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Yttrande över remiss från Jordbruksverket gällande 
Tilläggsremiss - föreskrifter om miljöersättningar, 
djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anser att tillägget till föreskrifterna gällande 
att undanta raser av fjäderfä från att följa Jordbruksverkets avelsprogram för rasen 
kan godtas. Vidare anser SLU att det tillägget beskrivs väl i konsekvens-
utredningen.  

Generella synpunkter 
Denna remiss gällande föreskrifter om miljöersättning, djurvälfärdsersättning och 
kompensationsstöd har skickats ut två gånger tidigare, varvid SLU har lämnat flera 
synpunkter båda gångerna. Det tillägg som nu föreslås har inte SLU tagit upp i sina 
tidigare yttranden. 

SLU stödjer förslaget då det verkar logiskt att Statens jordbruksverk följer EUs 
förordning 2016/1012 som inte omfattar fjäderfä (förklarat i 
konsekvensutredningen). Dessutom påpekar Jordbruksverket att villkoren på 
avelsprogram föll bort i den ursprungliga remissen och nu lägger man tillbaka det. 

Specifika synpunkter 
I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, 
djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd 7 Kap. Hotade husdjursraser 1§ 
har följande tillägg gjorts: ”1. med undantag för raser av fjäderfä, följa 
Jordbruksverkets avelsprogram för rasen, samt”. I konsekvensutredningen har två 
förklarande stycken lagts till på sidan 48. Det framgår där att Jordbruksverket 
kommer att säkerställ hur aveln bedrivs på fjäderfä i samband med att man 
erkänner avelsorganisationer för fjäderfä. 
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SLU anser att det är bra att Jordbruksverket har gjort dessa tillägg så att 
föreskriften harmoniserar med EUs förordning 2016/1012. Det är även bra att man 
i samband med erkännande av avelsorganisationer ser över djurvälfärden i 
avelsprogrammen. 

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av vicedekan Lena Lidfors 
efter föredragning av koordinator Linda Ferngren. Innehållet har utarbetats av 
professor Lena Lidfors vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa  

Lena Lidfors  
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