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Dnr  4.1.16-6822/16 

Svar på remiss om förslag till ändring i Statens 

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 

2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk 

produktion och kompensationsstöd  

 

Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om 

miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd. 

Ingemar Henningsson och Henrik Stadig har arbetat fram detta svar. 

Hushållningssällskapens Förbund har följande synpunkter på remiss förslaget. 

1 kap 27b§ Om åtagandet skall hävas i förtid görs återkrav enligt punkt 1-3 om inte 

förmildrande omständighet råder enligt 27§. Detta är inte det budskap som framfördes om 

möjligheter till kortare åtagande perioder för tex betesmarks miljöstöd där det av olika 

produktions anledningar inte går att fullfölja 5 år. Att då tvingas återbetala 50% av stödet när 

man fullgjort mer än halva perioden, ökar inte detta intresse för denna stödform. Ge möjlighet 

att sänka åtagandet efter 3 år utan återbetalning av utbetalt stöd tidigare år.  

6 kap 3§ Vallen får tidigast brytas 31/7 tredje året som huvudgröda. Detta sena datum för 

brytning omöjliggör att vallen kan fungera som förfrukt till höstraps som enligt många försök 

och praktisk erfarenhet är den bästa förfrukten till höstraps. Inte minst inom ekologisk odling 

är det av största vikt att kunna bryta vallen direkt efter första skörd och kunna bearbeta 

marken under sommarmånaderna för att minska ogräsförekomsten i höstrapsen. Något ökat 

näringsläckage sker ju knappast under sommar månaderna då nederbörden är som minst 

under året. Brytnings datum bör tidigare läggas minst en månad i de områden som har 

höstraps odling. 

11 kap 2§ och 3§ För att inte förvilla brukarna över vad som gäller angående anmälan av 

ekologisk eller omställnings produktion borde under 2§ ordet anmälan bytas ut till ansökan 

om certifiering för att minska risken för förväxling. 
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