Svensk författningssamling

SFS 1998:1582

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

Utkom från trycket
den 16 december 1998

utfärdad den 3 december 1998.
Regeringen föreskriver att 7–10 och 12 §§ förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige skall ha följande lydelse.
7 §1 Stöd för smågrisproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.
Stödområde
1
2
3

kr/sugga
843
437
101

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 §2 Stöd för produktion av slaktsvin lämnas årligen med högst följande
belopp.
Stödområde
1
2
3

kr/djur
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).
Om produktionen av griskött som berättigar till stöd överstiger 10 575 ton
lämnas stöd för produktionen med ett lägre belopp under det påföljande kalenderåret.
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9 §3

Stöd för getproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområde
1–3

kr/get
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 §4

Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödområde
1–2
3

kr/insatt höna
13,45
4,90

Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger
1 000 per kalenderår.
Om produktionen av ägg som berättigar till stöd överstiger 5 000 ton lämnas stöd för produktionen med ett lägre belopp under det påföljande kalenderåret.
12 § Stöd för bär- eller grönsaksodling lämnas årligen med högst följande
belopp.
Stödområde

kr/ha

1–2
3

2 850
1 850

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.
Om produktionen av bär och grönsaker som berättigar till stöd överstiger
8 470 ton lämnas stöd för produktionen med ett lägre belopp under det påföljande kalenderåret.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
På regeringens vägnar
MARGARETA WINBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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