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Remissyttrande  

Konsekvensutredning gällande ändring i Statens jordbruksverks 
föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av 
ekologisk produktion 

 
Svenska Fåravelsförbundet (SF) har tagit del av remiss Dnr 4.7.16-3906/17gällande ändring i Statens 
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion.   
 
Svenska Fåravelsförbundet, nedan benämnt SF, är en 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 inser nyttan med att uppdatera och löpande förtydliga föreskrifter och att förenkla 
kontroll av ekologisk produktion. SF har i första hand lagt fokus på den del i remisen som 
berör ekologisk djurhållning, och effekten av dessa föreskrifter för får- och getföretag. 
 
 
Särskilda synpunkter 
Några särskilda synpunkter från SF horisont.  
 
 

o SF som tillstyrker nedanstående föreskrift.   
 3 KAP. BESTÄMMELSER OM DJURHÅLLNING INKLUSIVE VATTENBRUK  

 Vi ändrar beräkningen av antal djur som får komma till en besättning. Istället 
för att procentsatsen beräknas på enbart moderdjur kommer vi att räkna på 
summan av antal moderdjur och vuxna handjur. Det är vuxna handjur som 
har satts in i avel eller kommer att sättas in i avel som räknas med i 
underlaget. Eftersom antalet djur som ligger till grund för beräkningen i vissa 
fall kan bli fler kan även antalet djur som får köpas in  
öka något i de fallen. Det gäller framförallt får och getbesättningar. 
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o Gällande formulering av Bilaga 8 anser SF att frågan om skäl för ansökan bör 
formuleras så att även skäl för större inköp kan anges med hänsyn tagen till köparens 
speciella krav på härstamning, specifika avelsvärden samt att möjlighet ges att ge 
bakgrund till andra faktorer som det större inköpet beror på, till exempel utslagning 
av delar av befintlig besättning på grund av smitta eller sjukdom.   

 

 Bilaga 8 Inköp av icke-ekologiskt uppfödda avelsdjur till ekologisk 
besättning vid väsentlig utökning av besättningen – ansökan om 
godkännande, D 215  

 Nuvarande fråga om skäl för ansökan är otydlig. Vi förtydligar genom 
att lägga till en fråga där sökande ska redogöra för vad inköpet har 
för påverkan på besättningsstorleken.  

 
 

 

o SF tillstyrker förslaget till ny föreskrift gällande retroaktiv omställning i ekologisk 
växtodling 6 §  

 Retroaktiv omställning i ekologisk växtodling 6 §  
Vi lägger till två ytterligare miljöersättningar i reglerna om godkännande av 
retroaktiv omställning av skiften med miljöersättningar. Inga produkter som 
inte är tillåtna inom ekologisk produktion får användas inom dessa 
ersättningar, som därför uppfyller kraven för att få räknas in i den retroaktiva 
omställningstiden. Skiftena kan användas för bete av ekologiska djur.  
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