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Angående	  Samråd	  av	  förslag	  till	  ändring	  i	  Statens	  jordbruksverks	  föreskrifter	  och	  
allmänna	  råd	  (SJVFS	  2007:42)	  om	  kompensationsbidrag,	  miljöersättningar,	  miljö-‐
investeringar	  och	  djurens	  välbefinnande	  
	  
Certifierad	  ekologisk	  produktion	  eller	  kretsloppsinriktad	  produktion	  
Ekologiska	  Lantbrukarna	  vill	  kommentera	  ändringar	  avseende	  ekologisk	  
produktion.	  Det	  som	  idag	  beskriver	  gällande	  regler,	  exempelvis	  krav	  på	  rastning	  
och	  undantag	  för	  gårdar	  med	  små	  besättningar.	  Jordbruksverket	  anför	  att	  
berörda	  brukare	  ända	  sedan	  de	  gick	  in	  i	  åtagandet	  vetat	  om	  att	  undantagen	  
kommer	  att	  upphöra.	  Frågan	  är	  vad	  det	  innebär	  och	  vilken	  information	  som	  gått	  
att	  få	  om	  gällande	  regelverk	  från	  1	  januari	  2014?	  Tidpunkten	  har	  flyttats	  fram	  
tidigare	  och	  definitionen	  av	  lite	  besättning	  har	  varit	  upp	  för	  diskussion	  tills	  
alldeles	  nyligen.	  Ekologiska	  Lantbrukarna	  har	  tillsammans	  med	  LRF	  och	  LRF	  
Mjölk	  gjort	  en	  skrivelse	  till	  Jordbruksverket	  angående	  värdet	  av	  att	  
utvecklingen	  går	  åt	  besättningar	  i	  lösdrift	  och	  att	  många	  lantbrukare	  trots	  
planer	  för	  ombyggnation	  för	  lösdrift	  inte	  kunnat	  påbörja	  investeringen.	  
	  
Lantbrukare	  är	  juridiskt	  bundna,	  ofta	  med	  hela	  privata	  ekonomin	  och	  boendet	  
som	  insats,	  till	  regelverket	  och	  det	  är	  nödvändigt	  att	  informera	  lantbrukare	  
tydligt	  och	  i	  god	  tid.	  Vi	  vill	  därför	  göra	  Jordbruksverket	  uppmärksamt	  på	  att	  
informationsbehovet	  kring	  detta	  är	  stort	  inför	  att	  undantagen	  försvinner.	  	  
	  
Vi	  uppmanar	  Jordbruksverket	  att	  i	  konsekvensbeskrivningen	  inkludera	  vilka	  
konsekvenser	  det	  innebär	  för	  lantbrukare	  som	  missar	  att	  undantagen	  upphör	  i	  
samband	  med	  årsskiftet.	  Det	  är	  inte	  skäligt	  att	  lantbrukare	  skall	  drabbas	  av	  att	  
återbetala	  hela	  eller	  delar	  av	  miljöersättningen	  på	  grund	  av	  att	  man	  inte	  
uppmärksammar	  ändringarna	  i	  regelverket	  från	  årsskiftet.	  I	  synnerhet	  när	  det	  
som	  gäller	  inte	  beskrivits	  tydligt	  på	  Jordbruksverkets	  hemsida.	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar,	  
	  
Maria	  Dirke	  


