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Skrivelse om vildsvinsskadors effekter för jordbrukares
rätt till stöd
Bakgrund
LRF Halland har i skrivelse till LRF:s riksförbundsstyrelse begärt att LRF ska
verka för att jordbrukare inte ska drabbas av ekonomisk skada i form uteblivet
stöd när vildsvinsskada skett på mark som är stödberättigad. LRF Halland
anför i skrivelsen att vildsvinsskada som uppkommer efter den senaste tidpunkt
som man kan ändra sin SAM-ansökan kan medföra ekonomisk skada för
brukaren.
LRF:s svar
Som framgår av skrivelsen finns fram till den 15 juni möjlighet att göra
ändringar i SAM-ansökan, med undantag för om en fältkontroll aviserats till
före 15/6. Efter detta datum ska oförutsedda händelser, t ex en vildsvinsskada,
(se nedan) anmälas till länsstyrelsen. Gör man detta bör en vildsvinsskada inte
orsaka nedsättning av EU-ersättningar som kompensationsstöd, EKO-stöd,
betesmarksstöd eller andra miljöersättningar.
Nedanstående inklistrad text kommer från Jordbruksverkets information om
”Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar 2021”.
”Om du drabbas av en oförutsedd händelse
Om du inte uppfyller villkoren för ersättningen slipper du i vissa fall att betala tillbaka
de pengar som du har fått. Det gäller till exempel om det beror på fastighetsreglering
eller en annan oförutsedd händelse, som till exempel översvämning eller
vildsvinsskada.
Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligen till din länsstyrelse tillsammans
med en redogörelse för vad som hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den
dag du har möjlighet att göra det. Länsstyrelsen kan sedan ändra villkoren för
ersättningen och till exempel anpassa ersättningen efter den skötsel som har varit
möjlig.”
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LRF konstaterar alltså att stödmyndigheterna inte tar hänsyn till
vildsvinsskador med automatik utan en skada ska anmälas skriftligen till
länsstyrelsen för att nedsättning av EU-ersättningar ska kunna undvikas.
Med vänlig hälsning

Lisa Ehde
Enhetschef
Äganderätt och konkurrenskraft
Anders Wetterin
Expert Jakt och Vilt
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