Remissyttrande från Svenska Fåravelsförbundet
2020-09-28
Dnr N2020/01752/JL Näringsdepartementet

Yttrande gällande ärende - Promemoria om behovsanalys i den
strategiska planen för genomförandet av den gemensamma
jordbrukspolitiken i Sverige.
.
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 har tagit del av Dnr N2020/01752/JL
Särskilda synpunkter
Fårnäringen är den näring som bidrar med livsmedel, biologisk mångfald och företagande på
landsbygden. Branschen har många utmaningar då vi ser att fårföretagare precis som andra
branscher står inför generationsskiften, lönsamhetsproblem och rovdjursfrågor. Därför är
det mycket viktigt att kommande programperiod för den gemensamma jordbrukspolitiken
hanterar dessa utmaningar på ett ändamålsenligt sätt så det inger framtidstro och
lönsamhet i branschen. Vi vill här förtydliga några punkter som vi vill att regering och riksdag
beaktar och ger oss bästa möjlighet att verka och bidra till en utökad livsmedelsproduktion i
Sverige.
Vi ser att det är mycket viktigt att det finns balans mellan pelare 1 och 2 då brukande av
åkermark respektive betesmark är starkt sammankopplade inom lammproduktionen. Vi ser
även att inte budgeten för Cap minskar i större omfattning och att den kompenseras av
nationella medel om så görs. De ersättningsformer som i nuvarande form finns är viktiga och
tappar vi i större omfattning blir det en lönsamhetsförsämring som inte branschen klarar.
Vi instämmer i den nya målstrukturen, där det övergripande målet, de allmänna målen
speglar de framtida behoven väl.
De punkter som Svenska Fåravelsförbundet har särskilda synpunkter är:
5.3.2 Konkurrenskraftigt jordbruk
Många fårbesättningar finns i områden där sämre odlingsbetingelser föreligger varvid de
stöd som finns i stödformerna för kompensationsstödet och nationella stöden är en större
del av totala EU ersättningarna. Dessa stöd är en förutsättning för att produktionen ska
fortgå. Vallproduktion är oftast det enda som går att produceras i dessa områden. Likaså
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stödet för djurvälfärd är viktigt då vi i Sverige har högre krav på djurhälsa. Djurenheterna för
får behöver också höjas till 0,2 DE.
5.3.5. Djurstallar
Viktigt att CAP understödjer investeringar i byggande av rationella djurstallar med främjande
av ny teknik. Ska lammproduktionen öka så måste investeringsstödet finnas så det går att
bygga stallar för att underlätta manuellt arbete. Många gårdar har idag ombyggda
ekonomibyggnader där annan animalieproduktion tidigare bedrivits varvid arbetet ofta är
både tungt och orationellt.
5.3.8 Vilt
Det som fårnäringen har stora problem med är den ökade rovdjursstammen och här är det
viktigt att ersättningar för förlorade djur kommer att finnas samt att kunna få stöd för
rovdjursavisande stängsel. Nivån på ersättning till stängsel måste följa kostnadsutvecklingen
och höjas så att ersättning motsvarar direkta kostnadsutlägg. Det kan inte vara rimligt att
ersättning för skada tas från minimistöden som regleras i statsstödsreglerna, det är ett
maxbelopp och som slås ut på tre år. All skada vid rovdjursangrepp måste ersättas till fullo.
5.4.7 Värdefulla gräsmarker
Viktigt att när man tittar på biologisk mångfald att dessa marker inte övervärderas som
foderresurser eftersom dessa beten inte bidrar till vinterförsörjning av grovfoder till får. Får
och lamm är överlägsna med att hålla dessa marker i skick men även stöd till manuella
insatser är viktiga då räckvidden från djuren är begränsad samt vissa arter konsumeras inte
av får. Stöd till vallodling måste betalas utöver de miljöfrämjande stöden för betesmarker
och dess skötsel.

I övrigt samtycker Svenska Fåravelsförbundet med vad Lantbrukarnas Riksförbund har
angivit i remissvar.
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