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Utkom från trycket
den xxxx 2014
Omtryck

beslutade den xx xx 2014.
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 21 § förordningen
(2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m., i fråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 2010:4) om direktstöd1
dels att 2 kap. 2 a § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 3, 9, 20 §§, 2 kap. 2 b, 3§§, 3 kap. 4 § samt bilaga 1 ska ha följande
lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf 1 kap. 4 b §, av följande
lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
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1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Stödformer
1 § Denna författning innehåller bestämmelser om gårdsstöd inklusive stödrätter,
stöd för kvalitetscertifiering och stöd till mervärden i jordbruket. (SJVFS 2012:5)
Definitioner
2 § I denna författning förstås med
Aktivitet:
En enskild insats som omfattas av ansökan om stöd till
mervärden i jordbruket och genom vilken ansökta
kostnader har uppstått.
Betesmark:
Ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och
som används till bete, samt är bevuxet med gräs, örter
eller ris som är dugligt som foder. Mark i
renskötselområdet som huvudsakligen används till
renbete räknas inte som betesmark. Skog samt områden
där åtgärder gjorts för att väsentligt gynna trätillväxten
räknas inte som betesmark.
Inom ett skifte är ytor med likartad trädtäthet om minst
0,1 hektar, som innehåller mer än riktvärdet 60 träd per
hektar, inte stödberättigande.
Träd med stammar som utgår från en gemensam yta på
maximalt 1 kvadratmeter räknas som ett träd. Träd med
en stam som 1,3 meter över markytan har en diameter
som understiger 10 cm räknas inte. Döda eller
ringbarkade träd räknas inte.
Ytor större än 0,01 hektar där träd- och buskskikt är så
tätt att marken är svåråtkomlig för betesdjuren är inte
betesmark oavsett typ av vegetation. Ytor med naturliga
impediment större än 0,01 hektar är inte betesmark. Den
sammanlagda ytan med naturliga impediment och trädoch buskskikt som är så tätt att marken är svåråtkomlig
får inte överstiga 5 % av arealen. Med naturliga
impediment menas naturligt förekommande sandområden,
stenar och berg i dagen.
Trädbärande betesmarker som av länsstyrelsen i förväg
fastställts som betesmark med särskilda värden eller
tilläggsersättning och som ingår i ett åtagande enligt
Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om
ersättning för miljövänligt jordbruk eller Statens
Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om
kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar, räknas som betesmark utan hinder av vad
som anges i andra stycket under denna definition.
Trädtätheten på ytor med likartad trädtäthet om minst 0,1
hektar får dock inte överstiga 100 träd per hektar.
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Slåtteräng:
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Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen för
enskilda jordbruksskiften med särskilt höga naturvärden
eller kulturvärden knutna till odlingslandskapet besluta
om undantag från begränsningarna i fjärde stycket under
denna definition. Den areal som undantas ska skrivas in i
en åtagandeplan eller i ett särskilt beslut samt markeras
som ersättningsberättigande element.
Ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och
som på eftersommaren används för slåtter med klippande
eller skärande redskap eller för sådan slåtter kompletterad
med efterbete eller lövtäkt. Slåtterängen ska vara bevuxen
med gräs, örter eller ris som är dugligt som foder. Mark i
renskötselområdet som huvudsakligen används till
renbete räknas inte som slåtteräng. Skog samt områden
där åtgärder gjorts för att väsentligt gynna trätillväxten
räknas inte som slåtteräng.
Inom ett skifte är ytor med likartad trädtäthet om minst
0,1 hektar, som innehåller mer än riktvärdet 60 träd per
hektar, inte stödberättigande.
Träd med stammar som utgår från en gemensam yta på
maximalt 1 kvadratmeter räknas som ett träd. Träd med
en stam som 1,3 meter över markytan har en diameter
som understiger 10 cm räknas inte. Döda eller
ringbarkade träd räknas inte.
Ytor större än 0,01 hektar där träd- och buskskikt är så
tätt att det är omöjligt att genomföra någon slåtter är inte
slåtteräng oavsett typ av vegetation. Ytor med naturliga
impediment större än 0,01 hektar är inte slåtteräng. Den
sammanlagda ytan med naturliga impediment och trädoch buskskikt som är så tätt att det är omöjligt att
genomföra någon slåtter får inte överstiga 5 % av arealen.
Med
naturliga
impediment
menas
naturligt
förekommande sandområden, stenar och berg i dagen.
Mark som av länsstyrelsen i förväg fastställts som
slåtteräng med särskilda värden eller tilläggsersättning
och som ingår i ett åtagande enligt Statens Jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för
miljövänligt jordbruk eller Statens Jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,
miljöersättningar och miljöinvesteringar räknas som
slåtteräng utan hinder av vad som anges i andra stycket
under denna definition. Trädtätheten på ytor med likartad
trädtäthet om minst 0,1 hektar får dock inte överstiga 100
träd per hektar.
Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen för
enskilda jordbruksskiften med särskilt höga naturvärden
eller kulturvärden knutna till odlingslandskapet besluta
om undantag från begränsningarna i fjärde stycket under
denna definition. Den areal som undantas ska skrivas in i
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en åtagandeplan eller i ett särskilt beslut samt markeras
som ersättningsberättigande element.
Snabbväxande
skogsträd:

Stödområde 9:
Vattendrag:
Åkermark:

Salix med ett maximalt skördeintervall på 10 år samt
poppel och hybridasp med ett maximalt skördeintervall på
20 år.
Områden enligt bilaga 2 i förordningen (2007:481) om
stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.
Bäck, å, flod, älv, kanal eller damm.
Mark som används eller kan användas till växtodling
eller bete och som är lämplig att plöja.

Ansökan och anmälan
3§ I Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa
jordbrukarstöd samt ansökan om utbetalning av landsbygdsstöd finns bestämmelser
om:
1. ansökan om utbetalning,
2. ansökan om tilldelning av stödrätter från den nationella reserven,
3. anmälan om överföring av stödrätter, och
4. anmälan om i vilken ordning stödrätter ska användas. (SJVFS 2014:xx).
God jordbrukshävd och goda miljöförhållanden
All jordbruksmark
4 § Jordbrukare som bevattnar jordbruksmark ska följa de begränsningar avseende
uttag och användning av vatten för bevattningsändamål som gäller enligt 11 kap.
miljöbalken eller enligt tillstånd som har meddelats med stöd av 11 kap. miljöbalken
eller äldre lagstiftning.
4 a § Gödselmedel får inte spridas på jordbruksmark närmare än två meter från kant
som gränsar till vattendrag eller sjö.
Den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång ska inte räknas in i
begreppet spridning. (SJVFS 2012:5).
4 b § Jordbrukare ska vidta åtgärder som förebygger förorening av grundvatten av
farliga ämnen som förtecknas i bilagan till direktiv 80/68/EEG i dess gällande
lydelse den sista giltighetsdagen. De föroreningar som avses är dels direkt utsläpp i
grundvatten, dels indirekt utsläpp i mark och filtrering genom markytan.
För jordbrukare som anlägger eller driver en miljöfarlig verksamhet som är
tillståndspliktig enligt miljöbalken gäller även bestämmelserna i 5, 11 a §§ och
bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
(SJVFS 2014:xx).

Åkermark
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5 § Åkermark ska hållas fri från
1. flerårigt sly och
2. andra träd och buskar än sådana som utgör grund för direktstöd eller
miljöersättning eller som ska skyddas enligt 6 - 7 §§ i Statens jordbruksverks
föreskrifter (1999:119) om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket.
Befintlig dränering av åkermark ska underhållas så att marken inte försumpas.
6 § Jordbrukare som omfattas av 11 § i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket ska hålla åkermark bevuxen i enlighet med den bestämmelsen. Åkermark
som lämnats obearbetad efter skörd räknas som bevuxen.
7 § Inom känsliga områden enligt 5 § i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket och 2 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring ska åkermark med mer än 20 procent
lutning i direkt anslutning till hav, sjö eller vattendrag vara bevuxen under perioden
15 september – 15 februari. Åkermark som lämnats obearbetad efter skörd räknas
som bevuxen.
8 § Halm efter skörd får inte brännas på åkermark utom i de fall det sker som
förberedelse inför sådd av höstoljeväxter med metoder som inte innefattar plöjning.
9 § De tvärvillkorselement som ligger i åkermark i stödområde 9 och som förtecknas
i bilaga 1 ingår i den stödberättigande arealen. Dessa tvärvillkorselement får inte
aktivt skadas eller tas bort. Solitärträd ska omges av en minst två meter bred
skyddszon där jordbearbetning inte får ske. Småvatten får inte användas för tippning.
Undantag från första stycket gäller om ett tvärvillkorselement får tas bort enligt
en dispens lämnad i enlighet med miljöbalken eller kulturminneslagen (1988:950).
För dessa fall gäller eventuella villkor i dispensen. (SJVFS 2014:xx).
Betesmark och slåtteräng
10 § Jordbruksverket fastställer för Sverige på nationell nivå den referensandel
permanent betesmark som avses i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr
1122/20092.
Konstaterar Jordbruksverket ett visst år att andelen permanent betesmark har
minskat med mer än 5 procent i förhållande till referensandelen, får jordbrukare med
permanent betesmark ställa om denna till annan användning endast efter
förhandsgodkännande från länsstyrelsen.
Konstaterar Jordbruksverket ett visst år att andelen permanent betesmark har
minskat med mer än 10 procent i förhållande till referensandelen, ska länsstyrelsen
ålägga jordbrukare som förfogar över mark som ställts om från permanent betesmark

2

Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om
tillämpningsföreskrifter 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 vinsektorn. EUT L 316, 2.12.2009, s. 65 (Celex
32009R1122).
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till annan användning att återställa motsvarande antal hektar till permanent
betesmark.
11 § Betesmark och slåtteräng ska skötas så att igenväxning som påtagligt skadar
naturvärden eller kulturvärden inte förekommer.
12 § Betesmark ska årligen betas med betesdjur. Högst vart tredje år får betet
ersättas med slåtter och skörd. Senast den 31 oktober ska alla delar av skiftet vara
synbart påverkade av bete eller slåtter och skörd.
Undantag från första stycket gäller i de fall en åtagandeplan för betesmark som
omfattas av miljöersättning för särskilda värden eller tilläggsersättning innehåller
krav på betesdriften. I dessa fall gäller åtagandeplanens betesintervall.
13 § Slåtteräng ska årligen skötas med slåtter och skörd.
Undantag från första stycket gäller i de fall en åtagandeplan för slåtteräng som
omfattas av miljöersättning för särskilda värden eller tilläggsersättning innehåller
krav på slåttern. I dessa fall gäller åtagandeplanens slåtterintervall.
Mindre tvärvillkorsöverträdelser
14 § I enlighet med artikel 24.2 i rådets förordning (EG) nr 73/20093 ska avdrag på
grund av en tvärvillkorsöverträdelse inte göras om länsstyrelsen har bedömt
överträdelsen som mindre.
Huvudsaklig användning för jordbruksverksamhet
15 § Jordbruksmark ska huvudsakligen användas för jordbruksverksamhet. Det är
dock tillåtet med tillfälliga aktiviteter och aktiviteter utanför växtodlingssäsong
respektive betessäsong under förutsättning att det inte på något väsentligt sätt hindrar
jordbruksverksamheten.
Förfogandedag
16 § Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter ska jordbrukaren
förfoga över arealerna i sin stödansökan den 15 juni aktuellt stödår.
Minsta skiftesstorlek
17 § För att stödrätter ska tilldelas eller stöd lämnas för de arealbaserade stöden ska
ett jordbruksskifte vara minst 0,10 hektar.

3

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma
bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och
om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr
1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr
1782/2003. EUT L 30, 31.1 2009, s. 16 (Celex 32009R0073).
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Undantag från första stycket gäller för skiften som ligger i direkt anslutning till
ett annat skifte med gårdsstödsberättigande gröda på samma block. Den totala
arealen för blocket får dock inte understiga 0,10 hektar.
Landskapselement i åkermark
17 a § Landskapselement i åkermark som traditionellt är en del av goda
jordbruksmetoder och gott markutnyttjande får ingå i den stödberättigande arealen,
förutsatt att de inte överstiger en bredd av två meter. (SJVFS 2011:7).
Landskapselement i betesmark och slåtteräng
18 § De landskapselement som förtecknas i bilaga 2 är traditionellt en del av goda
jordbruksmetoder och gott markutnyttjande och ingår i den stödberättigande arealen.
Linjeelement får inte överstiga en bredd av två meter.
Undantag
19 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
20 § Länsstyrelsen får besluta om undantag från 1 kap. 5-9 och 11-13 §§ om sådant
undantag inte medför risk för påtaglig skada på miljön eller missgynnar bevarandet
av markens naturvärden eller kulturvärden. (SJVFS 2014:xx).
2 KAP. GÅRDSSTÖD OCH STÖDRÄTTER
Nationell reserv
1 § En ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven ska omfatta
minst 1 hektar stödberättigande jordbruksmark. (SJVFS 2011:7).
2 § Tilldelning av stödrätter ska ske till jordbrukare som befinner sig i en särskild
situation enligt artikel 20, 22 och 23 i kommissionens förordning (EG) nr
1120/20094. Stödrätternas värde ska vara det regionala grundbeloppet för åkermark
respektive betesmark.
I mån av medel kan tilldelning av stödrätter ske för betesmark och slåtteräng som
registreras i blockdatabasen som godkänd för gårdsstöd. Jordbrukaren ska ha sökt
gårdsstöd för marken det aktuella stödåret, men sakna stödrätter för att få gårdsstöd
för marken. Bristen på stödrätter ska inte bero på att jordbrukaren har fört över
stödrätter till en annan jordbrukare under det aktuella stödåret utan att föra över
motsvarande areal. För att ett block ska ingå i ansökan ska den registrerade ökningen
4

Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter
för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III I rådets förordning (EG) nr
73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system med direktstöd för jordbrukare
inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.
EUT L 316, 2.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1120).
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av blockets godkända areal vara minst 0,10 hektar. Tilldelning kan endast ske en
gång efter varje registrering och inte mer än en gång till samma jordbrukare för
samma yta. Stödrätternas värde ska vara det regionala grundbeloppet för betesmark. I
händelse av brist på medel dras antalet stödrätter ner, dock till minst motsvarande
0,10 hektar. (SJVFS 2011:7).
2 a § har upphävts genom (SJVFS 2014:xx).
2 b § I Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa
jordbrukarstöd samt ansökan om utbetalning av landsbygdsstöd 5 kap. 1-2 och 4 §§
finns bestämmelser om ansökan om tilldelning från nationella reserven. Dessa
bestämmelser ska gälla i tillämpliga delar. (SJVFS 2014:xx).
Användande av stödrätter
3 § De stödrätter som innehas av jordbrukaren sista ansökningsdagen för gårdsstöd
enligt 2 kap. 2 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan
om vissa jordbrukarstöd samt ansökan om utbetalning av landsbygdsstöd samt de
stödrätter som tilldelas ur den nationella reserven det aktuella stödåret anses som
deklarerade i ansökan om gårdsstöd aktuellt stödår. De stödrätter som överförs till
jordbrukaren efter sista ansökningsdagen anses som tillagda i ansökan om gårdsstöd
aktuellt stödår. De stödrätter som jordbrukaren för över till någon annan jordbrukare
efter sista ansökningsdagen anses som återkallade från ansökan om gårdsstöd aktuellt
stödår.
Om den ansökta arealen som ger rätt till stöd är mindre än vad antalet stödrätter
motsvarar används stödrätterna i värdeordning med början av dem med högst värde.
De stödrätter som har samma värde används i ordning efter sitt identitetsnummer. En
jordbrukare kan anmäla att stödrätterna ska användas i en annan ordning. (SJVFS
2014:xx).
Användande av särskilda stödrätter
4 § Den period som avses i artikel 14.5 i kommissionens förordning (EG) nr
1120/2009 och under vilken antalet djurenheter ska uppnå minst hälften av antalet
djurenheter under referensperioden ska vara från och med 1 augusti året före stödåret
till och med 31 juli stödåret.
5 § har upphävts genom (SJVFS 2012:5).
3 KAP. ÖVRIGA DIREKTSTÖD
Särskilt stöd
Gemensamma bestämmelser
1 § Stöd enligt 3 kap. 19 § i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för
jordbrukare, m.m. får i mån av tillgång på medel lämnas till jordbrukare.
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2 § Stödmottagaren är skyldig att lämna uppgifter som Jordbruksverket eller annat
bemyndigat organ begär i samband med utvärdering av stödet.
Stöd för kvalitetscertifiering
Villkor för stöd
3 § Stöd får lämnas för deltagande i ett kvalitetssäkringssystem som syftar till att
utveckla jordbruksprodukter av särskilt hög kvalitet. Kvalitetssäkringssystemet ska
ha en ackrediterbar standard.
Certifieringen ska utföras av en oberoende tredje part som är ackrediterad för att
kontrollera det aktuella kvalitetssäkringssystemet enligt standarderna SS-EN 45011,
ISO/IEC 17021 eller likvärdig standard.
4 § Stöd får lämnas till jordbrukare som har deltagit i ett kvalitetssäkringssystem
under hela stödåret eller anslutit sig under stödåret, dock senast sista ansökningsdag
enligt 2 kap. 2 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan
om vissa jordbrukarstöd samt ansökan om utbetalning av landsbygdsstöd. (SJVFS
2014:xx)
5 § Stöd lämnas en gång per jordbruksföretag och stödår.
Stödbelopp
6 § Stöd lämnas med ett belopp per jordbruksföretag som Jordbruksverket fastställer
och som beror på antalet ansökningar samt tillgången till medel.
Stöd till mervärden i jordbruket
7 § Stöd får lämnas för aktiviteter som syftar till att förbättra saluföringen av
jordbruksprodukter. Aktiviteter får ske genom information om eller reklam för
produkters kvalitet, egenskaper eller produktionsmetoder.
Aktiviteterna kan bestå av säljfrämjande åtgärder på försäljningsställen,
framtagande av trycksaker, deltagande i mässor och utställningar, elektroniska
medier, PR-kontakter med medierna eller reklam och informationskampanjer.
Kostnader för dessa aktiviteter får avse både förberedandet och genomförandet.
(SJVFS 2012:5).
Villkor för stöd
8 § Stöd lämnas endast för faktiska kostnader som har direkt koppling till
förberedandet eller genomförandet av aktiviteter enligt 7 §. Samtliga kostnader ska
kunna styrkas med kvitton, fakturor, bokföringsunderlag eller annat som har
motsvarande bevisvärde. (SJVFS 2012:5).
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9 § Stöd lämnas inte för
1. kostnader som beviljats stöd enligt någon annan stödordning som
medfinansieras av Europeiska unionen (EU),
2. kostnader för den tid stödmottagaren avsätter för en aktivitet.
3. kostnader för att ansöka om stöd,
4. mervärdesskatt i de fall stödmottagaren är skattskyldig till mervärdesskatt,
eller
5. kostnader för åtgärder som enligt lag eller annan författning krävs för den
verksamhet som ansökan avser.(SJVFS 2012:5).
10 § Stöd lämnas endast för aktiviteter som genomförts under stödåret och
kostnaderna för dessa aktiviteter har betalats tidigast vid stödårets början och senast
den 31 januari följande stödår eller, vid senare beslutsdag, dagen för beslut om stöd.
Stödnivå
11 § Stöd lämnas med högst 75 % av de stödberättigande kostnaderna och med
högst 50 000 kronor för en enskild stödmottagare under ett stödår. (SJVFS 2012:5).
12 § har upphävts genom (SJVFS 2012:5).
13 § har upphävts genom (SJVFS 2012:5).
14 § har upphävts genom (SJVFS 2012:5).

4 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
1§ Grundläggande bestämmelser om direktstöd finns i:
1. Europaparlamentets och rådets förordning nr 1310/2013 av den 17 december
2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller
resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets
förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller
deras tillämpning under år 20145,
2. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av
gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem
för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr
247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr
1782/20036,
3. kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009 om
tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i
5
6

EUT L 347, 20.12.2013, s.865 (Celex 32013R1310).
EUT L 30, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).
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4.

5.

6.
7.

avdelning III I rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av
gemensamma bestämmelser för system med direktstöd för jordbrukare inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem
för jordbrukare7,
kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 av den 29 oktober 2009 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de
stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den
förordningen8,
kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om
tillämpningsföreskrifter 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
vinsektorn,9
lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m..
(SJVFS 2014:xx).

------------------Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna författning10 träder i kraft den 11 mars 2010, då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2004:85) om direktstöd ska upphöra att gälla.
Äldre bestämmelser gäller dock för ansökningar som avser stödåret 2009 eller
tidigare år med undantag för 3 kap. 2-13 b §§ och 5 kap. 2-16 §§ som inte ska
tillämpas för fleråriga energigrödor som skördas efter 2009.
------------------Denna författning11 träder i kraft den 10 mars 2011. Äldre bestämmelser gäller
dock för ansökningar som avser stödåret 2010 eller tidigare år.
------------------Denna författning12 träder i kraft den 29 mars 2012. Äldre bestämmelser gäller dock
för ansökningar som avser stödåret 2011 eller tidigare år.

-------------------

7

EUT L 316, 2.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1120).
EUT L 316, 2.12.2009, s. 27 (Celex 32009R1121).
9
EUT L 316, 2.12.2009, s. 65 (Celex 32009R1122).
10
SJVFS 2010:4.
11
SJVFS 2011:7
12
SJVFS 2012:5
8
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Denna författning13 träder i kraft den 7 mars 2013. Äldre bestämmelser gäller
dock för ansökningar som avser stödåret 2012 eller tidigare år.
------------------Denna författning14 träder i kraft den 16 april 2013, och ska tillämpas på
ansökningar som ges in under stödåret 2013. Äldre bestämmelser gäller för
ansökningar som avser stödåret 2012 eller tidigare år.
------------------Denna författning15 träder i kraft den xx xx 2014, och ska tillämpas på
ansökningar som ges in under stödåret 2014. Äldre bestämmelser gäller för
ansökningar som avser stödåret 2013 eller tidigare år.

LEIF DENNEBERG
Dina Friis
(Stödkommunikationsenheten)

13

SJVFS 2013:2
SJVFS 2013:12
15
SJVFS 2014:xx
14
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Bilaga 1
Uppräkning och definition av tvärvillkorselement i åkermark i stödområde 9
enligt 1 kap. 9 §
Tvärvillkorselement
Solitärträd

Definition
Enstaka fristående lövträd helt omgivet
av åkermark. Trädet ska ha en kronvidd
om minst 5 meter. Avstånd till fältkant
ska vara minst 10 meter från stammen.
Avstånd till närmaste landskapselement
ska vara minst 10 m från stammen till
elementet.
Två eller flera stammar som växer intill
varandra på en yta mindre än 1 m² räknas
som ett träd.

Småvatten

Mindre vattensamling helt omgiven av
åkermark. Småvattnet är anlagt,
alternativt utgörs av en naturlig
vattensänka. Arealen ska vara mindre än
0,1 hektar (1000 m²). Småvattnet ska
ständigt hålla ytvatten eller fuktig
markyta. Omgivande slänt från åkern
inkluderas i arealen.

Öppet dike

Öppet, i huvudsak anlagt dike för
dränering av åkermark beläget i åkermark
eller mellan angränsande åkermarksblock.
För att åkermarksblocken ska räknas som
angränsande ska avståndet från dikets
mittlinje i snitt vara maximalt 5 meter till
vardera åkerkanten. Diken där
vattenspegeln överstiger 6 meters bredd
omfattas inte av bestämmelsen i 1 kap. 9
§. Diket ska i sin helhet vara minst 0,5
meter brett i snitt, mätt vid släntkanten
och minst 0,3 meter djupt i snitt.

Stenmur

Muren är ursprungligen upplagd med
huvudsakligen flera skikt sten och
belägen i åkermark eller mellan
angränsande åkermarksblock. För att
åkermarksblocken ska räknas som
angränsande ska avståndet från
stenmurens mittlinje i snitt vara maximalt
5 meter till vardera åkerkanten.

(SJVFS 2014:xx).
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Bilaga 2
Uppräkning och definition av landskapselement i betesmark och slåtteräng
enligt 1 kap. 18 §
Landskapselement
Punktelement
Brunn, källa

Definition

Byggnadsgrund

En högst 200 kvadratmeter stor byggnadsgrund
eller byggnad utan fungerande tak som hör
samman med tidigare markanvändning/
hushållning. Grunden består av en eller flera
tydliga grundstenar eller hörnstenar samt
eventuellt spismursröse. Marken innanför
grundens ytterväggar inkluderas.

Fornlämningslokal

Fasta fornlämningar ovan jord enligt
kulturminneslagen (1988:950).

Odlingsröse, stentipp

Odlingssten samlad i rösen eller tippar.

Linjeelement
Jordvall, gropvall

Brunn eller vattenkälla med eventuell ursprunglig
konstruktion av trä eller sten.

Vall av jord eller stenblandad jord uppförd som
gräns eller hägnad.

Stenmur

Murarna är uppförda i ursprungligt syfte att
hägna in eller stänga ute boskap eller att avgränsa
brukningsenheter. Muren är ursprungligen
upplagd med huvudsakligen flera skikt sten.

Öppet dike

Öppet, i huvudsak anlagt, dike för dränering.
Diket är vattenförande någon del av året.

Fägata (mäts som två separata
stenmurar eller trägärdsgårdar)

Drivningsväg för boskap mellan gården eller byn
och betesmarken, omgiven av stenmurar eller
trägärdsgårdar.

(SJVFS 2011:7).
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