
Förenklingsförslag: Inget krav på 
får- och geträkning för de som söker 
djurbaserat jordbrukarstöd i SAM  

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Problembeskrivning
Förslagsställaren anser att får- och geträkningen kan slopas för fårägare som uppger antalet tackor i sin 
SAM-Ansökan.  

Vad är problemet?
Att slopa får- och geträkningen minskar den administrativa bördan. 

Varför är det ett problem? 
Det tar tid att fylla i underlaget för får- och geträkningen och arbetet upplevs som onödigt.    

Hur omfattande är problemet?  
Alla fårägare (ca 3500 företag) ska årligen lämna uppgifter om hur många får man har. Såväl antal tackor 
som baggar och lamm ska anges. 

Vad är målet?  
Målet med förslaget är att minska den administrativa bördan för företagarna. 

Nollalternativ
Statistik över antalet lantbruksdjur i Sverige har funnits i åtskilliga år. Den används i många olika 
sammanhang. Under några år räknades djuren både i juni och december. Denna dubbla statistik har 
lyckligtvis redan tagits bort. 

Alternativa lösningar
En alternativ lösning till decemberrapporteringen kan vara att djurägarna istället ska rapportera den 1 juni, 
som man gjorde tidigare. Då får man en mer riktigt bild av antalet får och lamm i Sverige. I december 
månad är de flesta tackor fårägarna inte tänkt behålla inför kommande säsong redan slaktade, så även 
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lammen. Vill man veta hur många får det finns under högsäsongen ger en statistik från juni månad en mer 
rätt bild. Å andra sidan vill näringen inte att antalet får och lamm ska överstiga 600 000 eftersom denna 
gräns är kopplad till krav på elektroniska öronmärken vilket näringen inte önskar sig. 

En mer användbar statistik för näringen vore att man vid fårräkningen även uppger ras. 

Det är också önskvärt att fårräkningsregistret blir bättre uppdaterat avseende besättningar som slutat. Dessa 
bör inte ligga kvar i registret som underlag för hur många kontroller Länsstyrelserna ska utföra under åren. 

Motstridiga intressen
Förslaget att ersätta delar av statistiken med uppgifter om hur många tackor en del lantbrukare uppger 
i sin SAM-Ansökan är inte hellt säker metod. Dels anger inte alla fårägare i sin SAM-Ansökan att de har 
några djur. Det gäller de lantbrukare som inte söker djurbaserade stöd, t ex om den sökande har sin gård i 
områden som inte medger djurbaserat kompensationsstöd, eller om man anser att det antal djur man har är 
för litet för att söka stöd för. Dels framgår det inte av SAM-Ansökan om den sökande uppgett totala antalet 
tackor hen har. Om fårägaren söker ”Ersättning för extra djuromsorg för får” anges det totala antalet djur 
som man vill söka för. Då specificeras inte om djuren är baggar eller tackor. Djurägaren uppger inte alltid sitt 
totala antal djur utan det antal hen vill söka ersättning för. 

Värdet av att ha en någorlunda rätt statistik via får- och geträkningen ska ställas mot det sämre och för 
myndigheten mer betungande arbetet att dels hämta mer osäkra uppgifter ur en del fårägares SAM-ansökan 
samtidigt som resten av uppgifterna fortfarande hämtas från får-och geträkningsregistret.  

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen; att veta hur många tackor, baggar och lamm det finns i Sverige kan inte anses vara lika god 
om den årliga fårräkningen delvis ersätts med uppgifter från SAM-Ansökningarna. 

Regelverk 
§3. Aktörer som håller får och getter på en anläggning ska räkna dessa en gång årligen för registrering 
hos Jordbruksverket. Sammanräkningen ska utföras mellan den 1 och 31 december. Resultatet av 
sammanräkningen ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 januari påföljande år.  (SJVFS
2021:13)

Kontaktperson
Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping
E-post: birgit.fag@hushallningssallskapet.se
Telefon: 0708-29 05 45
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