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Synpunkter på förslag till föreskrift om Direktstöd enligt missiv med dnr 19-7641/04 
 
 
Som övergripande intresseorganisation för Sveriges fäbodbrukare får vi avge följande synpunkter på 
framlagda förslag. 
 
Angående 1 kap 2 § 
Enligt vår uppfattning bör i definitionen av betesmark även uttryckligen inkluderas den betespräglade 
naturbetesmark och naturbetesskogsmark runt fäbodarna som av hävd nyttjats för mulbete.  
Vi gör en jämförelse med den i miljöstödssammanhang använda beskrivningen/definitionen av 
betesmarken ingående i miljöstödet för ”Skogsbete”. Vi anser att de arealer naturbetesmark och 
naturbetesskogsmark som hävdas eller åter tas i bruk i fäbodområdena och som i praktiken kan 
beskrivas/definieras på motsvarande sätt också ska likställas med betesmarken ingående i stödet för 
”Skogsbete”, följaktligen också kvalificera för gårdsstöd.  
Vi är medvetna om att ett sådant förfarande momentant kan innebära en ökad arbetsbelastning för 
eventuell avgränsning av arealer. Dock är det vår uppfattning att en sådan omständighet inte kan motivera 
ett avsteg från likabehandling genom att ovan åsyftade arealer naturbetesmark och naturbetesskogsmark i 
fäbodområdena inte ska kunna ingå gårdsstödssystemet. 
 
 
Angående 2 kap, speciellt 4 § 
För övrigt berörs föreningens intresseområde av en viktig principfråga kring de framtida möjligheterna för 
restaurering av temporärt igenväxta och återupptaget bruk av naturliga fodermarker, främst historiska 
slåtterängsmarker, samt möjligheterna för återetablering av ett naturvårds- och kulturjordbruk, i vilket kan 
inkluderas fäbodbruk.  
Hanteringen av en nationell reserv avser dels under ingången i gårdsstödssystemet 2005, dels under 
kommande år också som fördelningsinstrument till bland annat framtida restaureringsarealer betesmarker 
och slåtterängar.  
Enligt vår uppfattning är det väsentligt att den nationella reserven som den ska fungera från och med 2006 
dimensioneras och redan inledningsvis utformas på ett sådant sätt, att det är möjligt att kunna tillmötesgå 
också ett större framtida behov av stödrätter.  Utformningen av inflödet till den nationella reserven avgör 
de faktiska möjligheterna att fördela stödrättigheter också till större arealer tillkommande 
restaureringsmark samt till nystartare och jordbrukare som återupptar verksamhet vid fäbodar. 
Om inte stödrättigheter kan finnas tillgängliga för sådana kommande behov utestängs dessa verksamheter 
från en del av den framtida möjliga ekonomin vilket försämrar driftsekonomin för skötsel av dessa marker 
och försvårar situationen för dessa företagare jämfört med sedan tidigare etablerade.  
Detta bör kunna ske dels utifrån hänsynstaganden till särskilda förhållanden vad gäller markanvändning 
och gårdsstrukturer samt i syfte att undvika permanent nedläggning av jordbruksmark som ej längre är i 
produktion och uppväga specifika nackdelar för jordbrukare i dessa områden.  
Omfattningen av sådana tillkommande arealer restaureringsmark är rimligen möjlig att översiktligt 
uppskatta områdesvis inför ansökan om gårdsstödet 2005. Utifrån detta skulle sådan hänsyn kunna 
beaktas inför den slutliga dimensioneringen och utformningen av systemet för en nationell reserv.  
 
 
För Sveriges Fäbodbrukare 
 
Urban Delestig, ordförande  Kristian Olofsson, enligt uppdrag 


