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Svensk författningssamling 

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

Utfärdad den 5 april 2018 

Regeringen föreskriver att 6, 7–12, 16, 18 och 26 §§ och rubriken närmast 

före 16 § förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra 

Sverige ska ha följande lydelse.  

6 §1    Stöd för mjölkproduktion lämnas med högst följande belopp. 

Stödområde öre/kg mjölk 

1 164 

2 133 

3 108 

4 073 

5 048 

Stöd lämnas för den mjölkmängd som företaget har levererat till mejeri 

eller för de mängder mjölk eller andra mjölkprodukter som företaget har sålt 

genom direktförsäljning. 

Stöd lämnas bara till jordbruksföretag med minst två mjölkkor. 

7 §2    Stöd för smågrisproduktion lämnas årligen med högst följande belopp. 

Stödområde kr/sugga 

1 930 

2 930 

3 930 

4 860 

5 850 

Stödet lämnas till jordbruksföretag med minst två suggor. 

För att berättiga till stöd ska suggorna hållas av den som ansöker om 

stödet under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till läns-

styrelsen. 
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SFS 8 §3    Stöd för produktion av slaktsvin lämnas årligen med högst följande 

belopp. 
 

Stödområde kr/djur 

1 200 

2 200 

3 190 

4 180 

5 160 
 

Stöd lämnas till jordbruksföretag med minst 40 slaktsvin. 

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 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av sär-

skilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter 

av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804). Inför 

slakten får dock djuren transporteras till ett slakteri inom ett annat stöd-

område eller utanför stödområdet. 

 

9 §4    Stöd för getproduktion lämnas årligen med högst följande belopp. 
 

Stödområde kr/get 

1 690 

2 690 

3 690 

4 610 

5 610 
 

Stöd för getter av honkön lämnas bara för djur som har satts in i avel eller 

som är äldre än ett år. Stödet lämnas bara till jordbruksföretag med minst 

fem getter som berättigar till stöd. 

För att berättiga till stöd ska getterna hållas av den som ansöker om stödet 

under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länsstyrelsen. 

  

 
3 Senaste lydelse 2015:1071. 
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SFS 10 §5    Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp. 
 

Stödområde kr/insatt höna 

1 20,30 

2 17,10 

3 17,10 

4 12,70 

5 05,80 
 

Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 

1 000 per kalenderår. 

 

11 §6    Stöd för potatisodling lämnas årligen med högst följande belopp. 
 

Stödområde kr/ha 

1 4 400 

2 4 100 

3 3 900 

4 3 200 

5 2 100 
 

Stödet lämnas bara om odlingen omfattar minst 0,5 hektar och om varje 

skifte inte understiger 0,1 hektar. 

 

12 §7    Stöd för bär- eller grönsaksodling lämnas årligen med högst följande 

belopp. 
 

Stödområde kr/ha  

1 4 000 

2 4 000 

3 4 000 

4 3 500 

5 2 900 
 

Stödet lämnas bara om den sammanlagda odlingen omfattar minst 0,3 hektar 

och om varje enskilt skifte inte understiger 0,1 hektar. 

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka bär och grönsaker 

som stöd får lämnas för enligt första stycket. 

  

 
5 Senaste lydelse 2015:1071. 
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SFS Villkor och kontroll 
 

16 §8    Som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§ gäller att stödmottagaren 

godtar kontroll i enlighet med artikel 4.4 i kommissionens beslut K(2018) 

1622 av den 20 mars 2018 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå 

till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige.  

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd. 

 

18 §9    Kontroll enligt 16 § utövas av länsstyrelsen. 

 

26 §10    Jordbruksverket ska ta fram underlag för rapportering enligt artikel 4 

i kommissionens beslut K(2018) 1622 av den 20 mars 2018 om systemet för 

långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i 

Sverige. 

Underlaget ska lämnas till regeringen senast den 12 maj varje år. 
                       

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2018.  

2. Stöd enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 

2018. 

 

På regeringens vägnar 

 

SVEN-ERIK BUCHT 

 Maria Wetterling 

 (Näringsdepartementet) 
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