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Svar på samråd om förslag till ändring av Statens
jordbruksverks föreskrifter om direktstöd (SJVFS 2014:41)
Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till
ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd (SJVFS 2014:41).
Ingemar Henningsson och Madelene Nilsson har arbetat fram detta svar.
6§ Bedömning av betesmarker och slåtterängar
Det är viktigt att myndigheterna helt och hållet ansvarar för bedömningen av de arealer och
procentsatser som nämns, och att inte någon enskild lantbrukare drabbas av betydande
avdrag. Det är inget som den enskilde lantbrukaren kan förstå eller avgöra vad som är rätt.
Annars är risken stor att man slutar söka och bruka marken med igenväxning som följd.
28§ Det specificeras inte längre vilka jordbruksföretag som ska ha ekologiska fokusarealer, är
det något som har ändrats? Tidigare var det alla med mer än 15 hektar åkermark och 5 % av
denna areal skulle vara ekologisk fokusareal.
28§ Arealer med växttäcke och fånggröda
Punkt 1: Vid vallinsådd beskrivs inte vilka vallfröer som är godkända genom hänvisning till
bilaga som i fjolårets föreskrift. Har regeln/ hänvisningen ändrats?
Punkt 2: Hur skall fördelningen vara mellan de två arterna som ingår i fånggrödan? Anges det
som andel plantor eller andel av vikten?
Finns det några etableringsmetoder av fånggrödan som inte är tillåtna exempelvis de som
anges i miljöstödet för fånggröda?
Det står inget om gödsling under fånggrödeperioden, är det tillåtet att gödsla då?
Enligt Jordbruksverkets websida ska det bli besprutningsförbud på ekologiska fokusarealer
från och med år 2018, men det står inget om detta i förslaget till föreskrift, vad gäller?
Det finns stora frågetecken om detta.
28a § Betesmark och slåtteräng i Natura 2000-område
Det bör stå varje brukare fritt att sluta bruka ett skifte och då ta ur marken ur sin ansökan. Det
blir också en sorts annan användning.
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