1(2)
BESLUT
2009-02-05
Avdelningen för djurskydd och hälsa
Javanca Lannek

Till den det berör

Beslut om ekologisk produktion med nötkreatur i
enlighet med rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den
28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter och om upphävande av förordning
(EEG) nr 2092/91
Statens jordbruksverk beslutar med stöd av förordning (2009:27) om ekologisk
produktion att följande ska gälla för ekologisk produktion med nötkreatur i
enlighet med rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande
av förordning (EEG) nr 2092/91.
1. Om tillräckligt antal ekologiskt uppfödda nötkreatur inte finns att tillgå får
förnyelse av besättningen ske med upp till 40 procent icke-ekologiskt uppfödda
kvigor i de fall som anges i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den
5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med
avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll, artikel 9.4.b, c och d.
Procentandelen beräknas på totala antalet avsedda moderdjur efter förnyelsen.
Djurhållare som rekryterar i enlighet med detta ska dokumentera vilka försök de
gjort för att få tag på ekologiskt uppfödda nötkreatur samt vid kontroll redogöra
för den slutliga rekryteringen så att kontrollorganet kan följa upp åtgärden. De
icke-ekologiska djur som köpts in ska genomgå de omställningstider som anges i
artikel 38 i förordning (EG) nr 889/2008.
2. Nötkreatur som hålls i lösdrift behöver inte erbjudas tillgång till rastgårdar
utomhus under period då vinterförhållanden råder.
3. Av säkerhetsskäl är det är tillåtet att avhorna kalvar.
4. I enlighet med artikel 39 i förordning (EG) nr 889/2008 får nötkreatur över 20
månaders ålder och som hålls på små jordbruksföretag hållas uppbundna under
stallperioden utan besättningsspecifikt tillstånd även efter den 1 januari 2011.
Under åldern 6-20 månader får nötkreatur vara uppbundna under sammanlagt 3
månader för att vänjas vid uppbindning.
5. Under förutsättning att villkoren i artikel 40.2.a-c i förordning
(EG) nr 889/2008 följs är det tillåtet att för forsknings – och utbildningsändamål
bedriva parallellproduktion med nötkreatur.
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6. Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning medges fram till
och med den 31 december 2010 de undantag som anges i förordning
(EG) nr 889/2008, artikel 95.1 och 2.
7. Vid behov är det tillåtet att tillsätta syntetiska vitaminer A, D och E, som är
identiska med naturliga vitaminer i fodret till idisslare.
Jordbruksverket kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda
skäl.
Jordbruksverket kan ändra detta beslut om förutsättningarna för beslutet
väsentligen har ändrats.
Beslutet gäller i övrigt till dess en av Jordbruksverket antagen föreskrift på
området träder i kraft.
Punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 ska tillämpas från den 1 januari 2009.
I detta ärende har avdelningschefen Karin Åhl beslutat och Javanca Lannek har
varit föredragande. I beslutets slutliga handläggning har även juristen Maria
Ekengard deltagit.

Karin Åhl
Javanca Lannek

