300 ha >301 ha
250 kr
100 kr
50 kr

Certifierad
ekologisk
produktion

Hela landet

Vallgräs och vallbaljväxter:
350 kr/ha
Spannmål: 1 450 kr/ha
Proteingrödor: 1 450 kr/ha
Spånadslin: 1 450 kr/ha
Foderbetor: 1 450 kr/ha
Oljeväxter: 2 200 kr/ha
Oljelin: 2 200 kr/ha
Bruna bönor: 2 200 kr/ha
Konservärtor: 2 200 kr/ha
Frövall: 2 200 kr/ha
Potatis: 5 000 kr/ha
Sockerbetor: 5 000 kr/ha
Grönsaker: 5 000 kr/ha
Frukt och bär: 7 500 kr/ha
Övriga grödor: 1 450 kr/ha
Ersättning per djurenhet: 1 600 kr/
ha åkermark och 800 kr/ha betesmark

Kretsloppsinriktad
produktion

Hela landet

Spannmål: 650 kr/ha
Proteingrödor: 650 kr/ha
Spånadslin: 650 kr/ha
Foderbetor: 650 kr/ha
Oljeväxter: 1 100 kr/ha
Oljelin: 1 100 kr/ha
Bruna bönor: 1 100 kr/ha
Konservärtor: 1 100 kr/ha
Frövall: 1 100 kr/ha
Potatis: 2 500 kr/ha
Sockerbetor: 2 500 kr/ha
Grönsaker: 2 500 kr/ha
Frukt och bär: 3 750 kr/ha
Övriga grödor utom vallgräs och
vallbaljväxter: 650 kr/ha
Ersättning per djurenhet: 800 kr/ha
åkermark och 400 kr/ha betesmark

SFS 2010:86
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3. Åtgärder för ett hållbart utnyttjande av skogsmark
Åtgärd

Region

Ersättningsnivå

Åtgärder för att bevara och Hela landet
utveckla skogens biologiska mångfald

Röja, rensa, märka upp stig/
vandringsled/stenmur
Uppsättning av stängsel för
att gynna lövskogsmiljöer
Återställa mindre flottled
Hamling, frihuggning av naturvärdesträd
Skapa död ved
Täppa igen dike
Frihugga och rensa kulturmiljö från träd och ris
Restaurera skoglig kulturmiljöbyggnad
Skapa utblick/sikthuggning
Naturvårdsbränning, >30 %
av virkesvolymen kvar

Målklassning:
högst 75 kr/ha
Manuella eller maskinella insatser inklusive
material: högst 7 000 kr/
ha
975 kr/100 meter
6 800 kr/100 meter
2 100 kr/100 meter
310 kr/träd
80 kr/träd
950 kr/dikespropp
1 100 kr/objekt
3 700 kr/objekt
780 kr/objekt
24 000 kr/objekt +
6 400 kr/hektar

4. Regionalt prioriterade ersättningar
Åtgärd

Maximal årlig ersättningsnivå

Regionala skötselinsatser

Regionala kompletterande insatser

Komplement till miljöersättning
för betesmarker och slåtterängar

Mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker: 2 150 kr/ha.
Restaurering av slåtterängar och
betesmarker: 3 600 kr/ha.
Särskild skötsel av fäbodbete:
1 200 kr/ha.
Bränning: 800 kr/ha.
Särskild höhantering på slåtteräng:
1 700 kr/ha.
Bete och slåtter på svårtillgängliga
platser: 1 000 kr/ha.
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Åtgärd

Maximal årlig ersättningsnivå

Komplement till miljöersättning
för natur- och kulturmiljöer i
odlingslandskapet

Särskild skötsel av landskapselement/Skötsel av landskapselement
med särskilda värden:
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12 kr/10 m: öppet dike, renar mellan
åkerskiften, jordvall, gropvall, brukningsväg, stenmurar, trägärdesgårdar,
läplantering.
116 kr/10 m: fägata med stenmur eller
trägärdesgård.
120 kr/st: odlingsrösen och stentippar,
fornlämningslokaler, byggnadsgrunder, brunnar, källor, alléer, solitärträd,
hamlade pilar som ingår i rader eller
häckar, hamlade träd.
360 kr/st: småvatten, åkerholmar,
överloppsbyggnader, liten svårbrukad åker under 0,1 hektar.
Komplement till miljöersättning
för bevarande av natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

Röjning av stigar till samevisten:
1,80 kr/m.

Miljöersättning för naturfrämjande
insatser på åkermark eller för att
minska växtnäringsläckage från
åkermark

Bevarande av hotade åkerogräs:
4 000 kr/ha.
Mångfaldsträda:
Stödområde 9 i Skåne, Blekinge, Kalmar och Hallands län: 3 300 kr/ha.
Stödområde 9 i Västra Götalands och
Östergötlands län: 2 200 kr/ha.
Övriga landet: 2 000 kr/ha.
Obärgad spannmålsskörd:
3 900 kr/ha.
Skyddszon på erosionsbenägen mark:
4 000 kr/ha.

17
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Åtgärd

Maximal årlig ersättningsnivå

Miljöinvesteringar
Miljöinvesteringar enligt faktiska
kostnader

Högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna.
För anläggning och restaurering av
våtmarker får ersättningen i särskilt
motiverade fall dock uppgå till högst
100 procent av de stödberättigande
kostnaderna. Ersättningen får dock
inte överstiga 200 000 kr/ha.
För fosforavskiljande damm får ersättningen inte överstiga 300 000 kr/
ha.

Miljöinvestering enligt fast
ersättning

18

Restaurering av överloppsbyggnader
samt byggnader vid samevisten:
14 300 kr/byggnad.
Återuppbyggnad av trägärdesgård:
270 kr/m.
Restaurering och återskapande av
stenmur: 320 kr/m.
Restaurering och återskapande av
alléer: 2 300 kr/träd.
Restaurering av bevarandevärda eller
svårbrukade åkermarker:
13 500 kr/ha.
Förstärkning av våtmarkers effekt:
900 kr/ha.
Reglerbar dränering: 8 000 kr/brunn,
dock för högst 1,5 brunnar/ha.
Rovdjursavvisande stängsel: 20 kr/
löpmeter.

5. Miljövänligt jordbruk och regionalt prioriterade ersättningar,
stödnivåer enligt 2 kap. 8 a § första stycket
Åtgärd

Region

Ersättning för
vallodling

Stödområde 9
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Årlig ersättningsnivå

Grundersättning:
500 kr/ha
Stödområde 1–3
Tilläggsersättning:
2 000 kr/ha
Stödområde 4
Tilläggsersättning:
900 kr/ha
Stödområde 5a, 5b Tilläggsersättning:
450 kr/ha
Stödområde 5c, 5m Tilläggsersättning:
600 kr/ha

Skötsel av betesmark Hela landet

Allmänna värden:
1 250 kr/ha
Särskilda värden och uppfyller
inte villkoren för gårdsstöd
enligt rådets förordning (EG)
nr 73/2009: 3 850 kr/ha
Särskilda värden, övriga:
2 650 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck, dock
högst 2 000 kr/ha

Skötsel av slåtteräng Hela landet

Allmänna värden:
1 450 kr/ha
Särskilda värden och uppfyller
inte villkoren för gårdsstöd
enligt rådets förordning (EG)
nr 73/2009: 5 400 kr/ha
Särskilda värden, övriga:
4 200 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck, dock
högst 2 000 kr/ha
efterbete: 700 kr/ha
lieslåtter: 7 000 kr/ha

Alvarbete
Skogsbete

1 400 kr/ha
2 500 kr/ha

Öland och Gotland
Hela landet

19
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Åtgärd

Region

Årlig ersättningsnivå

Skötsel av
våtmarker

Hela landet

Minskat
kväveläckage

Stödområde 4b, 5c,
5m och 9 samt
stödområde 5a och
5b i Skåne, Blekinge, Kalmar,
Gotlands, Hallands
och Västra Götalands län

Fånggröda: 900 kr/ha
Vårbearbetning: 500 kr/ha
Kombination av fånggröda och
vårbearbetning på samma
mark: 1 500 kr/ha

Skyddszoner

Stödområde 4b, 5
och 9

3 000 kr/ha

Miljöskyddsåtgärder

Hela landet

Stödbelopp inom intervallen
areal
0–50 ha 51–300 ha >301 ha
250 kr
100 kr
50 kr

Certifierad ekologisk Hela landet
produktion

Vallgräs och vallbaljväxter:
350 kr/ha
Spannmål: 1 450 kr/ha
Proteingrödor: 1 450 kr /ha
Spånadslin: 1 450 kr/ha
Foderbetor: 1 450 kr/ha
Övriga grödor utom oljeväxter,
oljelin, bruna bönor, konservärtor, frövall, potatis, sockerbetor, grönsaker, frukt och bär:
1 450 kr/ha

Grundersättning:
Åkermark: 4 000 kr/ha
Inom stödområde 9 Förhöjd ersättning:
i Skåne, Blekinge
Åkermark: 5 000 kr/ha
och Hallands län

Regionalt prioriterade ersättningar
Åtgärd

Maximal årlig ersättningsnivå

Komplement till miljöersättning för Mosaikbetesmarker och andra gräsfatbetesmarker och slåtterängar
tiga marker: 2 150 kr/ha.
Miljöersättning för naturfrämjande
insatser på åkermark eller för att
minska växtnäringsläckage från
åkermark

20

Mångfaldsträda:
Stödområde 9 i Skåne, Blekinge, Kalmar och Hallands län: 3 300 kr/ha.
Stödområde 9 i Västra Götalands och
Östergötlands län: 2 200 kr/ha.
Övriga landet: 2 000 kr/ha.

6. Miljövänligt jordbruk och regionalt prioriterade ersättningar,
stödnivåer enligt 2 kap. 8 a § andra stycket
Åtgärd

Region

SFS 2010:86

Årlig ersättningsnivå

Ersättning för vallod- Hela landet
ling
Stödområde 1–3

Grundersättning:
300 kr/ha
Tilläggsersättning:
1 800 kr/ha
Stödområde 4
Tilläggsersättning:
700 kr/ha
Stödområde 5a, 5b Tilläggsersättning:
250 kr/ha
Stödområde 5c, 5m Tilläggsersättning:
400 kr/ha

Skötsel av betesmark Hela landet

Allmänna värden:
1 100 kr/ha
Särskilda värden och uppfyller
inte villkoren för gårdsstöd
enligt rådets förordning (EG)
nr 73/2009: 3 700 kr/ha
Särskilda värden, övriga:
2 500 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck, dock
högst 2 000 kr/ha

Skötsel av slåtteräng Hela landet

Allmänna värden:
1 100 kr/ha
Särskilda värden och uppfyller
inte villkoren för gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr
73/2009: 4 700 kr/ha
Särskilda värden, övriga:
3 500 kr/ha
Kompletterande insatser:
lövtäkt: 100 kr/styck, dock
högst 2 000 kr/ha
efterbete: 700 kr/ha
lieslåtter: 7 000 kr/ha

Alvarbete
Skogsbete

1 250 kr/ha
2 350 kr/ha

Öland och Gotland
Hela landet

21
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Åtgärd

Region

Årlig ersättningsnivå

Grundersättning:
Åkermark: 3 000 kr/ha
Förhöjd ersättning:
Inom stödområde
9 i Skåne, Blekinge Åkermark: 4 000 kr/ha
och Hallands län

Skötsel av våtmarker Hela landet

Minskat kväveläckage Stödområde 4b,
5c, 5m och 9 samt
stödområde 5a och
5b i Skåne, Blekinge, Kalmar,
Gotlands, Hallands
och Västra Götalands län

Fånggröda: 800 kr/ha
Vårbearbetning: 300 kr/ha
Kombination av fånggröda och
vårbearbetning på samma
mark: 1 300 kr/ha

Skyddszoner

1 000 kr/ha

Stödområde 4b, 5
och 9

Miljöskyddsåtgärder Hela landet

Stödbelopp inom intervallen
areal
0–50 ha 51–300 ha >301 ha
200 kr
80 kr
0 kr

Certifierad ekologisk Hela landet
produktion

Spannmål: 1 300 kr/ha
Proteingrödor: 1 300 kr /ha
Spånadslin: 1 300 kr/ha
Foderbetor: 1 300 kr/ha
Övriga grödor utom vallgräs,
vallbaljväxter, oljeväxter, oljelin, bruna bönor, konservärtor,
frövall, potatis, sockerbetor,
grönsaker, frukt och bär:
1 300 kr/ha

Regionalt prioriterade ersättningar
Åtgärd

Maximal årlig ersättning

Komplement till miljöersättning för Mosaikbetesmarker och andra gräsfatbetesmarker och slåtterängar
tiga marker: 2 000 kr/ha.
Miljöersättning för naturfrämjande
insatser på åkermark eller för att
minska växtnäringsläckage från
åkermark
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Mångfaldsträda: 500 kr/ha.

Bilaga 331
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Landskapselement som berättigar till stöd för bevarande av
värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet
Grupp 1 a

Brukningsvägar
Jordvallar, gropvallar
Renar mellan åkerskiften
Öppet dike

Grupp 1 b

Gärdesgårdar av trä
Läplanteringar
Stenmurar

Grupp 1 c

Fägator

Grupp 2 a

Alléträd
Brunnar, källor
Byggnadsgrunder
Fornlämningslokaler
Odlingsrösen, stentippar
Solitärträd

Grupp 2 b

Hamlade träd
Liten svårbrukad åker
Åkerholmar
Överloppsbyggnader
Hamlade pilar som ingår i rader
Småvatten

Grupp 3

Traditionella hässjor eller storhässjor
i bruk
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Bilaga 432
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Möjliga kombinationer av insatser inom åtgärden miljövänligt jordbruk
Extensiv
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för miljön
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mångfald
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slåtterängar och våtmarker
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Extensiv vallodling för miljön
och det öppna
landskapet
Biologisk mångfald och kulturmiljövärden i
betesmarker, slåtterängar och våtmarker
Värdefulla naturoch kulturmiljöer
i odlingslandskapet
Värdefulla naturoch kulturmiljöer
i renskötselområdet
Bruna bönor på
Öland
Minskat
kväveläckage

Certifierad ekologisk produktion
och kretsloppsinriktad produktion

* Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma mark
¤ Insatserna kan kombineras på samma mark
– Insatserna är inte möjliga att kombineras
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Bruna
Minskat
Skyddsbönor på kväveläck- zoner mot
Öland
age
vattendrag

Miljöskyddsåtgärder

Certifierad
ekologisk
produktion
och kretsloppsinriktad produktion

Möjliga kombinationer av insatser inom Regionalt prioriterade ersättningar
Åkerogräs

Mångfaldsträda

Obärgad
spannmålsskörd

SärHöhant- Bränskild
ering
ning
skötsel
landskapselement

Särskild
skötsel
fäbod

Bete
och
slåtter
på svårtillgängliga
platser
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Mosaik- Restaurering
betesmarker
och
andra
gräsfattiga betesmarker

Röjning
av stigar till
samevisten

Skyddszon på
erosionsbenägen
mark
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stigar till
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Bete och slåtter på svårtillgängliga
platser
Mosaikbetesmarker och
andra gräsfattiga betesmarker

Skyddszon
på erosionsbenägen
mark

* går inte att kombinera på samma mark
x går att kombinera på samma mark
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