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Omtryck

beslutade den 30 november 2006
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 § förordningen (1995:702) om
EG: s förordning om ekologiskt framställda produkter i fråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 2000:128) om djurhållning i ekologiskt lantbruk att det i föreskrifterna ska
införas en ny paragraf, 6 §, samt närmast före 6 § en ny rubrik av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om ekologiskt framställda produkter finns i
1. rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk
produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter
och livsmedel,1
2. lagen (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter,
samt
3. förordning (1995:702) om EG: s förordning om ekologiskt framställda
produkter.
Rastgårdar för fjäderfä
2 § Sådana rastgårdar som avses i rådets förordning (EEG) 2092/91, bilaga 1 B
punkt 8.4.6, ska lämnas tomma under minst två månader mellan varje omgång
fjäderfä.
Övergångsregler för byggnader, utevistelseytor m.m
3 § Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning medges fram till
den 31 december 2010 de undantag som anges i rådets förordning (EEG) 2092/91,
bilaga 1 B punkt 8.5.1.
4 § En sådan plan som avses i rådets förordning (EEG) 2092/91, bilaga 1 B punkt
8.5.2, ska föreläggas det kontrollorgan till vilket jordbruksföretaget är anslutet.
Vitaminer till idisslare
5 § Vid behov är det tillåtet att tillsätta syntetiska vitaminer A, D och E, som är
identiska med naturliga vitaminer i fodret till idisslare. (SJVFS 2005:92)
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EGT L 198, 22.7.1991, s. 1 (Celex 31991R2092).
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Högsta tillåtna andel konventionellt foder
6 § Djurhållare i Västerbottens, Norrbottens, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars,
Gotlands, Skånes, Hallands, Västra Götalands, Värmlands, Västernorrlands och
Jämtlands län som på grund av exceptionella väderförhållanden inte kan uppfylla
villkoren om lägsta andel ekologiskt foder i punkt 4.8 bilaga 1 B, rådets förordning
(EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av
jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel, tillåts
använda en högre andel konventionellt foder till växtätare. Om ekologiskt foder inte
finns att tillgå i tillräckliga mängder får andelen konventionellt foder vara högst 15
% per år. Det konventionella foder som används utöver den andel som tillåts enligt
punkt 4.8 får endast bestå av grovfoder. Den högsta andelen konventionellt
grovfoder får under enskilda dagar vara 100 %. Djurhållaren måste kunna visa behov
av att använda en högre andel konventionellt grovfoder för sitt kontrollorgan.
Undantaget gäller till och med den 15 juni 2007. (SJVFS 2006:83)
------------------------Denna författning träder i kraft den 7 december 2006.

MATS PERSSON

Javanca Lannek
(Avel- och djurhållningsenheten)
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