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Svensk författningssamling 

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

Utfärdad den 14 juli 2022 

Regeringen föreskriver att 6, 7, 8, 10 och 13 §§ 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 

1 205 

2 166 

3 135 

4 91 

5 60 

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 1 044 

2 1 044 

3 1 044 

4 970 

5 961 

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 

länsstyrelsen. 

1 Senaste lydelse 2018:194. 
2 Senaste lydelse 2018:194. 
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8 §3    Stöd för produktion av slaktsvin lämnas årligen med högst följande 

belopp. 

Stödområde kr/djur 

1 250 

2 250 

3 237 

4 225 

5 200 

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 

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

Inför slakten får dock djuren transporteras till ett slakteri inom ett annat 

stödområde eller utanför stödområdet. 

10 §4    Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp. 

Stödområde kr/insatt höna 

1 21,30 

2 21,30 

3 21,30 

4 15,90 

5 7,30 

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

1 000 per kalenderår. 

13 §5    Stöd för transport av mjölk lämnas med högst följande belopp. 

Stödområde öre/kg mjölk 

1 8,8 

2 4,6 

3 4,6 

4 4,6 

5 4,6 

3 Senaste lydelse 2018:194. 
4 Senaste lydelse 2018:194. 
5 Senaste lydelse 2015:1071. 



SFS 2022:1364 

3 

1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2022.

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

2022. 

På regeringens vägnar 

MAX ELGER 

Jacob Wichmann 

(Näringsdepartementet) 
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