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Världsnaturfondens remissvar avseende Dnr: 5.2.16-3311/16 Föreskrifter om
ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS
2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m.
Världsnaturfonden WWF väljer att svara på denna remiss trots att vi inte finns bland utvalda
remissinstanser, då vi anser att betesreglerna är ett av de viktigare styrmedlen för att nå miljömålet ” Ett
rikt odlingslandskap”. Genom Världsnaturfondens projekt har under åren ca 30 000 ha, eller drygt 5000
fotbollsplaner, naturbetesmarker restaurerats eller fått förstärkt hävd och WWF på så sätt bidragit till detta
miljömål. Naturbete skapar inte bara biologisk mångfald det är också ur klimatsynpunkt bättre än att föda
djuren på inhemskt eller importerat kraftfoder som krävt insatsvaror i form av diesel och konstgödning.
WWFs viktigaste synpunkt är att förslaget saknar analys om hur de nya reglerna påverkar möjligheterna
att uppnå det miljömål som SJV som sektorsansvarig myndighet ansvarar för. De senaste 10 åren har cirka
70000 hektar naturbetesmarker försvunnit och detta förslag kommer tyvärr att förstärka den
utvecklingen. Inte heller har någon som representerar miljörörelsen finns med varit delaktig under
arbetsprocessen. I konsekvensutredningen framgår att endast att branschföreträdare (LRF-kött och LRFmjölk) har deltagit.
Världsnaturfonden ställer sig frågande till flera av förslagen. Ny definition av ”bete”, lägre krav på
dokumentation och en utökad möjlighet att ersätta aktivt betande med utevistelse styr i fel riktning. Till
skillnad mot andra begrepp definieras ej heller ”utevistelse”- kan det ske på betongplatta eller vad avses?
Betesreglerna bör ses över men regelverket bör i större utsträckning beakta de faktorer som framhålls som
centralt i den svenska jordbruksproduktion nämligen djurens välfärd och miljö. Vi kan inte heller se att
detta förslag urholkning av beteskravet stärker konkurrenskraften.
.

Världsnaturfonden WWFs synpunkter i punktform:





Följden av att SJVs förslag blir att de djur vi har kommer att beta mindre, vilket leder till att det
blir ännu svårare att hävda de betesmarker vi har och leva upp till sektorsmålet ”Ett rikt
odlingslandskap”
Konsekvensanalysen bör även innehålla förslag på uppföljning av hur förslaget påverkar arealen
naturbetesmark och hur detta på sikt påverkar Landsbygdsprogrammet.
Förslaget på administrativa förenklingar går för långt då de kommer att bli mycket svårt att
kontrollera efterlevnaden vilket är viktigt för att upprätthålla respekten för föreskrifterna.
Inom sektorn och från ansvarigt myndighetshåll framhålls att miljö och djurvälfärd är centrala
delar av det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Det är vår uppfattning att förslaget långsiktigt
kommer att urholka dessa konkurrensfördelar.
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