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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2000:98) om miljöstöd för ekologisk
odling med början år 2000;
beslutade den 30 augusti 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 4, 9 och 22 §§
samt 2 kap. 4 § förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2000:98)
om miljöstöd för ekologisk odling med början år 2000,
dels att nuvarande 15 § skall betecknas 15 a §,
dels att rubriken till föreskrifterna och 1 - 16 samt 19 - 26 §§ och
rubrikerna närmast före 8, 11 och 15 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas 46 nya paragrafer, 10 a, 10 b,
15, 25 a och 27 - 68 §§, nya rubriker närmast före 27, 28, 37 - 39, 41, 45, 46,
53 och 65 §§, samt två nya bilagor, bilaga 1 och 2, av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för ekologisk
produktion med början år 2000
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om stöd för ekologisk produktion finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till
utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa
förordningar1,
2. kommissionens förordning (EG) nr 1750/1999 av den 23 juli 1999 om
tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd
från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till
utveckling av landsbygden2,
1
2

EGT L 160, 26.6.1999, s.80 (Celex 31999R1257).
EGT L 214, 13.8.1999, s.31 (Celex 31999R1750).

Utkom från trycket
den 13 september 2000
Omtryck

SJVFS 2000:134
3. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd
till utveckling av landsbygden,
4. förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder (LBU-förordningen),
5. rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett
integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom
gemenskapen3, samt
6. kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 av den 23 december
1992 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade
administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem4 (IAKS-förordningen). (SJVFS 2000:134).
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter avses med
ekologiskt odlat foder: foder från egen produktion framställt i enlighet
med denna författning eller foder som har godkänts av ett godkänt
kontrollorgan,
ekologisk odling: odling som sker i enlighet med denna författning
eller odling som godkänts av ett godkänt kontrollorgan,
extensiv djurhållning: produktionssystem, som inte är definierade som
intensiv djurproduktion och där djurtätheten i inget fall får överskrida 2
djurenheter per hektar foderareal vad avser betesdjur, samt följer av 1 §
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79) om miljöhänsyn i
jordbruket, för övriga djur. Det totala antalet djur per hektar får inte vara
högre än följande:
kalvar under 6 månader 5,8 djur/hektar,
nötkreatur från 6 månader upp till 2 år 3,3 djur/hektar,
kor med tillhörande kalvar under 6 månader, tjurar samt andra nötkreatur från 2 år och däröver 2 djur/hektar,
tackor med tillhörande lamm samt andra får 13,3 djur/hektar,
getter med tillhörande killingar samt andra getter 13,3 djur/hektar,
suggor i produktion 2,2 djur/hektar,
slaktsvin 10,5 djur/hektar,
värphöns 100 djur/hektar,
unghöns 250 djur/hektar,
slaktkycklingar 470 djur/hektar,
kalkoner, ankor och gäss 140 djur/hektar,
ston med tillhörande föl under 6 månader och andra hästar 2
djur/hektar,

3
4

2

EGT L 355, 5.12.1992, s.1 (Celex 31992R3508).
EGT L 391, 31.12.1992, s.36 (Celex 31992R3887).

SJVFS 2000:134
förökningsmaterial: utsäde eller plantor av ettåriga eller fleråriga växter
avsedda för att producera växter eller växtprodukter,
genetiskt modifierad organism: en organism i vilken det genetiska
materialet har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning
eller naturlig rekombination,
godkänt kontrollorgan: ett kontrollorgan som utsetts av Jordbruksverket, enligt förordningen (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt
framställda produkter,
grovfoder: hö, halm, ensilage, bete, grönfoder, löv, bark, rotfrukter,
betmassa eller potatis,
intensiv djurproduktion: produktion av burhöns, pälsdjur i bur, specialiserad inomhusproduktion av nöt i spaltgolvsboxar eller specialiserad
slaktsvinsproduktion, undantaget slaktsvinsproduktion i ströbäddsboxar;
allt under förutsättning att produktionen inte är egen,
kemiska bekämpningsmedel: av Kemikalieinspektionen godkända
bekämpningsmedel,
patogener: samlingsterm för sjukdomsframkallande organismer såsom
bakterier, virus, svampar, mykoplasma, protozoer etc.,
växtskadegörare: virus, bakterie, svamp, nematod, insekt, kvalster,
mykoplasma och annan organism ur växt- eller djurriket som kan förorsaka
sjukdom eller annan skada på växt eller växtodling, samt
överlåtelse av jordbruksföretag i sin helhet: det faktum att ledningen
för produktionsenheterna i fråga övergår från en part till en annan. (SJVFS
2000:134).
Allmänt om ansökningar m.m.
3 § En ansökan, redovisning eller anmälan skall lämnas in i original och
vara undertecknad av sökanden eller behörig firmatecknare för sökanden.
(SJVFS 2000:134).
4 § En ansökan, anmälan eller redovisning skall göras skriftligen på det
sätt, lämnas in inom den tid och innehålla de uppgifter som framgår av
EG:s regler, denna författning eller den blankett på vilken uppgifterna skall
lämnas. Detsamma gäller uppgifter som senare ändras eller tillförs en
ansökan, anmälan eller redovisning. Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stödet får dock lämnas muntligt om länsstyrelsen medger det. (SJVFS 2000:134).
5 § Av 1 kap. 9 § LBU-förordningen framgår att om en ansökan om
utbetalning kommer in för sent skall reglerna i IAKS-förordningen om för
sen ansökan tillämpas. Detsamma skall gälla kompletteringar och ändringar
som skall vara inkomna senast vid den tidpunkt som anges i 23 §. Avdraget skall i dessa fall beräknas på den areal eller de andra stödgrundande
3
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enheterna som berörs av ändringen eller kompletteringen. (SJVFS
2000:134).
Redovisning av block, skiften och areal
6 § Redovisning enligt denna författning av användning av mark skall
utöver vad som anges i artikel 4.1 i IAKS-förordningen ske med varje
blocks eller skiftes areal projicerad i ett horisontalplan.
Utebliven decimal i redovisningen av areal kommer vid prövning av en
ansökan att betraktas som en nolla. (SJVFS 2000:134).
7 § Redovisning av block skall ske med angivande av blockidentitet.
Redovisning av skifte skall ske med angivande av ordningsnummer för
block och skiftesbokstav på det sätt som framgår av 22 §. En redovisning
av block eller skifte som har skett på annat sätt skall dock godtas om det
av de lämnade uppgifterna är enkelt att identifiera det block eller skifte som
redovisningen avser. (SJVFS 2000:134).
Allmänt om godkännande av åtagande
8 § Stödperioden för ett åtagande för ekologisk produktion med början år
2000 börjar löpa den 1 januari 2000. (SJVFS 2000:134).
9 § För att en ansökan om godkännande av ett åtagande (ansökan om
åtagande), en ansökan om ändrat åtagande eller en ansökan om övertagande vid brukarskifte som gäller en ansökan om åtagande för ekologisk
produktion med början år 2000, skall anses vara komplett och kunna
godkännas skall en försäkran om att stödvillkoren för ekologisk produktion följs lämnas in till länsstyrelsen.
Försäkran skall lämnas på Jordbruksverkets blankett ”Försäkran om
miljöstödsåtagande - Ekologisk produktion 2000”. Försäkran med samt liga
uppgifter som skall lämnas på denna blankett skall ha kommit in till länsstyrelsen senast inom den tid som länsstyrelsen begär, dock alltid innan
länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller
eller om att kontrollbesök kommer att ske på jordbruksföretaget. (SJVFS
2000:134).
10 § Av ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till LBU-förordningen framgår att miljöstödsåtaganden enligt förordningen (SJVFS
1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får
avslutas före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden
inom en stödform med samma syfte inom ramen för LBU-förordningen.
En ansökan om ett åtagande inom en stödform som har samma syfte
som en stödform enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller
4
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förordningen (1997:1336) om miljöstöd inom vilken sökanden har ett
miljöstödsåtagande, kan endast beviljas om detta eller dessa miljöstödsåtaganden avslutas i enlighet med denna paragraf.
Ett miljöstödsåtagande för stödformen ekologisk odling enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336)
om miljöstöd har samma syfte som ett åtagande inom stödformen
ekologisk produktion enligt denna författning.
Ett åtagande som ersätter ett annat med stöd av denna paragraf behöver inte till omfattningen vara identiskt med det miljöstödsåtagande som
ersätts. (SJVFS 2000:134).
10 a § I de fall ett åtagande som ersätter ett annat med stöd av 10§ inte
fullföljs under de två första stödåren skall beslut om återbetalning även
omfatta de miljöstödsåtaganden godkända med stöd av den upphävda
förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336)
om miljöstöd som avslutats före åtagandeperiodens utgång med stöd av
denna paragraf. (SJVFS 2000:134).
10 b § Enligt 1 kap. 4 § LBU-förordningen får en ansökan om stöd för en
ny stödperiod endast beviljas om sökanden respekterar god jordbrukarsed.
Detta innebär att stöd endast kan lämnas till jordbruksföretag som, i sin
jordbruksverksamhet på brukningsenheten, under stödperioden, respekterar nedanstående bestämmelser i den utsträckning dessa reglerar enskildas
förhållanden.
1. Bestämmelserna om djurhållning och gödselhantering samt växt odling, i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket,
2. bestämmelserna om begränsning av antalet djur i ett jordbruk,
lagring och spridning av stallgödsel samt krav för att åkermark skall anses
höst- eller vinterbevuxen, i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1999:79) om miljöhänsyn i jordbruket,
3. bestämmelserna om spridning av bekämpningsmedel, i förordningen
(1998:947) om bekämpningsmedel, samt
4. bestämmelserna om val av medel och om skyddsavstånd, i Statens
naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av
bekämpningsmedel.
Den som ansöker om ett åtagande för en ny stödperiod skall på ansökningsblanketten intyga att god jordbrukarsed respekteras. (SJVFS
2000:134).
Ansökan om åtagande
11 § En ansökan om åtagande för ekologisk produktion med början år 2000
skall göras på Jordbruksverkets blankett ”Ekologisk odling 2000”. Blanket
5

SJVFS 2000:134
ten skall ha lämnats in till länsstyrelsen den 31 augusti 2000 och då innehålla tydliga uppgifter om
1. vem som ansöker och
2. ifall ansökan även omfattar ekologisk djurhållning.
Om blanketten ”Ekologisk odling 2000” inte inkommit eller inte innehåller de uppgifter som anges i första stycket senast den 31 augusti 2000
kan ett åtagande med början år 2000 inte godkännas.
Annan komplettering får ske inom den tid som länsstyrelsen begär,
dock alltid innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller eller att kontrollbesök kommer att ske på jordbruksföretaget.
För att ansökan om åtagande med början år 2000 skall anses vara
komplett och kunna godkännas skall en försäkran om att stödvillkoren för
ekologisk produktion följs lämnas in till länsstyrelsen enligt 9 §. (SJVFS
2000:134).
12 § Ansökningsuppgifter skall även redovisas på SAM 2000. SAM 2000
skall ha lämnats in till länsstyrelsen den 13 april 2000 och då innehålla
tydliga uppgifter om
1. vem som lämnar redovisningen,
2. skiftesredovisning, som omfattar samtliga jordbruksskiften som
åtagande för ekologisk produktion med början år 2000 söks för,
3. markanvändning och areal för de skiften som omfattas av ansökan,
samt
4. det antal djur av varje djurslag som åtagande för ekologisk djurhållning söks för.
Om SAM 2000 inte inkommit eller inte innehåller de uppgifter som
anges i första stycket punkterna 1 - 3 och i förekommande fall punkt 4
senast den 31 augusti 2000 kan ett åtagande med början år 2000 inte
godkännas.
Komplettering med andra uppgifter än de som avses i första stycket får
ske inom den tid som länsstyrelsen begär, dock alltid innan länsstyrelsen
har lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller eller att
kontrollbesök kommer att ske på jordbruksföretaget. (SJVFS 2000:134).
Ansökan om ändrat miljöstödsåtagande under pågående stödperiod
13 § Av 2 kap. 1 § LBU-förordningen framgår att länsstyrelsen kan medge
att ett åtagande under pågående stödperiod ändras till ett annat, vidgat
åtagande, om en sådan ändring innebär uppenbara fördelar för miljön.
För år 2000 får endast ett miljöstödsåtagande som avser åkermark
ändras till ett åtagande för ekologisk produktion med början år 2000.
(SJVFS 2000:134).
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14 § En ansökan om sådan ändring av miljöstödsåtagande som avses i
13 § skall göras på Jordbruksverkets blankett ”Ansökan om ändring av
miljöstödsåtagande 2000”. Blanketten skall ha lämnats in till länsstyrelsen
den 13 april 2000 och då innehålla tydliga uppgifter om
1. vem som ansöker om ändrat miljöstödsåtagande,
2. vilket miljöstödsåtagande som finns,
3. skiftesredovisning avseende år 2000 för de skiften som ansökan
avser, samt
4. areal för de skiften som omfattas av ansökan.
Om blanketten inte inkommit eller inte innehåller de uppgifter som
anges i första stycket senast den 31 augusti 2000 kan ett ändrat miljöstödsåtagande med början år 2000 inte godkännas.
En ansökan som har brister i andra avseenden eller som saknar uppgifter som skall lämnas i ansökan enligt vad som framgår av blanketten, får
kompletteras av sökanden. Komplettering med andra uppgifter än de som
anges i första stycket får ske inom den tid som länsstyrelsen begär, dock
alltid innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller eller att kontrollbesök kommer att ske på jordbruksföretaget.
För att en ansökan om ändrat åtagande med början år 2000 skall anses
vara komplett och kunna godkännas skall en försäkran om att stödvillkoren för ekologisk produktion följs lämnas in till länsstyrelsen enligt 9 §.
(SJVFS 2000:134).
Ansökan om utbetalning av stöd
15 § Utbetalning av stöd enligt denna författning kan kombineras med
utbetalning av miljöstöd enligt vad som framgår av 4 kap. förordningen
(SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd.
Dock kan utbetalning för miljöstöd för traditionell odling av bruna bönor
på Öland enligt nämnda förordningar inte kombineras med åtagande enligt
denna författning. (SJVFS 2000:134).
15 a § En ansökan om utbetalning av miljöstöd som avser ett åtagande för
ekologisk produktion med början år 2000 skall göras på SAM 2000.
Blanketten skall ha lämnats in till länsstyrelsen senast den 13 april 2000
och då innehålla tydliga uppgifter om
1. vem som ansöker om utbetalning,
2. skiftesredovisning, som omfattar samtliga jordbruksskiften som
utbetalning söks för eller som sökanden kan komma att komplettera sin
ansökan om utbetalning med inom den tid för ändringar som framgår av 23
§, samt
3. det antal djur av varje djurslag som ansökan om utbetalning omfattar.
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En handling som inkommit till länsstyrelsen och som den 13 april 2000
inte uppfyller kraven på form och innehåll enligt första stycket, utgör och
skall behandlas som en ansökan om utbetalning först vid den senare
tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven enligt första
stycket är uppfyllda. (SJVFS 2000:134).
16 § En ansökan om utbetalning av stöd avseende ett åtagande för
ekologisk produktion med början år 2000 skall utöver vad som sägs i 15 §
innehålla alla de uppgifter som skall lämnas på SAM 2000 som avser
stödet för ekologisk produktion ifråga.
En ansökan om utbetalning som saknar uppgifter som sökanden skall
lämna i enlighet med vad som framgår av SAM 2000, får kompletteras av
sökanden. Komplettering med uppgifter som avser markanvändning, areal
eller andra uppgifter som har betydelse för beräkningen av stödbeloppet
skall ske senast vid den tidpunkt som anges i 23 §.
Annan komplettering får ske inom den tid som länsstyrelsen begär,
dock alltid innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller eller att kontrollbesök kommer att ske på jordbruksföretaget.
Om en ansökan om utbetalning, vid den tidpunkt som anges i 23 §,
saknar uppgifter som anges i första stycket har ansökan i den del som
berör skiften som inte redovisats på föreskrivet sätt kompletterats för sent,
varvid avdrag för sen komplettering skall göras enligt 5 §. (SJVFS
2000:134).
Redovisning på annan handling än SAM 2000
17 § Efter särskilt medgivande från länsstyrelsen och under de förutsättningar som anges nedan, får uppgifter som skall lämnas på SAM 2000
istället lämnas på en annan handling som biläggs SAM 2000. Första sidan
av SAM 2000, de sidor som utgör förteckning över jordbruksblock och
den sida på vilken undertecknande skall ske får dock inte ersättas med
bilagor.
En bilagd handling skall ha en utformning som nära överensstämmer
med motsvarande sidor i SAM 2000. Uppgifterna på bilagan får inte vara
handskrivna.
Kravet på överensstämmelse innebär att fält med informationstext eller
fält som skall fyllas i av sökanden endast får avvika i fråga om typsnitt och
storlek jämfört med motsvarande text och fält i SAM 2000 och att
avvikelserna skall vara små så att handlingen inte i något betydande
avseende skiljer sig från utformningen av SAM 2000. Handlingen behöver
inte vara färgad. Den får i fråga om format avvika från SAM 2000 till att
vara i A4.
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Inkommer uppgifter på sätt som ovan beskrivits trots att länsstyrelsen
inte har medgivit det skall den omständigheten inte påverka frågan om
ansökan eller uppgifterna har kommit in i rätt tid om sökanden inom den tid
länsstyrelsen begär kompletterar SAM 2000 med de uppgifter som skall
lämnas där.
18 § De uppgifter som skall lämnas på SAM 2000 får, istället för att lämnas
in på denna blankett, lämnas in på ett elektroniskt dokument med därtill
hörande särskild blankett som har fastställts av Jordbruksverket. Ingivande av elektroniska dokument får endast ske via det särskilda ADBsystem för mottagning av stödansökningar som tillhandahålls av Jordbruksverket.
Ansökan om övertagande vid brukarskifte
19 § Vid brukarskifte kan den nye brukaren överta den tidigare brukarens
ansökan om åtagande eller ansökan om utbetalning av stöd vilka avser ett
åtagande för ekologisk produktion med början år 2000. En ansökan om ett
sådant övertagande skall göras på Jordbruksverkets blankett
”Anmälan/Ansökan om övertagande 2000”.
För att ansökan om åtagande för ekologisk produktion med början år
2000 skall anses vara komplett och kunna godkännas skall en försäkran om
att övertagaren följer stödvillkoren för ekologisk produktion lämnas in till
länsstyrelsen enligt 9 §. (SJVFS 2000:134).
20 § I de fall brukarskiftet omfattar överlåtelse av jordbruksföretaget i sin
helhet, enligt artikel 14 a i IAKS-förordningen, skall blanketten enligt 19 §
första stycket ha lämnats in till länsstyrelsen senast en månad efter det att
överlåtelsen skett, och då innehålla tydliga uppgifter om
1. vem som har överlåtit jordbruksföretaget och till vem överlåtelsen
har skett, och
2. datum för överlåtelsen.
En handling som inkommit till länsstyrelsen och som vid ovannämnda
tidpunkt inte uppfyller de i första stycket och i 19 § första stycket redovisade kraven på form och innehåll utgör och skall behandlas som en ansökan om övertagande först vid den tidpunkt då handlingen har kompletterats så att kraven är uppfyllda.
Komplettering med andra uppgifter än de som avses i första stycket får
ske inom den tid som länsstyrelsen begär, dock alltid innan länsstyrelsen
har lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller eller att
kontrollbesök kommer att ske på jordbruksföretaget. (SJVFS 2000:134).
21 § I de fall brukarskiftet omfattar annat än överlåtelse av jordbruksföretag i sin helhet, skall den blankett som anges i 19 § första stycket ha
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lämnats in till länsstyrelsen senast vid den tidpunkt som anges i 23 § och
då innehålla tydliga uppgifter om
1. vem som har överlåtit hela eller delar av en ansökan om åtagande för
ekologisk produktion med början år 2000 och en ansökan om utbetalning
av stöd som avser ett åtagande för ekologisk produktion med början år
2000,
2. till vem överlåtelsen skett,
3. överlåtelsens omfattning, med angivande av ordningsnummer för
block och skiftesbokstav, markanvändning och areal samt antal djur av
varje djurslag som omfattas av överlåtelsen, samt
4. datum för överlåtelsen.
En handling som inkommit till länsstyrelsen och som vid tidpunkten
som anges i 23 § inte uppfyller de i första stycket ovan och i 19 § första
stycket redovisade kraven på form och innehåll utgör och skall behandlas
som en ansökan om övertagande först vid den tidpunkt då handlingen har
kompletterats så att kraven är uppfyllda. Sådan komplettering får ske
senast 25 dagar efter den tidpunkt som anges i 23 §. Föreligger endast
brister i fråga om redovisningen av vissa skiften och djur och ingen komplettering sker i dessa avseenden omfattar ansökan endast de skiften eller
djur som redovisats på föreskrivet sätt.
Komplettering med andra uppgifter än de som avses i första stycket får
ske inom den tid som länsstyrelsen begär, dock alltid innan länsstyrelsen
har lämnat besked om resultaten av administrativa kontroller eller att
kontrollbesök kommer att ske på jordbruksföretaget. (SJVFS 2000:134).
Identifiering av jordbruksskifte och krav på karta
22 § Till en ansökan om åtagande för ekologisk produktion med början år
2000 eller en ansökan om utbetalning av stöd som avser ett åtagande för
ekologisk produktion med början år 2000 skall den karta, ”Blockkarta för
skiftesredovisning 2000”, som tillhandahålls av Jordbruksverket eller
länsstyrelsen, bifogas. Samma karta kan användas både till ansökan om
åtagande och ansökan om utbetalning.
På blockkartan skall sökanden ange identiteten på samtliga jordbruksskiften som omfattas av ansökan. Endast de skiftesgränser som inte sammanfaller med blockgränser skall markeras. Ett jordbruksskifte kan endast
tillhöra ett block.
Varje jordbruksskifte skall ges en identitet skild från alla andra skiften.
Identiteten skall markeras på kartan och anges med ordningsnummer på
det block där skiftet är beläget följt av en bokstav för skiftet. Det första
skiftet inom blocket skall ha bokstaven A, det andra B o.s.v. Om sökanden
har mark på flera jordbruksblock börjar bokstavsbeteckningen för skiftena
om med A inom varje nytt block.
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Komplettering får ske inom den tid som länsstyrelsen begär, dock alltid
innan länsstyrelsen har lämnat besked om resultaten av administrativa
kontroller eller att kontrollbesök kommer att ske på jordbruksföretaget.
Är inte alla skiften redovisade på blockkartan inom den tid som länsstyrelsen begär, omfattar ansökan om åtagande för ekologisk produktion
med början år 2000 och ansökan om utbetalning av stöd som avser ett
åtagande för ekologisk produktion med början år 2000 endast de skiften
som är enkla att identifiera på blockkartan vid en jämförelse med uppgifterna i ansökningsblanketten. (SJVFS 2000:134).
Kompletteringar och ändringar av ansökan m.m.
23 § Kompletteringar och ändringar får, om inget annat framgår av dessa
föreskrifter, lämnas in till länsstyrelsen senast den 15 juni 2000. I Dalarnas,
Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens
län får dock nämnda kompletteringar och ändringar lämnas in till
länsstyrelsen senast den 30 juni 2000. Inkommer komplettering eller
ändring senare skall avdrag för sen komplettering eller ändring göras enligt
5 §.
Sista sådatum är den 15 juni 2000. I Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är dock sista
sådatum den 30 juni 2000.
Uppgift om bokstav för ett redovisat skifte får ändras om skiftet delas i
flera eller slås samman med annat redovisat skifte. Sådan ändring skall i
ansökan om utbetalning av stöd som avser ett åtagande för ekologisk
produktion med början år 2000 göras senast vid den tidpunkt som anges i
första och andra stycket. Görs ändringen senare är ansökan om utbetalning av stöd som avser ett åtagande för ekologisk produktion med början
år 2000 för sent inkommen i den del den gäller de skiften som omfattas av
ändringen, varvid avdrag skall göras enligt 5 §. (SJVFS 2000:134).
Tillbakadragande av en ansökan
24 § En ansökan enligt denna författning får dras tillbaka.
I det fall en sökande drar tillbaka sin ansökan och sökanden tidigare
har erhållit beslut om miljöstödsåtagande för ekologisk odling enligt
förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336)
om miljöstöd, fortsätter detta eller dessa att gälla.
Tillbakadragande av en ansökan enligt första stycket skall göras
skriftligen till länsstyrelsen. (SJVFS 2000:134).
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Tillbakadragande av arealer och djur
25 § Det är tillåtet att dra tillbaka arealer eller djur från en ansökan om
åtagande, en ansökan om utbetalning av stöd, en ansökan om ändrat
miljöstödsåtagande eller en ansökan om övertagande vid brukarskifte som
gäller en ansökan om åtagande för ekologisk produktion med början år
2000. En sådan ändring skall ske skriftligen innan länsstyrelsen har lämnat
besked om resultaten av administrativa kontroller av de aktuella arealerna
och djuren eller om att kontrollbesök kommer att ske på jordbruksföretaget.
(SJVFS 2000:134).
25 a § Om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av att någon omständighet enligt 1 kap. 16 §, punkt 2 - 4 i LBU-förordningen inträffat, skall
artikel 11.2 i IAKS-förordningen tillämpas som om omständigheten vore ett
fall av force majeure.
Om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av naturliga omständigheter skall reglerna i artikel 10.5 i IAKS-förordningen tillämpas. (SJVFS
2000:134).
Undantag
26 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning. (SJVFS 2000:134).
Kontroll
27 § För varje kontrollbesök skall den rapport som avses i artikel 7 a i
IAKS-förordningen även innehålla vilka skötselvillkor och andra villkor
som kontrollerats och resultatet av kontrollerna. (SJVFS 2000:134).
Odling
Allmänt
28 § De jordbruksskiften som odlas i enlighet med denna författning skall
vara klart avskilda från skiften som inte odlas ekologiskt. (SJVFS
2000:134).
29 § En jordbrukare i Uppsala län, Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas
län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län som inte kan använda sina jordbruksgrödor eller frilandsodlade trädgårdsgrödor till foder, livsmedels- eller utsädesproduktion
under 2000 på grund av att vädret avvikit extremt mycket från det normala,

12

SJVFS 2000:134
kan ändå få stöd för år 2000. Förutsättningen för detta är att övriga villkor
för stödet är uppfyllda. (SJVFS 2000:134).
30 § Den ekologiska odlingen skall finnas på samma mark under hela
stödperioden. (SJVFS 2000:134).
31 § De växter som odlas enligt denna författning får inte vara genetiskt
modifierade. (SJVFS 2000:134).
32 § Vid kontroll skall sökanden kunna lämna uppgifter om följande:
1. Växtföljder för de skiften som odlas i enlighet med denna författning,
2. ursprung på och behandling av förökningsmaterial som används,
3. datum för spridning av, ursprunget på och mängden av tillförda
gödsel- eller jordförbättringsmedel,
4. datum för spridning av, ursprunget på och mängden av tillförda
bekämpningsmedel, samt
5. andra växtskyddsåtgärder som vidtagits i odlingen. (SJVFS
2000:134).
33 § Markens bördighet och biologiska aktivitet skall bibehållas eller
höjas genom en eller flera av följande åtgärder:
1. Odling i lämplig växtföljd,
2. odling av baljväxtrika vallar,
3. odling av ettåriga gröngödslingsgrödor,
4. odling av växter med djupt rotsystem,
5. nedbrukning av organiskt material från ekologisk odling, samt
6. tillförsel av gödsel eller biprodukter från ekologiskt hållna djur.
I den mån näringstillförsel enligt första stycket inte är tillräcklig för att
hålla växterna i växtföljden friska och produktionsdugliga, eller hålla
marken i god kondition, får de gödsel- eller jordförbättringsmedel som
anges i bilaga 1 användas, dock endast på de villkor som där anges.
Andra gödsel- eller jordförbättringsmedel än de som anges i första
stycket eller i bilaga 1 får inte användas. (SJVFS 2000:134).
34 § Sökande som inte är anslutna till ett godkänt kontrollorgan och som
vill använda sådana gödsel- eller jordförbättringsmedel för vilka, enligt
bilaga 1, behovsprövning krävs skall ansöka om förhandsprövning för att
få behovet av användning av sådana gödsel- eller jordförbättringsmedel
konstaterat. Ansökan skall ges in till länsstyrelsen på av Jordbruksverket
fastställd blankett.
Sökande som är anslutna till ett godkänt kontrollorgan och som under
odlingsåret har använt sådana gödsel- eller jordförbättringsmedel för vilka,
enligt bilaga 1, behovsprövning krävs skall vid kontroll kunna visa att ett

13

SJVFS 2000:134
behov har funnits att under odlingsåret använda dessa gödsel- eller
jordförbättringsmedel.
Sökande som använder stallgödsel från egna ej ekologiskt hållna djur
skall vid kontroll kunna visa att behov har funnits av att under odlingsåret
använda sådan gödsel. (SJVFS 2000:134).
35 § Växtnäringstillförseln får inte i något fall överstiga den mängd som
länsstyrelsen rekommenderar. (SJVFS 2000:134).
36 § Produkter som innehåller mikroorganismer eller växter får användas
för stimulering av kompostering. För detta ändamål får även användas
biodynamiska preparat framställda av stenmjöl, stallgödsel eller växter.
Produkterna eller preparaten får inte innehålla genetiskt modifierade
organismer. (SJVFS 2000:134).
Växtskydd
37 § För att förebygga skadlig inverkan i odlingen av växtskadegörare,
sjukdomar och ogräs får en eller flera av följande åtgärder vidtas:
1. val av lämpliga arter och sorter,
2. odling i lämplig växtföljd,
3. mekanisk bearbetning,
4. flamning,
5. utsättning och gynnande av växtskadegörarnas naturliga fiender
eller antagonister, samt
6. användning av fällor och fångstanordningar.
I den mån växtskyddsåtgärderna enligt första stycket inte är tillräckliga
för att hålla växterna i växtföljden friska och produktionsdugliga får de
produkter som anges i bilaga 2 användas. Kemiska och biologiska
bekämpningsmedel skall vara godkända av Kemikalieinspektionen eller
vara undantagna från ett sådant godkännande.
Andra åtgärder eller preparat än de som anges i första stycket eller i
bilaga 2 får inte användas. (SJVFS 2000:134).
Förökningsmaterial
38 § Förökningsmaterial skall vara ekologiskt odlat. Ettårigt förökningsmaterial skall dessutom härstamma från växtmaterial som odlats
ekologiskt i åtminstone en generation. Förökningsmaterial av fleråriga
växter skall härstamma från en föregående generation som odlats ekologiskt i åtminstone två odlingssäsonger.
I de fall ekologiskt odlat förökningsmaterial inte finns att tillgå gäller
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:47) om godkännande av
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utsäde och vegetativt förökningsmaterial för framställning av ekologiska
jordbruksprodukter. (SJVFS 2000:134).
Frukt- och bärodling
39 § För att en fruktodling skall vara stödberättigande skall den ha minst
400 träd per hektar äpple (Malus spp.), päron (Pyrus spp.), plommon eller
körsbär (Prunus spp.).
För att en bärodling skall vara stödberättigande, skall den ha minst
1. 30 000 plantor per hektar smultron (Fragaria vesca), lingon
(Vaccinium vitis idaea) eller åkerbär (Rubus arctica),
2. 20 000 plantor per hektar jordgubbar (Fragaria ananassa),
3. 2 000 plantor per hektar hallon, björnbär eller björnbärskorsningar
(Rubus spp.),
4. 3 000 plantor per hektar havtorn (Hippophae rhamnoides),
5. 1 500 plantor per hektar vinbär (Ribes spp.), krusbär (Ribes uvacrispa), blåbär (Vaccinium spp.), nypon (Rosa spp.) eller aronia (Aronia
spp.), eller
6. 1 000 plantor per hektar fläder (Sambucus nigra). (SJVFS
2000:134).
40 § Frukt- och bärodling skall skötas yrkesmässigt. I odlingen skall
åtgärder vidtas mot ogräs. Fruktträd skall årligen beskäras. (SJVFS
2000:134).
Ekologisk djurhållning
Allmänt
41 § Ersättning för ekologisk djurhållning beviljas endast för areal för
vilken stöd för ekologisk odling beviljas. (SJVFS 2000:134).
42 § Den ekologiska djurhållningen måste omfatta minst ett djur under
hela stödperioden.
Om villkoren i 56 § inte kan uppfyllas på grund av någon omständighet
som sökanden inte kan råda över behöver djuren, det första året i
stödperioden, inte hållas ekologiskt förrän betessläppningen sker.
Djuren måste under alla förhållanden hållas ekologiskt senast från och
med den 1 juli det första året i stödperioden. Orsak och tidpunkt för
senarelagd ekologisk djurhållning skall antecknas i stalljournalen.
Till omständighet som sökanden inte kan råda över räknas bris tande
tillgång på ekologiskt foder på marknaden och bristande tillgång till bete
på sökandens ekologiskt odlade mark. (SJVFS 2000:134).
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43 § Med tacka menas hondjur som lammat eller är äldre än ett år och med
get menas hondjur som killat eller är äldre än ett år. (SJVFS 2000:134).
44 § Minst det antal djur i ansökan om utbetalning omräknat till antal
hektar vall och grönfoder, skall hållas ekologiskt under hela det stödår som
ansökan om utbetalning avser. Ett djur i ansökan om utbetalning får bytas
ut mot ett annat om utbytet genomförs inom 20 dagar och om antalet djur
omräknat i hektar vall och grönfoder inte minskar. För att ett
ersättningsdjur skall räknas som stödberättigande skall det ha fått avkomma eller vara betäckt. (SJVFS 2000:134).
Parallellhållning av djur
45 § Alla djur inom respektive djurslag skall skötas enligt de regler som
anges i denna föreskrift. Om följande förutsättningar är uppfyllda har dock
sökanden rätt att hålla bara en del av djuren ekologiskt:
1. De ekologiskt och de konventionellt hållna djuren vistas inte tillsammans. Undantag gäller om de ekologiskt hållna djuren är lätt åtskiljbara
från de konventionellt hållna djuren och samtliga djur utfodras i enlighet
med denna författning.
2. Utrymmen för förvaring av foder är tydligt skilda åt.
3. Det finns en noggrann dokumentation av djuren och foderhanteringen. (SJVFS 2000:134).
Djurmiljö
46 § Djuren skall hållas på ett sådant sätt att de kan bete sig naturligt.
(SJVFS 2000:134).
47 § Moderdjur skall ges möjlighet till avskildhet vid förlossning. (SJVFS
2000:134).
48 § Kalvar, lamm och killingar skall dia under åtminstone hela råmjölksperioden och därefter huvudsakligen födas upp på det egna djurslagets helmjölk till 10 (kalv), 8 (lamm) respektive 6 (killing) veckors ålder.
(SJVFS 2000:134).
49 § Avvänjning av smågrisar får inte ske tidigare än vid 7 veckors ålder.
(SJVFS 2000:134).
50 § Grisar skall ges möjlighet att böka. Under den varma årstiden skall
grisarna ha tillgång till gyttjebad eller annan vattensvalka. (SJVFS
2000:134).
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51 § Nötkreatur får hållas inne under den kalla årstiden. Övriga djurslags
möjlighet till utevistelse under den kalla årstiden får endast begränsas
1. vid för djuren otjänlig väderlek,
2. om det finns risk för utlakning av växtnäring, eller
3. om marken har blivit så upptrampad att hygienproblem uppstår.
Djurens möjlighet till utevistelse under övriga årstider får endast begränsas av veterinärmedicinska skäl. (SJVFS 2000:134).
52 § Djur får inte hållas uppbundna, med undantag för nötkreatur över 6
månader som får hållas uppbundna vid innevistelse.
Vid nybyggnation eller omfattande till- eller ombyggnad skall lösningar
väljas som garanterar daglig motion. (SJVFS 2000:134).
Foder
53 § Fodermängder beräknas i kg torrsubstans. (SJVFS 2000:134).
54 § Fodret får inte innehålla genetiskt modifierade organismer eller
produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer. (SJVFS
2000:134).
55 § Självförsörjningsgraden på foder skall vara minst 50 procent räknat
på årligt foderintag. (SJVFS 2000:134).
56 § För idisslare skall minst 90 procent av fodret, räknat på årligt foderintag, vara ekologiskt odlat foder. För grisar skall motsvarande andel
ekologiskt odlat foder uppgå till minst 80 procent.
Under de två första åren efter omläggning till ekologisk djurhållning får
dock sökanden använda upp till 20 procent konventionellt odlat foder,
räknat på årligt foderintag, under förutsättning att maximalt 10 procent
utgörs av inköpt konventionellt odlat foder.
Avfall och biprodukter från matberedning får användas som foder och
får utgöra en högre andel än 20 procent. (SJVFS 2000:134).
57 § Minst 70 procent av det dagliga foderintaget skall vara ekologiskt
odlat foder. (SJVFS 2000:134).
58 § Grovfoder skall ges i fri tillgång. (SJVFS 2000:134).
59 § Andelen kraftfoder i foderstaten får för idisslare per dygn högst
uppgå till följande:
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1. Getter

2. Idisslare utom
getter
(SJVFS 2000:134).

a) mjölkande djur
b) ej mjölkande djur

60 procent
40 procent

a) mjölkande djur
b) ej mjölkande djur

50 procent
30 procent

60 § Animaliska fodermedel, med undantag för mjölk och mjölkbiprodukter, får bara ges till grisar. (SJVFS 2000:134).
61 § Fodret får inte kompletteras med andra tillsatser än koksalt, snäckskal, spårämnen, vitaminer och mineraler. (SJVFS 2000:134).
62 § Andra kemiska foderkonserveringsmedel än myrsyra, propionsyra
och ättiksyra får inte användas. Bakteriepreparat och enzymer är däremot
tillåtna som ensileringsmedel. (SJVFS 2000:134).
63 § Mjölkersättningsmedel får endast användas i de fall moderdjuret av
veterinärmedicinska skäl inte kan eller bör ge di. (SJVFS 2000:134).
64 § En väsentlig del av idisslarnas foder skall utgöras av bete under en
period av minst 4 månader i Blekinge, Skåne och Hallands län, under minst
3 månader i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands,
Örebro och Västmanlands län, samt under minst 2 månader i Dalarnas,
Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens
län. Betesperioden skall vara sammanhängande och infalla under tiden den
1 maj - 1 oktober. (SJVFS 2000:134).
Hälso- och sjukvård
65 § Djur som visar tecken på sjukdom eller skada skall omgående tas om
hand och ges erforderlig vård. Brister i djurens miljö, skötsel eller utfodring
som kan ha orsakat hälsostörningar skall omedelbart åtgärdas. (SJVFS
2000:134).
66 § Rutinmässig, förebyggande behandling med läkemedel eller kemiska
bekämpningsmedel får inte utföras. När det är påkallat av veterinärmedicinska skäl är dock behandling med vaccin eller bedövningsmedel tillåten. (SJVFS 2000:134).
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67 § Andra operativa ingrepp än märkning, nosringning av tjurar, kastrering och avhorning är inte tillåtna om de inte är påkallade av veterinärmedicinska skäl.
Kastrering är bara tillåten på kalvar före 8 veckors ålder och grisar före
2 veckors ålder. Kalvar skall vara bedövade vid ingreppet.
Avhorning får inte göras på annat sätt än genom bränning före
8 veckors ålder. (SJVFS 2000:134).
68 § Hälsojournal skall föras över alla skador och sjukdomar, deras
behandling och behandlingsresultat. Även förebyggande behandlingar
skall dokumenteras. Uppgifter om slakt, levandedjursbesiktning och
mjölkbedömning skall journalföras. I hälsojournalen skall alla djur eller
djurgrupper kunna identifieras. (SJVFS 2000:134).
Ikraftträdande
Denna författning5 träder i kraft den 30 juni 2000 men skall tillämpas
från den 1 februari år 2000.
------------------------Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning6 träder i kraft den 14 september 2000 men skall
tillämpas från 1 juli 2000, med undantag för 28 - 68 §§ som skall tillämpas
för stödåret 2000.
Ansökningshandlingar, med undantag för ansökan om åtagande och
ansökan om ändrat miljöstödsåtagande enligt denna författning, som
inkommit före den 1 juli 2000 skall behandlas i enlighet med de äldre
bestämmelserna.

INGBRITT IRHAMMAR

Anna Pettersson
(Miljöstödsenheten)

5
6

SJVFS 2000:98.
SJVFS 2000:134.
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Bilaga 1
Gödsel- eller jordförbättringsmedel
Allmänna villkor för alla produkter:
- får endast användas enligt bestämmelserna i denna författning, samt
- får endast användas enligt svenska bestämmelser om gödselmedel.
Produkter som är sammansatta av eller
endast innehåller det som anges nedan
Stallgödsel från djur som inte är ekologiskt
hållna

Torkad stallgödsel från djur som inte är
ekologiskt hållna inklusive torkad
fjäderfägödsel
Komposterat exkrement från djur som inte
är ekologiskt hållna

Flytande exkrement från djur som inte är
ekologiskt hållna

Komposterat hushållsavfall

Torv

Beskrivning av produkten, krav på
sammansättningen och villkor för användning
Produkt som består av en blandning av exkrement
från djur och vegetabiliskt material.
Endast stallgödsel från extensiv djurhållning är
tillåten.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt
kontrollorgan eller länsstyrelsen7.
Endast stallgödsel från extensiv djurhållning är
tillåten.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt
kontrollorgan eller länsstyrelsen8.
Gödsel från intensiv djurproduktion får inte
användas.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt
kontrollorgan eller länsstyrelsen8.
Gödsel från intensiv djurproduktion får inte
användas.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt
kontrollorgan eller länsstyrelsen8.
Kompost av källsorterat hushållsavfall. Endast
vegetabiliskt och animaliskt avfall. Producerat i ett
slutet och kontrollerat insamlingssystem som
godtagits av medlemsstaten. Högsta tillåtna
koncentration i mg/kg torrsubstans: kadmium 0,7,
koppar 70, nickel 25, bly 45, zink 200, kvicksilver 0,4,
krom (total) 70, krom (VI) 0 (detektionsgräns). Endast
under en period som löper ut den 31 mars år 2002.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt
kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Får endast användas till trädgårdsgrödor som är
avsedda för frilandsodling på åkermark.

7

Förhandsprövning krävs ej för gödsel från egen djurhållning.
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Leror
Avfall från svampodling som inte är
ekologisk
Exkrement från maskar (maskkompost) och
insekter
Guano

T.ex. perlit, vermikulit.
Det ursprungliga odlingssubstratet får endast bestå
av de produkter som finns upptagna i denna bilaga.

Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt
kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Komposterad blandning av vegetabiliskt
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt
material som inte är ekologiskt producerat kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Produkter eller biprodukter av animaliskt
Blodmjöl, hovmjöl, hornmjöl, benmjöl, avfettat
ursprung från djur som inte är ekologiskt
benmjöl, benkol, fiskmjöl, köttmjöl, fjäder-, hår- och
hållna
"chiquette"mjöl, ull, päls, hår, mjölkprodukter. För
päls är högsta tillåtna halt krom (VI) i mg/kg
torrsubstans 0 (detektionsgräns).
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt
kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Produkter och biprodukter av vegetabiliskt Produkter och biprodukter som inte är ekologiskt
ursprung
producerade, t.ex. malda kakor från oljeväxter, skal
från kakaobönor, maltgroddar, äppelrester.
Alger och därav beredda produkter
Får endast användas om det framställts genom:
1. fysisk bearbetning, t.ex. torkning, frysning,
malning,
2. extraktion med vatten eller utspädda syror eller
alkaliska lösningar,
3. fermentation.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt
kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Sågspån och träflis
Får endast användas om det kommer från trä eller
virke som inte behandlats kemiskt efter
avverkningen.
Komposterad bark
Får endast användas om det kommer från trä eller
virke som inte behandlats kemiskt efter
avverkningen.
Träaska
Får endast användas om det kommer från trä eller
virke som inte behandlats kemiskt efter
avverkningen.
Råfosfater
Får inte innehålla mer kadmium än 90 g/ton fosfor.
Aluminiumkalciumfosfat
Får inte innehålla mer kadmium än 90 g/ton fosfor.
Får endast användas på basiska jordar (pH > 7,5).
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Basiskt slagg

T.ex. Thomasfosfat och Thomasslagg.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Oraffinerade kaliumsalter
T.ex. kainit, sylvinit.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Kaliumsulfat innehållande magnesiumsalt
Framställt av oraffinerade kaliumsalter.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Vinasse och vinasseextrakt
Vinasse från salmiakproduktion är inte tillåtet.
Naturligt förekommande kalciumkarbonater T.ex. krita, märgel, pulveriserad kalksten, algkalk,
fosfathaltig krita.
Naturligt förekommande kalcium- och
T.ex. dolomitkalk, pulveriserad magnesiumhaltig
magnesiumkarbonater
kalksten.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Magnesiumsulfat
T.ex. kieserit.
Kalciumklorid
Lösning av kalciumklorid. För behandling av blad på
äppelträd efter konstaterad kalciumbrist.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Naturligt förekommande kalciumsulfat
T.ex. gips.
Kalk från sockerframställning
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Endast under en period som löper ut den 31 mars 2002.
Rent svavel
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Spårämnen
Bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden, zink.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Natriumklorid
Endast stensalt är tillåtet.
Behovet skall vara konstaterat av ett godkänt kontrollorgan eller länsstyrelsen.
Stenmjöl
(SJVFS 2000:134).
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Bilaga 2
Produkter för bekämpning av växtskadegörare
Produkter som undantagsvis får användas för bekämpning av växtskadegörare. Produkterna skall vara godkända av Kemikalieinspektionen eller
vara undantagna från ett sådant godkännande för att få användas.
Preparaten får inte innehålla genetiskt modifierade organismer.
Preparat baserade på pyretriner utvunna ur Chrysanthemum cinerariaefolium, eventuellt innehållande synergist (piperonylbutoxid)
Preparat baserade på Derris eliptica
Preparat baserade på Quassia amara (kvassia)
Preparat baserade på Azadirachta indica (nim)
Propolis (bivax)
Diatomisk jord (diatomit)
Stenmjöl
Preparat baserade på metaldehyd innehållande ämne med frånstötande
effekt mot högre djurarter för användning i fällor
Feromoner
Svavel
Svavelkalk
Natriumsilikat (vattenglas)
Natriumvätekarbonat (bikarbonat)
Kaliumbaserade fettsyror (såpor)
Kaliumpermanganat
Preparat innehållande naturligt förekommande patogener hos växtskadegörare, såsom Bacillus thuringiensis, Grandulosis virus, etc.
Vegetabiliska och animaliska oljor
Paraffinolja
Lecitin
Gelatin
(SJVFS 2000:134).
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