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Regeringen föreskriver i fråga om växtskyddsförordningen (2022:795)
dels att 1 kap. 2 § och 8 kap. 1, 2 och 5–9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 2 a och 2 b §§, och
närmast före 8 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 § I denna förordning betyder
– berörd skogspotential: alla träd av berört eller berörda trädslag på
produktiv skogsmark inom den zon där bekämpningsåtgärder har utförts,
och
– produktiv skogsmark: samma sak som i skogsvårdslagen (1979:429).
Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som i
växtskyddslagen (2022:725).

8 kap.
1 § Ersättning som utgör statligt stöd till företag får endast lämnas i enlighet med
1. kapitel I och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014
av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruksoch skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt, EUT L 193, 1.7.2014, s. 1 om ersättningen lämnas
till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion,
2. kommissionens beslut den 4 juli 2022 i ärende SA.102031 (2022/N),
om ersättningen lämnas till företag inom skogsbrukssektorn, och
3. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, om ersättningen lämnas
till andra företag.
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2 § Ersättning enligt 1 § 1 och 3 för förlorat värde enligt 27 § 2 växtskyddslagen (2022:725) får lämnas med högst det marknadsvärde som de
växter, växtprodukter eller andra föremål som är föremål för bekämpningsåtgärder hade vid tidpunkten omedelbart före angreppet eller påverkan.
Vid värdering av förlorat värde på träd i skogsmark ska Skogsstyrelsen
ges tillfälle att yttra sig.
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2 a § Ersättning enligt 1 § 2 får endast lämnas om skadeangreppet eller
bekämpningsåtgärderna har orsakat förstörelse av minst 20 procent av den
berörda skogspotentialen.
2 b § För ersättning enligt 1 § 2 för förlorat värde enligt 27 § 2 växtskyddslagen (2022:725) gäller som villkor för ersättningen att 5–6 b §§
skogsvårdslagen (1979:429), 2–6 §§ skogsvårdsförordningen (1993:1096)
och Skogsstyrelsens föreskrifter meddelade med stöd av 7 § och 8 § första
stycket 1 skogsvårdsförordningen följs.
Vid värdering av förlorat värde på träd i skogsmark ska Skogsstyrelsen
ges tillfälle att yttra sig.
5 § Om uppgifter om ett stöd enligt 1 § ska offentliggöras enligt artikel 9
i förordning (EU) nr 702/2014 eller kommissionens beslut i ärende
SA.102031 (2022/N) får ersättning endast beviljas om den sökande samtycker till offentliggörandet.
6 § En ansökan som avser ersättning enligt 1 § 3 ska innehålla en redogörelse för allt annat stöd
1. av mindre betydelse som företaget fått under det beskattningsår som
ansökan lämnas och de två föregående beskattningsåren, och
2. som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma
stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.
7 § Ersättning enligt 1 § 3 får inte beviljas förrän det har kontrollerats att
det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som
följer av artikel 6.3 i förordning (EU) nr 1407/2013.
8 § Innan ersättning beslutas enligt 1 § 3 ska Jordbruksverket lämna de
upplysningar till mottagaren som framgår av artikel 6.1 i förordning (EU)
nr 1407/2013.
9 § I artikel 1.6 i förordning (EU) nr 702/2014 finns bestämmelser om när
ersättning enligt 1 § 1 får lämnas till ett företag i ekonomiska svårigheter.
Ersättning som lämnas med stöd av 1 § 2 får lämnas till ett företag i
ekonomiska svårigheter endast om svårigheterna har orsakats av växtskadegöraren.
Ett företag ska anses vara i ekonomiska svårigheter om det är fråga om
någon av de omständigheter som anges i artikel 2.14 i förordning (EU)
nr 702/2014.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.
På regeringens vägnar
MAX ELGER
Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)
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