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Jordbruksverket  
 
Remiss angående förslag till ändring i Statens jordbruksverks 
föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar och 
miljöinvesteringar. 
 
Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerad 
remiss. 
 
Undantag från skötselvillkor 
Jägareförbundet har ingenting att invända mot de föreslagna ändringarna av 
föreskrifterna. I den uppkomna situationen bör jordbrukarna självfallet få 
miljöersättningar utbetalade, även i de fall de förhindrats att följa 
föreskrifterna på grund av bestämmelserna för att hindra spridning av 
blåtunga. 
 
Generella villkor för betesmarker 
Jägareförbundet vill samtidigt uppmana Jordbruksverket att se över de villkor 
för skötsel av betesmarker som nämns i konsekvensutredningen till förslaget 
om ändrade föreskrifter.  
 
Det finns idag omfattande svensk och internationell forskning som visar att 
den biologiska mångfalden gynnas mest av medelhård hävd, vilket innebär att 
viss ansamling av förna sker. Gällande regler tillåter ej detta, om de tillämpas 
strikt. Under medelhårda hävdregimer hinner örter gå i blom och producera 
nektar. Detta gynnar insektsfaunan och är självfallet även en förutsättning för 
frösättning och spridning. Rik tillgång till insekter och frön är i sin tur viktigt 
för många fåglar. Ett mer diverst växtsamhälle gynnar även vårt inhemska 
klövvilt och våra harar, som alla är ”kvalitetsbetare” med mycket varierad kost.  
 
Majoriteten av naturbetesmarkerna varierar starkt, med mer höglänta partier 
blandade med mer fuktiga sänkor. I sådana marker kommer djuren att föredra 
att beta i vissa områden framför andra. För att ingen ansamling av förna skall 
ske i de mindre föredragna delarna av sådana marker krävs det en 
hävdintensitet som ger ett mycket hårt betestryck i stora delar av marken, 
vilket kraftigt missgynnar mångfalden. 
 

  



 

 

Genom reglerna för betesstöd har vi idag fått en situation där den absoluta 
majoriteten av våra betesmarker tillhör någon av de två extremerna hårt betad 
eller igenvuxen. De mer artrika och varierade miljöerna med medelhård 
hävdintensitet har blivit alltmer ovanliga, och många arter som är intimt 
knutna till naturbetesmarker för en tynande tillvaro. Dessa marker tillhör de 
mest artrika i odlingslandskapet, vilket gör situationen extra allvarlig. 
 
Jägareförbundet anser det inte rimligt att generella skötselvillkor inom 
miljöersättningsprogrammet direkt missgynnar den mångfald som de 
inrättats för att bevara. Vi föreslår att formuleringen om att ”ingen ansamling 
av förna skall ske” snarast tas bort, och ersätts med formuleringen 
”betesmarker skall hävdas årligen, och bära tydlig prägel av kontinuerlig 
hävd”. Möjligheten att enstaka år ersätta bete med slåtter bör kvarstå. 
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