Svensk författningssamling

SFS 1999:326

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

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

utfärdad den 27 maj 1999.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1336) om miljöstöd
dels att 1 kap. 6 §, 2 kap. 14 och 17 §§ samt 3 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse.

1 kap.
6 §1 Stöd lämnas under förutsättning att stödmottagaren under en period av
minst fem år eller för våtmarker och småvatten tjugo år (stödperioden) åtar
sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i 2 §.

2 kap.
14 § Stöd för bevarandet av ett öppet odlingslandskap får lämnas med följande belopp.
Område (Bilaga 1)

Marktyp

Kr/hektar

Område 1–3

betesmark
betes- eller slåttervall
betesmark
betes- eller slåttervall
betesmark
betes- eller slåttervall

2 050
2 050
1 000
600
1 000
400

Område 4
Område 5 och öar utan
fast landförbindelse

17 §2 För att stöd skall lämnas i områdena 1–3 i bilaga 1 gäller dessutom
följande villkor.
Stöd får lämnas till jordbruksföretag som har stödberättigad jordbruksmark och bedriver mjölk- eller köttproduktion med nötkreatur, får eller getter.

1
2

Senaste lydelse 1999:29.
Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.
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Stöd lämnas inte för större areal än högst det antal hektar vall eller betesmark per djurenhet som anges nedan.
Område (bilaga 1)

Areal vall + betesmark/djurenhet

Område 1
Område 2 a
Område 2 b
Område 3

1,20 hektar
1,05 hektar
1,00 hektar
0,95 hektar

3 kap.
1 § Stöd för anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten
lämnas till markägaren.
Stöd lämnas för åtgärder som utförs på åkermark eller betesmark i Götalands- och Svealandslänen. Betesmarker skall sakna eller ha mycket lågt natur- och kulturmiljövärde.
Varje åtgärd skall omfatta minst 0,2 hektar.
Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1998, då förordningen
(SJVFS 1995:133) om miljöstöd skall upphöra att gälla.
Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som avser
stödår före stödåret 1998. Dock skall 1 kap. 23 § andra stycket och 32 § i den
nya förordningen gälla också för sådana stöd. Vid den tillämpningen gäller
vad som sägs i 1 kap. 4 § i den nya förordningen.
Den upphävda förordningens bilaga 4 gäller fortfarande i fråga om stöd
för extensiv vall som beslutats före ikraftträdandet. För areal som omfattas
av sådant stödbeslut får inte stöd för bevarande av ett öppet odlingslandskap
lämnas.
Den upphävda förordningens 2 kap. 12 § gäller fortfarande i fråga om stöd
för betesmark av värdeklasserna B skogsbete och D som beslutats före
ikraftträdandet. För tiden efter den 1 maj 1998 skall dock stöd för betesmarker av värdeklass D lämnas med 1 000 kr per hektar.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. 2 kap. 14 och 17 §§ i sin
äldre lydelse gäller fortfarande för stöd som avser tid före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
MARGARETA WINBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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