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Dnr 4.7.16-11784/13 

Yttrande 

Jordbruksverkets föreskrift om ekologisk produktion 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Jordbruksverkets förslag till 

föreskrift om ekologisk produktion. Vi vill framföra nedanstående synpunkter. Yttrandet har skrivits 

av agronom Stina Stabo, husdjursrådgivare vid Hushållningssällskapet/HS konsult i Uppsala och 

berör husdjursdelarna i förslaget, övriga delar har vi i nuläget inga synpunkter på. 

 

KAP 1  

Definitioner 5 §   

Det är viktigt med definitioner för att göra det enkelt och tydligt vad som avses. De föreslagna 

definitionerna bör därför finnas med i föreskriften. 

moderdjur: hondjur som har gett avkomma eller är dräktigt, samt hondjur av får eller get som är över 

tolv månader gamla 

väsentlig utökning av besättningen: utökning av en besättning med nötkreatur, får, getter eller grisar 

med 40 % eller fler moderdjur inom en tvåårsperiod. 

Avgifter vid prövning av ärenden 7 §   

I förslaget saknas avgifter att ta ställning till? I sak är det inget konstigt med avgifter för att få ett 

undantag beviljat men de bör inte vara för höga.  

KAP 2 

Användning av rengöringsmedel i ekologisk produktion 4 §   
 
Det verkar rimligt att använda samma lista som KRAV med generell användning av miljömärkta medel 
samt ett antal desinfektionsmedel. 
 
KAP 3 

Inköp av djur 3 §    

En handläggningstid på 2 månader är för lång. Detta borde kunna gå att handlägga på betydligt 

kortare tid och i många fall är det viktigt med snabb insättning av nya djur även vid en väsentlig 

utökning. Om detta ska regleras alls bör det stå att ansökan bör vara inne 2 månader innan, men att 

det medger en snabbare handläggningstid.  

Byggnader och rastgårdar 12 §    

Får, getter och nötkreatur som går i lösdrift bör kunna vara utan utomhusvistelse även om deras 

livslängd inte sträcker sig över betesperioden. 
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Vi tolkar er text som att det är möjligt (men ni skriver i kommenterarna att det inte är så, att djur som 

bara lever över vintern ska ut i rastgård under vintern) Därför bör denna text förtydligas att det i så fall 

är krav på att djuren måste levt över betessäsongen för att få vara undantagna rastgårdskravet.  
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