
 
 

 

 

 

 
 
 
Öppet brev 2015-06-11 

Ekobranschen tydlig: Sverige måste rösta NEJ!   
 

Sverige måste sätta stopp för det nya förslaget till regler för ekologisk 

produktion. Det förslag Jordbruksministrarna ska rösta om den 16 juni 

riskerar att begränsa den ekologiska produktionen, dess miljönytta och 

mervärden för en levande landsbygd och ökad sysselsättning.  

 

– Jordbruksminister Sven-Erik Bucht har tydligt markerat att han ska arbeta för 

att nya regler ska gynna den ekologiska marknaden. Förslaget som ligger på 

bordet inför slutlig omröstning gör inte det och Sverige måste rösta nej, säger 

Emelie Hansson, sakkunnig mat och jordbruk på Naturskyddsföreningen. 

 

Naturskyddsföreningen arbetar tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna, 

KRAV, LRF, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges konsumenter och Svenska 

kyrkan internationellt arbete för att det nya förslaget inte ska begränsa den 

ekologiska produktionen. I nuvarande förslag finns det framförallt tre stora 

brister: 

 Dubbla system mot gränsvärden skapar osäkerhet 

 Importen missgynnar länder i tredje världen 

 Detaljerna i förslaget är inte diskuterade och konsekvensanalyser saknas 

 

Dubbla system mot gränsvärden skapar osäkerhet 

I nuvarande förslag flyttas fokus från kontroll av produktionskedjan till kontroll 

av slutprodukten. Det är ett systemskifte i synen på ekologisk produktion som 

inte är önskvärd. Förslaget innebär till exempel att om rester av kemiska 

bekämpningsmedel hittas, vid detektionsnivå, ska ekologiska produkter 

avcertifieras i vissa länder, medan produkterna i andra länder kan få fortsätta 

saluföras så länge kvalitetsåtgärder vidtas.  

 

Sverige har tydligt markerat att man ska arbeta för att få bort gränsvärdena från 

förordingen. Att rösta för liggande förslag skulle gå emot det mandat som 

Sveriges riksdag har gett Jordbruksministern. Sverige måste nu stå fast vid sin 

linje och tillsammans med andra länder som Danmark, Tyskland och 

Storbritannien bilda en blockerande minoritet.  

 

Importen missgynnar länder i tredje världen 

Liggande förslag kommer innebära stora hinder för ekologiska producenter i 

utvecklingsländer. Detta eftersom förslaget innebär att reglerna på de flesta 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 

EU-nämnden, Miljö- och jordbruksutskottet 
 

För kännedom: Landsbygdsdepartementet, 

EU-representationen jordbruksfrågor 



produkter som importeras till EU ska följa EUs lagstiftning för ekologisk 

produktion till punkt och pricka om inte länderna lyckas komma överens om 

annat i bilaterala avtal med EU. Risken är uppenbar att flera länder inte får till 

avtal och reglerna blir således ett stort hinder för export från länder där andra 

regler kan vara nödvändiga, bland annat på grund av geografiska skillnader eller 

skillnader i klimat.  

 

Eftersom EU är en stor och viktig marknad för ekologiska livsmedel får detta 

konsekvenser för utvecklingen av ett hållbart jordbruk i andra delar av världen. 

Den europeiska marknaden riskerar även att förlora viktiga ekologiska produkter 

som kaffe och bananer. Dessutom riskerar odlare i en lång rad låg- och 

medelinkomstländer att förlora möjligheten att exportera till EU. 

 

Detaljerna i förslaget är inte diskuterade och konsekvensanalyser saknas 

De dubbla systemen om gränsvärden, brist på konsekvensanalyser av 

detaljförändringar och osäkerheten om kommande förslag gör marknaden 

otrygg. Förslaget riskerar att göra ekologiskt till ett krångligt och svårt alternativ 

för alla i produktionskedjan trots att marknad, miljö och arbetstillfällen ropar 

efter ökad ekologisk produktion. 

 

Liggande förslag är helt oacceptabelt att rösta igenom den 16 juni. Det finns 

fortfarande många detaljer som inte är ordentligt diskuterade. Det finns därför 

inga skäl för Sverige att rösta för liggande förslag! 

 

Vänliga hälsningar, 

 

KRAV, Kjell Sjödahl Svensson Kjell.Sjodahl-Svensson@krav.se 

Ekologiska Lantbrukarna, Marianne Schönning Marianne.Schonning@ekolantbruk.se  

Naturskyddsföreningen, Emelie Hansson Emelie.Hansson@naturskyddsforeningen.se  

LRF, Eva Rülf eva.rulf@lrf.se 

Svenska kyrkan, Gunnel Nycander-Axelsson Gunnel.AxelssonNycander@svenskakyrkan.se 

Svensk Dagligvaruhandel, Per Baummann per.baummann@svenskdagligvaruhandel.se 

Sveriges Konsumenter, Jan Bertoft jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se        
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