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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 Madelene Nilsson har arbetat fram detta svar. 

 

Hushållningssällskapens Förbund har följande synpunkter: 

 

Kap 8  

6§ När sådatum inte kommer att regleras är lantbrukarna helt utlämnade till kontrollantenens 

subjektiva bedömning om fånggrödan är tillräkligt etablerad eller inte. En torr höst kommer 

inte några fånggrödor kunna växa till sig och därigenom blir dessa underkända fast 

plantantalet är korrekt med den vegetativa utvecklingen är dålig pga avsaknaden av vatten. 

Om hör ska kunna göras korrekta bedömningar i kontrollen måste det skrivas mycket 

detaljrika instruktioner. 

6§ Betydligt fler arter borde vara godkända. Av de sorter som är godkända för sådd efter 

huvudgrödan är det stor risk för uppförökning av växtföljds sjukdomar tex klumprotsjuka. 

Hade flera andra arter varit godkända hade andra positiva egenskaper kunnat utnyttjas t.ex. 

 Honungsört => God pollinerings växt, inte släkt med någon annan, CO2 sänka, minskad 
växtnäringsläckage. 

 Raketblad => sanerande effekt på potatiscystnematod, CO2 sänka 

 Purrhavre/Svarthavre 

 Sudangräs 
Alla har god tillväxt på hösten och därigenom binds mycket CO2 

De sist nämnda tre har visat sig dessutom ha sanerande effekter på frilevande nematoder. 
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10§ Grundbearbetning är ett väldigt subjektivt ord, olika personer har olika definition av vad 

detta innebär. Man borde ju enkelt definiera detta med ett visst antal centimetrar eller det 

djup som behövs för att skapa ett fullgod såbädd för de arter av fånggröda som avses. Om det 

inte definieras tydligare i föreskriften kommer vi ha ett antal osäkra kontroller utifrån vad som 

avses med grundbearbetning. Om inte detta går att reglera i föreskriften måste detta anges 

mycket noggrant i kontrollinstruktionerna. 

 

Kap 9 Skyddszonsstöd 

4§ Avståndet till vattendraget är en ytterst viktig fråga. Vid kontroller av förra periodensstöd 

för skyddszoner upplevdes en ytterst oviss, subjektiv hantering från olika kontrollanter vad 

som var skog eller annan mark mellan skyddszon och det vattendrag som fanns i närheten. För 

att slippa denna bedömning vore det mycket enklare och rättssäkrare både för lantbrukaren 

och kontrollanten att ange ett avstånd i meter i föreskriften. Ett lämpligt avstånd som redan 

idag används av Kemikalieinspektionen vid godkännande för flertalet preparat är 10 meter 

gräsbevuxen mark anpassad skyddszon. Det blir enklare för alla parter att hålla reda på 

samma avstånd, enklare att förstå reglerna. Vid besprutning är ju skyddet av vattnet 

tillgodosett om 10 meters avstånd finns enligt Kemikalieinspektionen.  

När det gäller ytavrinning av näringsämnen från åkern som kan ske, beror ju detta som bekant 

inte av avståndet utan helt och hållet av topografin mellan åkern och vattnet. Där finns inget 

lämpligt avstånd att ange. Förtydliga i paragrafen om avståndet så vi slipper onödiga 

underkännande av skyddszoner på grund av subjektiva bedömningar av vad som är skog eller 

för stora avstånd. 

 

Kap 11 Ekologiskt/Omställnings produktion  

Enligt 2 § ska lantbrukaren ansluta sig till ett kontrollorgan senast sista ansökningsdag det 

första året i åtagandeperioden, dvs lantbrukaren skriver under och lämnar in ett 

anslutningsavtal till godkänt kontrollorgan.  Innebär detta att karensstart påbörjas denna dag, 

vilket i så fall måste förtydligas i text. Eller kan karensstart för exempelvis djurhållning ske vid 

en senare datum typ vid betessläpp, är det innebörden av 3§?  Men beräkningsperioden 

påbörjas den 1 januari för nöt, slaktsvin, kyckling &höns och då måste lantbrukaren följa 

villkoren. Konsekvensen av detta måste bli att lantbrukaren exempelvis måste utfodra 

med  ekologiskt foder innan han har anslutit sig till kontrollen eller alternativt att start av den 

ekologiska djurhållningen förskjuts ett år.  

 

17 § För tackor, getter och suggor finns en hållandeperiod av minst 60 dagar, men det är inte 

tydliggjort när hållandeperioden startar. (Eller är det motsvarande ”Hotade husdjursraser” 

med dagen efter ansökan om utbetalning kommit in till Jv ?Jag kan inte finna att det 

förtydligas under definitioner heller? 

 

20 § Mycket önskvärt med ett förtydligande om när beräkningsperioden för djurhållningen nöt 

påbörjas år 1, om karensstart sker senare än 1 januari. 

 

 

 

 

 



 

 

Kap 12 Kompensationsstöd.  

§3a Vi inser att all betesmark som är godkänd jordbruksmark i gårdsstöd och 

kompensationsstöd och som betas ska räknas som grovfodergröda och all grovfoderareal ingår 

i en och samma typ av jordbruk enligt förordning.  Men det är ändå ett problem att all 

naturbetesmark som betas måste ingå i grovfoderarealen oavsett hur lågavkastande och hur 

lite grovfoder det blir- mindre fodervärde än på trädan. 

 År 2015 lät jordbrukare bli att söka för och sköta naturbetesmark som man röjt eller planerat 

att göra i ordning och som nästan var färdigröjd, om man kom på gränsen mellan två typer av 

djurtäthet. Det handlar om jordbrukare som har mycket lågavkastande naturbetesmarker, och 

som har svårt att hålla uppe en hög djurtäthet eftersom fodret då inte räcker till. Det leder till 

att färre naturbetesmarker sköts än annars och det missgynnar den biologiska mångfalden. 

 

 

I övrigt har vi inga synpunkter.  

 

  

Stockholm 2016-01-13 

 

 

Jesper Broberg 
Förbundsdirektör 
Hushållningssällskapens Förbund 


