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Godkännande av avelsprogram för ryafår 

 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket bifaller din ansökan om godkännande av avelsprogram för ryafår. 

 

Villkor för beslutet 

Avelsprogrammet godkänns för tiden fram till och med den 31 december 2023. 

 

Beskrivning av ärendet 

Bifogat avelsprogram för ryafåret har utarbetats av Föreningen ryafåret. Svenska 

fåravelsförbundet är officiell avelsorganisation för ryafåret, men har delegerat 

förvaltningen av avelsprogrammet till Föreningen ryafåret.  

Ni inkom i maj 2021 med avelsprogrammet för ryafåret, vilket ersätter tidigare 

godkänd avelsplan med diarienummer 5.3.17-5315/15. 

Jordbruksverkets referensgrupp för husdjursgenetiska resurser har fått komma med 

synpunkter på avelsprogrammet, varpå avelsprogrammet reviderats.   

Svenska fåravelsförbundet är inte en erkänd avelsorganisation och är därför inte 

berättigad att ansöka om godkännande av avelsprogram. Jordbruksverket kommer att 

inleda ett arbete med att se över olika föreningars och organisationers möjlighet att 

omformas till avelsorganisationer. Arbetet kommer ske i dialog med aktuella föreningar 

och avelsorganisationer. För att Föreningen ryafåret ska ha möjlighet att ansöka om och 

bli beviljad projektstöd till lantrasföreningar under tiden som arbetet pågår, godkänns 

avelsprogrammet fram till den 31 december 2023.  
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Motivering 

Av artikel 8 förordning (EU) 2016/10121 framgår att en avelsorganisation eller 

avelsverksamhet ska lämna in ansökan om godkännande av avelsprogram till den 

myndighet som har erkänt organisationen. Vidare ska organisationen uppfylla vissa krav 

för att få ett avelsprogram godkänt.   

 

Enligt 8 kap. 32 § i förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska 

rasföreningar, som ett villkor för att erhålla stöd för bevarande av utrotningshotade 

husdjursraser, ha en för rasen godkänd avelsplan. 

 

 

 

I detta ärende har enhetschef Maria Ekengard beslutat. Stephanie Kindbom har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också Caroline Johansson och Karin 

Lundborg deltagit.  

 

 

Maria Ekengard Stephanie Kindbom 

 

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Bilagor 

Avelsprogram för ryafår. 

 

 

 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel 

med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 
652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordning om 

djuravel)  
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