Förenklingsförslaget

Svårt att göra rätt

Bidrar till konkurrenskraft

Problem med tillämpning

Ökar investeringsviljan

Problem med lagstiftning

Möjliggör fler arbetstillfällen
Ger miljönytta
Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?

Förprövning krävs för den som bygger om, bygger till eller bygger nytt fårhus för mer än 19 vuxna får eller
39 lamm.

Varför är det ett problem?

Förprövning upplevs som krångligt och dyrt för ett djurslag med så små krav på byggnaden som fåren har
jämfört med till exempel kor eller grisar. Förprövning i sig kostar inget men underlaget som behöver skickas
in vid förprövningen kräver ofta att man anlitar en byggnadskonsult till att göra ritningarna.

Vad är orsaken till problemet?

En högre gräns för när förprövning krävs skulle enligt förslagsställaren gör det enklare för mindre gårdar att
komma igång med fårproduktion

Hur omfattande är problemet?

År 2020 förprövades fårhus för knappt 5000 tackor. Mellan år 2016 – 2019 har antalet varierat mellan
drygt 3 600 – knappt 10 900 enligt Jordbruksverkets förprövningsstatistik. Det är inte möjligt att säga hur
många presumtiva fårägare det finns som väljer att inte starta med lammproduktion på grund av kraven på
förprövning.

Vad är målet?

Målet med förslaget är att höja gränsen för när förprövning av fårhus krävs. Syftet är att underlätta nystart
av lammproduktion.

Nollalternativ

Syftet med förprövning är att får ska vistas i byggnader som uppfyller kraven i djurskyddslagen. Det totala
antalet bestämmelser som finns för att starta med får upplevs som omfattande och betungande och medför
ibland att personer som intresserat sig för fårhållning inte driver igenom sina planer. En sådan bestämmelse
är kravet på förprövning av byggnader för får med fler än 19 vuxna tackor.

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

från landsbygdsföretagare

Idag är det:

Förenklingsförslag

Förenklingsförslag: Höjd gräns för
förprövning av byggnader till tackor

Alternativa lösningar

De vanligaste felen vid kontroll av så kallade tvärvillkor för får handlar inte om byggnader utan om får med
för dåligt hull och får som klipps alltför sällan. Okunskap bland fårägarna tros vara orsaken till många av
tvärvillkorsavvikelserna hos de med få får. Ett alternativ till förprövning i syfte att förbättra djurskyddet
kan därför vara att införa ett krav på utbildning i hur man startar med får. I anslutning till att en nybliven
fårägare ska beställa öronmärken eller anmäler ett anläggningsnummer kan man koppla ett krav på att hen
ska kunna visa upp ett intyg på genomförd grundutbildning i hur man startar med får. En sådan utbildning
kan leda till bättre djurskydd än regler om förprövning där huvudsakligen stallar och ligghallars utformning
och funktion bedöms.

Motstridiga intressen

Svensk lammproduktion levererar kött som täcker endast 30 % av konsumtionen av lammkött i Sverige.
Det finns alltså en stor potential att öka lammproduktionen. Dålig lönsamhet och betungande regelverk kan
vara orsaker till den låga produktionen. Svensk lammproduktion utförs oftast som deltidsarbete eller hobby.
Dessa mindre lantbruk med sina betande djur har stor betydelse för att bevara vårt landskap öppet och hålla
landsbygden levande. Därför är det olyckligt om ett alltför omfattande regelverk leder till att produktionen
begränsas. Dock ska inte svenskt lammkött produceras billigt på bekostnad av djurens välfärd.

Måluppfyllelse

Förslaget om att höja nivån för när det krävs förprövning av stallar för får föreslås bör kompletteras med
krav på grundutbildning i fårskötsel för alla som avser att starta med får.

Regelverk

Syftet med regelverket är att uppfylla djurskyddskraven på fårs skydd och hälsa.
1 §   Stall, andra förvaringsutrymmen och hägn, eller en del av en sådan anläggning, ska godkännas från
djurskydds- och djurhälsosynpunkt innan de
1. uppförs,
2. byggs till eller byggs om,
3. ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt, eller
4. tas i anspråk eller inreds för djurhållning eller djuruppfödning som de tidigare inte har använts för.
(Djurskyddsförordningen 2019:66 Kap 6)
§3. Kravet på förprövning gäller inte 1. om det antal djur som ryms på anläggningen, av det eller de
djurslag som berörs av den planerade åtgärden, efter denna kommer att understiga a) 20 nötkreatur, b)
15 vuxna grisar, c) 150 växande grisar, d) 20 vuxna får, e) 40 lamm, f) 20 vuxna getter, g) 40 killingar, h)
500 fjäderfän utom strutsfåglar, i) 5 hästar, j) 5 alpackor, k) 5 lamor, l) 20 vuxna kaniner, m) 150 växande
kaniner. (SJVFS 2019:12 L35)
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