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Yttrande gällande förslag till föreskrifter om miljöersättningar, 
djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd 
 
Svenska Fåravelsförbundet, nedan benämnt SF, är en intresse- och näringslivsorganisation för 
Sveriges fårföretagare. Föreningen har 24 länsföreningar och har idag drygt 2600 medlemmar. Ett 
stort antal av landets får finns i företag som drivs av medlemmar i Svenska Fåravelsförbundet. 
 
 
Inledning 
 
SF har tagit del av Jordbruksverkets remiss om miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och 
kompensationsstöd med dnr 4.1.16-13073/2022.  
 
 
Särskilda synpunkter 
 
Den nya beräkningen för djurenheter (DE) för får innebär att varje djur värderas högre, vilket 
bättre speglar verkligheten än den tidigare beräkningen. Förändringen är något som SF 
ställer sig positiva till då det är en fråga vi drivit sedan lång tid tillbaka.  
 
Gällande kompensationsstödet (kapitel 3) och miljöersättningarna (kapitel 6) så ställer sig SF 
bakom de synpunkter som LRF har framfört.  
 
För djurvälfärdsersättningarna (kapitel 8) ställer SF sig positiv till provtagning för parasiter då 
det är en viktig åtgärd för god djuromsorg i lammproduktionen. Att införa flera åtgärder är 
dock generellt sett inte positivt, då djurvälfärdsersättningen för får redan innehåller ett 
mycket stort antal åtgärder.  
 
Det är viktigt att träckproverna i de fall det inte finns inköpta djur, används för provtagning 
av tackor före betessläpp, och då under april och maj. Träckrov kan även tas på lamm inför 
avvänjning då detta har stor betydelse för djurvälfärden i besättningen. SF instämmer i den 
skrivning som finns om att träckprover bör tas i enlighet med rekommendationer från SVA 
och Gård- och Djurhälsan (både för tackor och lamm). Tas proverna vid andra tidpunkter än 
de rekommenderade så är resultaten inte användbara och kommer inte att bidra till en ökad 
djuromsorg. 
 
SF är medveten om att remissen inte hanterar frågan om ersättningsnivå för 
djurvälfärdsersättningen men väljer att ändå påtala effekterna, då ekonomin är en stor 
utmaning i lammproduktionen. När det gäller ersättningsnivån för 
djurvälfärdsersättningarna är sänkningen av ersättningen per DE orimlig. SF anser att 
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ersättningsnivån för åtgärden måste vara relevant i förhållande till den ökade kostnaden. 
Därför ifrågasätter vi starkt den sänkta ersättningsnivån per DE inför kommande CAP-period. 
En sänkt ersättningsnivå tillsammans med ökat antal åtgärder i djurvälfärdsersättningen 
(träckprover), resulterar i att det för många företagare blir en negativ påverkan på 
ekonomin. Även om ersättningen per individ höjs något, så är det totalt sett en försämring 
för många besättningar.  
 
 
Sammanfattning 
Omräkningen av djurenheter som leder till att fåren värderas högre än tidigare, får inte de 
ekonomiska konsekvenser som behövs. Genom att samtidigt sänka ersättningen per 
djurenhet och även införa ökat antal åtgärder i djurvälfärdsersättningen så blir ersättningen 
totalt sett sämre för många besättningar, trots en högre ersättning per individ. För många 
besättningar utanför kompensationsstödsområde, innebär förändringen av den högre 
värderingen av fåren, uteblivna positiva effekter.  
 
De förväntade positiva effekterna i form av ökad ersättning är något som i nuläget hade 
behövts extra mycket, detta gäller både besättningar utanför och inom 
kompensationsstödsområden. Det nuvarande orimliga läget med extremt höga priser på 
både insatsvaror och tjänster, skapar ett större behov av en högre ersättningsnivå på 
djurvälfärdsersättningen för fåren, än vad som tidigare varit fallet.  
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