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Er ref: NV-03722-16
registrator@naturvardsverket.se
Remissyttrande till förslag om revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS
2008:16 om bidrag och ersättningar för viltskador
Sveriges Jordägareförbund (härefter förbundet) har med intresse tagit del av remissen och
önskar framföra följande synpunkter.
Förbundet ser positivt på möjligheten att erhålla ersättning för indirekta skador och bidrag för
underhåll av elstängsel. För att bidraget ska få effekt är det dock en förutsättning att det finns
medel för att utbetala bidraget. Om möjligheten införs men inga medel tillställs sänder det en
synnerligen dubbeltydig signal till de näringsidkare som har behov av stängsling.
Förbundet ställer sig även positivt till höjd ersättning för skadade och dödade hundar.
Ersättning bör sättas på en nivå som motsvarar de faktiska kostnaderna och fulla värdet på
hunden, vilket är särskilt viktigt för hundar som används för yrkesmässig jakt. Utbetalning
från staten ska inte påverkas av försäkringsvillkor eller medlemsförmåner.
Gällande stödet för förebyggande åtgärder finner förbundet det olyckligt att kostnader enbart
ersätts till 80%. Här bör försök göras för att ändra på EU:s riktlinjer för att erhålla full
ersättning. Det är även något oklart i Naturvårdsverkets förslag vad som ska anses omfattas i
form av förebyggande åtgärder. I texten hänvisas till EU:s riktlinjer och att stöd enbart får
lämnas till ”investeringar”. Det framgår inte ur texten men vi utgår från att rovdjursavvisande
stängsel ska anses omfattas av begreppet ”investeringar”.
Förbundet vill här påpeka det något märkliga i att rovdjursavvisande stängsel anses omfattas
av regelverket för statsstöd. I praktiken innebär det för närvarande att, såsom är fallet gällande
vargattackerna på Molstaberg, ett gynnande förvaltningsbeslut i form av beviljad skyddsjakt
på skadeorsakande rovdjur kräver att näringsidkaren först har vidtagit åtgärder (uppsatta
rovdjursavvisande stängsel) som förutsätter beviljat statsstöd. Här behöver riktlinjerna för
tillämpning av skyddsjaktsreglerna ses över, så att stängsling med rovdjursavvisande stängsel
inte anses utgöra en förutsättning för beslut om skyddsjakt på skadegörande rovdjur.
Gällande information om de kommande ändringarna bör det fås till en direkt kommunikation
med berörda näringsidkare, förslagsvis i samarbetet med Jordbruksverket. Att inte
kommunicera direkt med de berörda riskerar leda till missförstånd.
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Förbundet ansluter sig i övrigt till Lantbrukarnas Riksförbunds avgivna remissyttrande.
Nyköping, 2018-06-07
Sveriges Jordägareförbund
Anders Grahn
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