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Remiss Utredningen om jordbruksadministrationen (Jo 2009: 7) 
 
Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerad 
remiss. 
 
Miljömålsarbetet 
Miljöersättningarna till jordbruket utgör en viktig del av finansieringen inom 
miljömålsarbetet. För miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ingen 
övergödning är miljöersättningarna av helt avgörande betydelse, men även för 
flera andra miljökvalitetsmål är ersättningarna viktiga. Måluppfyllelsen lämnar 
dock i många fall en hel del övrigt att önska, och för att nå målen kommer det att 
krävas att arbetet effektiviseras.  
 
Jägareförbundet delar utredarens åsikt att administrationen av ersättningarna till 
jordbruket är i behov av att effektiviseras. Jägareförbundet anser dock att de 
parallella utredningarna Jo 2009:7 och SOU 2009: 8 erbjuder en utmärkt 
möjlighet att samtidigt se över samverkansformerna för miljömålsarbetet i 
odlingslandskapet. Utredningarna tar upp såväl organisationsstrukturen för 
myndigheten med sektorsansvar, som administrationen av de viktigaste 
finansieringsmedlen. Ingen av utredningarna gör dock en konsekvensanalys över 
hur de föreslagna ändringarna kan komma att påverka miljömålsarbetet. 
Jägareförbundet anser att kommande propositioner på området även bör ta hänsyn 
till dessa aspekter. 
 
Organisationsstrukturen och miljömålsarbetet 



 

Genomförs förslaget att förlägga ansvaret för att administrera ersättningarna till 
jordbruket vid ett mindre antal länsstyrelser, så är det möjligt att hålla högre 
kompetens på frågor som rör miljömålsarbetet och miljöersättningarna. Samtidigt 
kan dock samarbetet mellan funktionerna som idag fylls av lantbruksenheterna 
och naturvårdsenheterna komma att försvåras, när de för flertalet län inte längre 
tillhör samma myndighet och inte heller är samlokaliserade. Här finns dessutom 
brister redan idag. Oavsett om den föreslagna omorganisationen genomförs bör 
behovet av utökad och ”korsvis” samverkan mellan Jordbruksverket och 
länsstyrelsernas lantbruksenheter respektive Naturvårdsverket och 
länsstyrelsernas naturvårdsenheter (motsv.) säkerställas. Om administrationen av 
ersättningar till jordbruket ”regionaliseras” kommer det dock troligen att krävas 
särskilda åtgärder för att uppnå detta. 
 
Minsta areal för gårdsstöd & miljöersättningar 
Jägareförbundet ser med oro på införandet av en minsta areal för att kunna söka 
gårdsstöd, och framgent möjligen även för att söka miljöersättningar. Det finns en 
mängd olika, men samstämmiga, vetenskapliga undersökningar från Sverige och 
andra EU-länder som visar att den biologiska mångfalden minskar med ökande 
storlek på brukningsenheter och med ett mer intensivt brukande. Små 
brukningsenheter sköts ofta mer extensivt, och man odlar inte sällan andra grödor 
än i det mer storskaliga jordbruket. De små brukningsenheterna fyller därmed en 
mycket viktig funktion för landskapsbilden och den biologiska mångfalden.  
 
Ur ett samhällsperspektiv kan man inte bara ställa den ersättning brukaren får 
genom de olika jordbruksersättningarna mot den administrativa kostnaden för 
hanteringen av ansökan; även de kollektiva nyttigheterna, exempelvis i form av ett 
estetiskt tilltalande landskap rikt på biologisk mångfald, måste vägas in. Vidare 
bör man ta hänsyn till att ett fortsatt brukande av mindre brukningsenheter på ett 
positivt sett bidrar till att bevara delar av odlingslandskapet, samtidigt som alla 
markägare försäkras rätten ett bruka jordbruksmark på samma villkor. Svenska 
Jägareförbundet anser att dagens lägsta gräns på 100 euro för stödutbetalningar 
inte bör ändras. Införs ett minsta arealkrav för gårdsstödet bör det sättas så lågt 
som möjligt. 
 
Brister i hanteringen av olika stöd 
Jägareförbundet anser att det finns uppenbara brister i hur vissa stöd marknadsförs 
gentemot brukarna, liksom i hanteringen av stöden. Detta gäller isynnerhet 
ersättningarna inom Utvald miljö, där länsstyrelserna väljer vilka ersättningar som 
skall gå att söka inom länet. Utöver att informationen om stöden varit bristfällig 
har länsstyrelserna saknat resurser för att hantera ansökningarna i rimlig tid; en 
ansökan om stöd för att lämna otröskad säd på åker måste exempelvis rimligen 
behandlas i sådan tid att man hinner tröska säden om ansökan avslås.  
 



 

Jägareförbundet anser att en omorganisation av administrationen måste innefatta 
skapandet av strukturer för att säkerställa att ansökningar hanteras i tid och att 
information om nya och ändrade stödordningar kommuniceras mellan 
myndigheterna och brukarna på ett mer effektivt sätt än idag. 
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Håkan Weberyd   Fredrik Widemo 
Generalsekreterare   Naturvårdsansvarig  


