
 
Yttrande från Svenska Fåravelsförbundet 2018-09-18

Samråd om fördelning av stödpengar 2019 på grund av årets torka 

Svenska Fåravelsförbundet, nedan benämnt SF, är intresse- och näringslivsorganisation för Sveriges 
fårföretagare. Föreningen har 24 länsföreningar och har idag drygt 2600 medlemmar. 
Ett stort antal av landets alla får finns i företag som drivs av Svenska Fåravelsförbundets medlemmar.

Yttrande

Svenska Fåravelsförbundet anser att då pengarna ska fördelas utifrån både aspekten att mildra 
konsekvenser av inkomstbortfall i lantbruksföretagen och för att minska kvardröjande effekter för 
svensk livsmedelsproduktion under kommande år, så bör den tillkommande stödpengen kopplas till 
idag befintliga stöd för att effektivisera utbetalning och administration så mycket som möjligt. 
Lantbrukaren kan inte vänta på stödet då risken för ekonomiskt obestånd ökar med tid. 

SF anser att stödet i huvudsak sak kopplas till ersättning per grödkod för bete, vall, grönfoder och ge 
samma ersättning per hektar oavsett område eller antal djur. På så sätt borde all foderareal, (vall och 
bete) i Sverige omfattas, för att ge lantbrukaren ekonomisk kompensation för den saknade volymen.
SF föreslår vidare att del av stödet tillförs djurvälfärdspengen, den så kallade fårpengen.  
Därmed kan besättningar som i huvudsak köper in djurens foder och strö uppnå viss kompensation 
för ökade foder och strökostnader. 

SF föreslår att stödet fördelas med rättvist med hänsyn taget till ökade kostnader som drabbat 
respektive produktionsgren. Nyss gjorda beräkningar visar att varje kilo lammkött har ökade 
framtagningskostnader om 12-26 kr per kilo detta år på grund av ökade kostnader. 

Svensk fårnäring arbetar hårt och målinriktat bland annat genom Handlingsplan Lamm och 
Lammlyftetför att öka inhemsk lammköttsproduktion. Det finns ett stort intresse kring svenskt 
lammkött, men idag är produktionen alltför liten för att tillgodose efterfrågan. Endast en tredjedel av 
det lammkött som äts är idag producerat i Sverige. Redan låg lönsamheten tillsammans med de akuta 
effekterna av årets torka riskerar att slå ut fler av landets aktiva och duktiga lammproducenter under 
kommande år. 

Stödet behöver riktas så att det verka för ökad djurhållning i linje med den nyss tagna 
Livsmedelsstrategin. Svensk fårhållning ligger väl i linje med landets miljömål och bidrar till biologisk 
mångfald genom att fåren betar och håller landskapet öppet. Svenska lammproducenter håller 
välmående, friska djur vilket bidrar till landets låga antibiotikaförbrukning. 

SF anser att det lammkött som konsumeras i landet ska produceras i Sverige. 
Stöd behövs för att svensk lammproduktion ska överleva.
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