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Förordning
om ändring i förordningen (1997:1336) om
miljöstöd;

Utkom från trycket
den 23 februari 1999

utfärdad den 11 februari 1999.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1336) om miljöstöd
dels att 1 kap. 2, 4–6, 10, 11, 13, 17, 24, 30 och 33 §§ samt 3 kap. 17 §
skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 19–
22 §§, samt närmast före 2 kap. 19 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i
form av ersättning till
1. åtgärder som bevarar odlingslandskapets biologiska mångfald och
kulturmiljövärden genom att
a) slåtterängar och betesmarker sköts på ett sådant sätt som bevarar och
förstärker deras höga biologiska mångfald, representativa flora och
fauna och typiska sällsynta arter samtidigt som deras kulturmiljövärden bevaras och tydliggörs
b) slåtterängar återskapas
c) de biologiskt mest värdefulla och rika livsmiljöerna och de mest värdefulla kulturhistoriska lämningarna i åkermark sköts på ett sätt som
bevarar och förstärker deras värden
d) slåttervallar, betesvallar och betesmarker hålls öppna i de områden
som förtecknas i bilaga 1
e) värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet sköts på ett
sätt som bevarar och förstärker deras värden
2. åtgärder som skyddar särskilt miljökänsliga områden genom att
a) våtmarker och småvatten anläggs eller återställs
b) extensiv vall och skyddszoner utmed vattendrag anläggs
c) fånggrödor sås
d) flerårig vall odlas
e) traditionell odling av bruna bönor på Öland bibehålls
f) utrotningshotade husdjursraser bevaras
g) resurshushållande konventionellt jordbruk bedrivs
3. ekologisk odling.
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4 § I denna förordning förstås med
jordbrukare: en jordbruksproducent eller trädgårdsodlare, antingen en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av sådana personer, vars
jordbruks- eller trädgårdsföretag ligger inom Sveriges gränser,
jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren
inom Sveriges gränser,
jordbruksskifte: ett sammanhängande markområde på vilket en enda jordbrukare odlar en enda gröda,
brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för
driften gemensamma byggnader,
jordbruksmark: åkermark, slåtteräng eller betesmark,
åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete
och som är lämplig att plöja,
betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som används till bete,
slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte lagts under plog och som utnyttjas
för fodertäkt genom slåtter eller slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt,
grässvål: hävdad markvegetation med sammanhållet rotskikt,
våtmark: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå
med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna,
småvatten: vattensamlingar som finns i mindre försänkningar i landskapet
och där vattennivån skall vara så hög att en vattenspegel kan finnas under
hela året,
extensiv vall: lågavkastande vallproduktion på åkermark,
skyddszon: en zon av åkermark utmed ett vattendrag eller en sjö som är
besådd med vallgräs eller fleråriga örter,
fånggröda: växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och som odlas med syftet att minska växtnäringsförluster efter huvudgrödans skörd; slåtter- eller betesvall eller bevuxen träda får inte räknas
som huvudgröda,
flerårig vallodling: produktion av slåtter- eller betesvall på åkermark som
leder till minskat kväveläckage och minskad erosion,
mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i
djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd för respektive utbetalning av stöd för,
ägoslag: åkermark, slåtteräng, betesmark, skogsmark, impediment, tomtmark, exploateringsmark, täktmark och övrig mark,
ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt
stöd för respektive utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget; om det är osäkert vilket det faktiska ägoslaget är, skall det ägoslag som
anges av stödmottagaren gälla om inte marken huvudsakligen används för
något annat ändamål än jordbruk eller stödmottagarens bedömning är oförenlig med stödets syfte,
klassificeringsfel: fel som innebär att den faktiska värdeklassen för ett
jordbruksskifte eller en ren till ett stödberättigande landskapselement berättigar till lägre stöd än den värdeklass som stödmottagaren har sökt stöd för
respektive utbetalning av stöd för, eller att brukningsenhetens omfattning
mätt i stödpoäng eller att förekomsten av stödberättigande renvallar och ren-

hägn är mindre än vad stödmottagaren har sökt stöd för respektive utbetalning av stöd för,
villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot något skötselvillkor eller annat villkor som gäller för stödet.

SFS 1999:29

5 § Stöd lämnas årligen med de belopp som framgår av 2–4 kap.
Det sammanlagda stödet per hektar får uppgå till högst det belopp som
anges i artikel 4.3 i rådets förordning (EEG) nr 2078/92 med undantag för
stöd som lämnas för bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden
i slåtterängar, för återskapande av slåtterängar, för värdefulla natur- och kulturmiljöer, för anläggande och återställande av våtmarker och småvatten, för
ekologisk frukt- och bärodling samt för bevarande av värdefulla natur- och
kulturmiljöer i renskötselområdet. Undantaget gäller även kombinationer av
stöd inom stödområde 1–3.
Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr för respektive stödform
som avses i 2 § 1–3 betalas inte ut med undantag för åtgärder som avses i 2 §
2 a under år 6–20.
Beräknade stödbelopp som är lägre än 5 000 kr för åtgärder som avses i
2 § 1 e betalas inte ut.
6 § Stöd lämnas under förutsättning att stödmottagaren under en period av
fem år eller för våtmarker och småvatten tjugo år (stödperioden) åtar sig att
vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i 2 §.
10 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd. Sådana
föreskrifter skall meddelas efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 och efter
samråd med Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 §
2. När det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 e skall samråd ske även
med Sametinget.
11 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen. Frågor om stöd för värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet i Dalarnas län prövas av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Beslut eller underrättelse om beslut om utbetalning av stöd skall innehålla
en upplysning om innehållet i 12 §.
Stödet betalas ut av Jordbruksverket.
13 § Ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen inom den tid som föreskrivs av Jordbruksverket. Ansökan om utbetalning av stöd skall för varje år
under stödperioden ges in till länsstyrelsen inom den tid som föreskrivs av
Jordbruksverket. Ansökan om utbetalning av stöd år 1 skall, med undantag
för ansökan om utbetalning av stöd enligt 2 § 1 b och 2 a, ges in tillsammans
med ansökan om stöd för stödperioden.
I ansökan om utbetalning av stöd skall åtgärdernas omfattning under det
aktuella stödåret anges.
Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, skall ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av jordbruksföretaget ligger. Om en ansökan om stöd enligt 2 § 1 e omfattar renvallar eller renhägn som är belägna
3

SFS 1999:29

inom flera län skall ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen
av renvallarna eller renhägnen är belägen.
17 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen och kontrollen av stöd skall bedrivas. Sådana föreskrifter skall meddelas efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket när det gäller stöd för
åtgärder som avses i 2 § 1 och efter samråd med Naturvårdsverket när det
gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 2. När det gäller stöd för åtgärder
som avses i 2 § 1 e skall samråd ske även med Sametinget.
Jordbruksverket får föreskriva att det skall tas ut avgift för tillsynen.
24 § Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka.
Länsstyrelsen har rätt att kräva tillbaka beloppet inom tio år från det att
beloppet betalades ut.
Jordbruksverket får föreskriva hur beloppet skall betalas tillbaka och att
små belopp inte skall återkrävas.
30 § Ränta skall betalas till staten, om stödmottagaren inte är berättigad till
beloppet och detta skall betalas tillbaka.
Jordbruksverket får föreskriva
1. hur räntan skall beräknas,
2. hur betalning skall ske, och
3. att små räntebelopp inte skall tas ut.
Länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet
skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att kräva ränta enligt föreskrifter
som avses i andra stycket 1.
33 §1 Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag
som krävs för utbetalning av stöd.
Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställighet av denna förordning. Sådana föreskrifter skall meddelas efter
samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket när det gäller stöd
för åtgärder som avses i 2 § 1 och efter samråd med Naturvårdsverket när det
gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 2. När det gäller stöd för åtgärder
som avses i 2 § 1 e skall samråd ske även med Sametinget.

2 kap.
Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
19 § Stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet får lämnas till en sameby eller en medlem av en sameby för skötsel
av renvallar och renhägn.
Stöd får lämnas inom område där renskötsel får bedrivas hela året enligt
3 § 1 rennäringslagen (1971:437). Utanför sådant område får stöd lämnas
endast om markägaren godkänt att ansökan lämnas in.
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Senaste lydelse 1998:755.

20 § Stöd får lämnas med följande belopp:
Renvall med en areal inom
intervallet 0,2–4 hektar
4 200 kr per hektar
Renvall som är större än 4 hektar
16 800 kr
Renhägn
20 kr per löpmeter
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Den sammanlagda beräknade sträckan renhägn till en enskild renhage
måste vara minst 50 meter för att hägnet skall berättiga till stöd.
21 §

Länsstyrelsen får prioritera bland de inkomna ansökningarna.

22 § Stöd får inte lämnas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt
denna förordning.

3 kap.
17 § Stöd får lämnas med 1 500 kr per djurenhet för Linderödssvin och
med 1 000 kr per djurenhet för djur av annan ras som finns upptagen som
svensk lokal husdjursras på EG:s lista över utrotningshotade lokala husdjursraser.
Det antal djurenheter som anges i beslutet om stöd får under stödperioden
underskridas med högst 20 procent under ett enskilt år.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.
På regeringens vägnar
MARGARETA WINBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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