Sammanställning av svar på remiss till Jordbruksverkets förslag till:
Beslut om användning av konventionellt odlat kemiskt obehandlat utsäde och vegetativt förökningsmaterial i ekologisk odling 2015
Remissinstans

Synpunkter

Jordbruksverkets kommentar

Jakob Andersson

Andelen ekologiskt utsäde i blandningar där det ingår åkerböna
ska kravet vara 100 % ekologiska åkerbönor.
Anledningen är att det under 2014 var krav på 100 % och min
uppfattning är att tillgången är fortsatt god och då skall inte
kravet sänkas.

Jordbruksverket ser ingen anledning att frångå den bedömning som
referensgruppen har gjort.

Hushållningssällskapens
förbund

Hushållningssällskapen anser att den ekologiska odlingen måste
fortsätta att öka andelen ekologiskt utsäde med målsättningen
att i normalfallet vara täcka de behov som finns. Det är viktigt
inte minst för odlingsformens trovärdighet. Vi har dock förståelse
för att det arbetet kan ta tid och tillstyrker därför Jordbrukets
förslag till beslut om undantag. Vi vill dock speciellt påtala
behovet av en lösning när det gäller tillgången på potatisutsäde.
Det är inte tillfredställande att ett allmänt undantag föreslås för
2015. Vi uppmanar därför jordbruksverket att söka en lösning på
problemet inför 2016 års odlingssäsong.
Lars Sandberg önskar generellt undantag för vårvetesorten
Anniina i Norrland
Länsstyrelsen Gotlands län ifrågasätter om det är motiverat att
fortsätta med undantaget för ärt som ingår i blandningar, d v s
att endast 50 % måste vara ekologiskt odlat
Länsstyrelsen Gävleborg har inga synpunkter.

Jordbruksverket instämmer i behovet att utveckla den ekologiska
produktionen av utsäde och i synnerhet ekologisk utsädespotatis.
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Länsstyrelsen i Kalmar län har inga synpunkter på remissen.
Länsstyrelsen i Skåne län har inga erinringar på Jordbruksverkets
förslag till beslut om vilka krav som ska ställas på användning av
utsäde i ekologisk odling under 2015
Länsstyrelsen i Stockholms län har inga synpunkter på de
föreslagna undantagen från att använda ekologiskt utsäde och

Möjligheten finns att under 2015 söka individuell dispens för Anniina
för odlare i Norrland
Jordbruksverket ser ingen anledning att frångå den bedömning som
referensgruppen har gjort.

Länsstyrelsen
Västernorrland

vegetativt förökningsmaterial under 2015
Länsstyrelsen Västernorrlands län anser att Jordbruksverkets
bedömning gällande undantag från att använda ekologiskt utsäde
och vegetativt förökningsmaterial under 2015 är rimlig. Därför
har Länsstyrelsen Västernorrland inga invändningar mot
förslaget.

