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Svenska Fåravelsförbundet (SF) har tagit del av remiss Dnr 3.10.16_56917 gällande ny föreskrift avseende 
statistisk undersökning av djurinnehav.   
 
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. 
 

Sammanfattning 
SF inser vikten av att fullfölja svenskt åtagande att uppfylla EU:s förordning om djurräkning, och 
samtidigt få till stånd en uppdatering av Lantbruksregistret och tillgång till aktuell statistik inom 
jordbruksområdet. SF anser att denna Djurräkning endast skall ske vid ett tillfälle per år, alltså 
synkroniseras med decemberräkningen. 
 
Särskilda synpunkter 
SF vill genom detta yttrande peka på vikten av att SJV arbetar fram en lösning för att genomföra 
djurräkning vid ett tillfälle under året.  
 

 Obligatorisk djurräkning för alla djurhållare med får och getter sker redan nu i december.  

 Ytterligare djurräkning i juni anser SF vara onödigt dubbeljobb. SF yrkar för att SJV istället 
verkar för att djurräkningen i december blir statistiskt tillförlitlig och kan tjäna som underlag 
gentemot aktuell EU förordning.  

 Minskad administrativ arbetsbörda för företagare inom lantbruket och fårnäringen är av 
yttersta vikt och därför förordar vi att den årliga obligatiriska djurräkningen sker vid ett och 
samma tillfälle. 

 SF vill även uppmärksamma SJV om ett förtydligande i formuleringen av vilka som berörs av 
detta. Jämför dokument ” Konsekvensutredning 2017” sidan 2/6 där anges citat ”20 får”, det 
kan tolkas som att årets lamm inte skall räknas med, däremot beskrivs i dokument 
”Djurräkning2017 Föreskrift _170403” att räkning gäller citat ”20 får och lamm”. 
SF menar att formuleringen ”20 får” bör används konsekvent. 
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