Miljöersättning för bevarande av utrotningshotade
husdjursraser
Ersättning lämnas för att hålla djur av utrotningshotade raser.

Syfte
Syftet är att öka antalet vuxna, renrasiga djur av svenska utrotningshotade husdjursraser så att
rasernas fortlevnad och den biologiska mångfalden säkras.

Åtagandet är femårigt
Det åtagande du går in i 2006 gäller hela perioden 1 januari 2006–31 december 2010.

Ansökan om ersättning
Blanketten för ansökan om åtagande, utbetalning och utökning ska skickas till
Jordbruksverket. Denna handling ska inte skickas in tillsammans med blanketten SAM 2006.
Blanketter skickas ut till alla som har ett åtagande sedan tidigare. Den som inte har ett
åtagande sedan tidigare kan beställa blankett från Jordbruksverket.

Ersättningar
Djurslag
Mjölkkor, am- och dikor, övr. nötkreatur över 2 års ålder
Övriga nötkreatur från 6 månaders ålder till 2 års ålder
Får och getter
Svin

Årligt ersättningsbelopp
1 000 kr
600 kr
150 kr
500 kr

Ersättning kan inte lämnas om beloppet understiger 1 000 kronor.

Raser
Följande husdjursraser är upptagna på Jordbruksverkets lista över utrotningshotade svenska
husdjursraser som berättigar till ersättning.
Nötkreatur fjällko
rödkulla
allmogeko (väneko, ringamålako, bohuskulla)
Får
gutefår
ryafår
svenskt finullsfår
allmogefår (skogsfår, dala pälsfår, roslagsfår)
Getter
svensk lantrasget
allmogeget (göingeget, jämtget)
Gris
linderödssvin

Villkor
Ersättning för bevarande av utrotningshotade husdjursraser lämnas i hela Sverige.
Femårsåtagandet omfattar ett totalt antal djurenheter, vilket bestäms av djurinnehavet år 1.
Djurägaren förbinder sig att under resterande 4 år hålla minst 50 procent av det antal
djurenheter som finns i åtagandet. Om djurinnehavet ökar, kan djurägaren ansöka om
utökning av femårsåtagandet år 2 eller senare. En mindre utökning kommer att läggas till det
ursprungliga åtagandet medan en större utökning leder till ett nytt femårsåtagande med början
den 1 januari 2006.
Renrasighet
Ersättning kan endast lämnas för renrasiga djur. Renrasigheten ska styrkas med
härstamningsintyg från officiell husdjurskontroll eller med ett genbanksintyg (se tabell 1).
Vissa avelsföreningar har egna krav på renrasighet. Hondjur får endast betäckas eller
semineras med renrasiga handjur av samma ras. Djurägaren ska följa en avelsplan som har
godkänts av Jordbruksverket.
Härstamningskontroll
Djuren ska vara anslutna till officiell husdjurskontroll eller genbanksverksamhet under hela
åtagandeperioden (se tabell 1). Detta innebär att djurägaren ska rapportera in djurens
fullständiga härstamning och följa de regler som gäller för årlig rapportering till respektive
organisation. Anslutningen är en förutsättning för möjlighet till avelsarbete inom varje ras.
Detta är särskilt betydelsefullt för raser med ett litet antal individer.
Ålderskrav
Nötkreatur och svin över 6 månader berättigar till ersättning. Får och getter ska ha satts in i
avel för att vara berättigande till ersättning. Även handjur är ersättningsberättigande. Villkoret
för ålder på får, getter och svin som tas upp i ansökan, ska vara uppfyllt senast den 20 april.
Detta gäller inte nötkreatur, eftersom åldersuppgifter hämtas från centrala nötkreatursregistret
(CDB).
Hållandeperiod
Hållandeperioden för får, getter och svin är två månader. Det innebär att djurägaren i minst 2
månader ska hålla minst det antal djurenheter som anges i ansökan om utbetalning. Detta
räknat från dagen efter det att ansökan kommit in till Jordbruksverket. För nötkreaturen krävs
ingen hållandeperiod. I stället görs en beräkning av antalet djurenheter för varje djur i
ansökan. Beräkningen baseras på de händelser och uppgifter om ålder som djurägaren
rapporterar till CDB. Räkningsperioden kommer troligen att ändras till 1 augusti 2005–31 juli
2006. Det innebär att ansökan kan kompletteras med ytterligare nötkreatur fram till den 31
juli 2006.
Ersättningsdjur
Får, getter och svin som redovisas i ansökan får ersättas med andra djur som på
ersättningsdagen uppfyller alla villkor för ersättningsformen. En förutsättning för att
ersättningen ska godkännas är att bytet sker inom 20 dagar från det att djuret lämnat
jordbruksföretaget och att antalet djurenheter inte minskar mot de i ansökan om utbetalning
redovisade djurenheterna. Bytet ska noteras i stalljournalen.

Minskat antal
Det är möjligt att skriftligen dra tillbaka djur från sin ansökan. Det kan dock bara göras innan
länsstyrelsen meddelat resultat av administrativ kontroll eller skickat besked om att
kontrollbesök kommer att göras. Det är möjligt att även efter denna tidpunkt dra tillbaka djur
för vilka inga felaktigheter har påträffats vid kontrollen. Anmälan om tillbakadragna djur ska
snarast skickas in till Jordbruksverket.
Om ett djur dör under hållandeperioden och det gör att antalet djurenheter för får, getter eller
svin minskar, ska minskningen anmälas skriftligen till Jordbruksverket inom 10 arbetsdagar
efter det att minskningen upptäckts.
Djurmärkning
Djuren måste vara märkta och journalförda enligt EU:s djurmärkningsregler. Alla djur ska
vara individmärkta, även får, getter och svin.

Tabell 1
Raser med ersättning
Ras
Rasföreningens egna
krav på renrasighet
Fjällras
Rödkulla

Far 87,5 %
Mor 70 %
Morfar 87,5 %

Väneko
Ringamålako
Bohuskulla
Dala pälsfår
Roslagsfår
Skogsfår
Far 93,7 5%
Finullsfår
Mor 93,75 %
Ryafår
Gutefår
Svensk
lantrasget
Göingeget
Jämtget
Linderödssvin

Organisation eller förening som bedriver
härstamningskontroll eller av Jordbruksverket
godkänd genbanksverksamhet
Svensk Mjölk
– husdjursföreningarna
Föreningen Allmogekon

Svenska Fåravelsförbundet
-Fårkontrollen
Svenska Fåravelsförbundet
-Fårkontrollen
Svensk Mjölk
– husdjursföreningarna
Föreningen Allmogegeten
Föreningen Landtsvinet

