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FÖRESKRIFTER OM EKOLOGISK PRODUKTION. 
 
Svenska Fåravelsförbundet, nedan benämnt SF, intresse- och näringslivsorganisation för Sveriges fårföretagare. 
Föreningen har 24 länsföreningar och har idag drygt 2600 medlemmar. Ett stort antal av landets får finns i 
företag som drivs av medlemmar i Svenska Fåravelsförbundet. 
 
Sammanfattning 
SF har tagit del av Dnr 4.7.16-12830/2020. 
SF har också tagit del av LRF´s remissyttrande vilket SF ställer sig bakom i sin helhet. 
 
Särskilda synpunkter 
SF har ett antal särskilda synpunkter som kan härledas specifikt till get- och fårnäringen. 
 
SF menar att det är av stor vikt att generell dispens för rastgård gällande nötkreatur, får och getter är möjlig.  
SF noterar även att LRF påpekat detta i sitt remissyttrande. SF anser att undantag av denna art ska gälla hela 
besättningar och inte bara individer. Om dispens inte ges till får och getter så får det betydande negativa 
konsekvenser för fårnäringen 
 
SF anser det av SJV ställda kravet på att sökanden ska beskriva vilka ansträngningar och försök djurhållaren har 
gjort för att få tag på ekologiska djur vid inköp, innebär en ökad administrativ börda. Det logiska är att 
djurhållare gör sitt bästa för att köpa in ekologiska djur vid nyrekrytering, det ligger i djurhållarens eget 
intresse. Formuleringen kan ses som ett utslag av misstroende gentemot djurhållaren.  
 
SF framhåller speciellt vikten av att det även i framtiden ska vara möjligt att avhorna även får och getter. Det 
bör alltså vara tillåtet att avhorna både får, nöt och get i förekommande fall. 
Detta är till fördel av djurvälfärdsskäl, minskar risk för att djur skadar varandra eller fastnar i inredning 
alternativt till exempel träd/grenar i hagarna. Detta ska även ses som en arbetsmiljöfråga. Säkerheten 
förbättras vid hantering av avhornade djur vid, gäller i störst utsträckning för nöt! 
 
SF frågar sig, kommer SJV att ha rutiner och bemanning för att behandla inkomna dispensansökningar på ett 
snabbt och effektivt sätt? Det kommer att sannolikt att finnas behov av snabb återkoppling vid fall av 
dispensansökan. Om så inte är fallet behöver SVJ presentera en lösning för hantering av dispenser.   
 
Svenska Fåravelsförbundet anser att fler av de föreslagna förändringarna i föreskrifterna innebär ökad 
administration och byråkrati för att uppfylla föreslagna föreskrifter.  
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