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Yttrande över samråd från Jordbruksverket om förslag till 
ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och 
allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, 
ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd 
och djurvälfärdsersättningar (4.1.16-08187/2020) 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, anser att de föreslagna ändringarna är rimliga 
utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

SLU, bifaller många av de ändringsförslag som föreslås rörande djuromsorg och 
anser att de förbättrar föreskrifterna.  

SLU har några synpunkter angående skyddszoner och djuromsorg, se nedan. 

Synpunkter 
Skyddszoner 

En fråga som SLU vill lyfta i relation till 9 kap. 9 § om Skyddszoner är att det 
saknas förklaring till varför nuvarande datum för förbudet om att lantbrukare inte 
får slå av växtligheten på skyddszonen före den 30 juni. Är detta exempelvis för att 
gynna den biologiska mångfalden (t.ex. gräshäckande fåglar)? I så fall bör 
konsekvensutredningen även behandla de förväntade effekterna på miljövärden och 
inte enbart från lantbrukarens eller myndighets perspektiv. 

Då att slå så sent som den 30 juni kan innebära stor risker för lantbrukaren 
(spridning av tistlar och andra svårbekämpade ogräs) instämmer vi i att dagens 
datum kan motverka anslutning till Skyddszoner och därför färre anslutna 
lantbrukare än önskat för att uppnå vattenkvalitetsmålet. Tidigareläggande av 
denna tidsgräns till 1 april är därför rimligt från ett näringsutlakningsperspektiv. 
Däremot bör de potentiella negativa effekterna på den biologiska mångfalden av en 
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sådan förändring utredas och om ytterligare styrmedel behövs för att motverkar 
dessa effekter (t.ex. högre ersättning för lantbrukare som slår efter 30 juni eller 
något annan lämpligt åtgärd som komplement till Skyddszon). 

 

Djuromsorg 

SLU konstaterar glädjande att flera av de synpunkter avseende djuromsorg som vi 
framförde när dessa föreskrifter var på remiss 2015 har införts, vilket uppskattas. 

13 kap. Extra djuromsorg för får: 

6 § Det är positivt att djurhållaren ska beskriva rutiner för bl.a. hullbedömning, 
men det bör också finnas ett gränsvärde för hur lågt hullet ska tillåtas vara innan 
åtgärder sätts in. Även de andra punkterna under rutiner är viktiga och det är bra att 
de står med. 

9 § Det är även positivt att det ställs krav på foderstater och att dessa ska anpassas 
till hullstatus. 

10 § Mycket bra med krav på dokumentation om hullbedömning tre gånger per år. 

14 kap. Extra djuromsorg för suggor: 

6 § Det är positivt att djurhållaren ska göra fyra hullbedömningar per 
grisningscykel, men det bör också finnas ett gränsvärde för hur lågt hullet ska 
tillåtas vara innan åtgärder sätts in. Även bra med krav på dokumentation över 
hullbedömningen. 

 

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid 
fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av 
koordinator Fredrika von Sydow. Innehållet har utarbetats av kvalificerad 
handläggare Birgitta Staaf Larsson vid Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW 
och forskningsledare Sören Höjgård vid institutionen för ekonomi.  
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