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BESLUT
2009-02-18
Växtavdelningen
Göran Ekbladh

Till den det berör

Beslut om retroaktiv omställning i ekologisk produktion 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 retroaktiv omställning i ekologisk
produktion 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. Tidigare perioder får retroaktivt räknas in i omställningsperioden enligt artikel 36.2 a) i förordning (EG) nr 889/20081 om lantbrukaren kan visa för sitt kontrollorgan att marken har omfattats av åtagande för någon av följande
miljöersättningar:
a. Ekologiska produktionsformer,
b. Betesmarker och slåtterängar eller Bevarande av betesmarker och
slåtterängar,
c. Våtmarker eller Våtmarker och småvatten,
d. Skyddszoner, om dessa gränsar till mark i ekologiska produktionsformer.
I övriga fall ska Jordbruksverket fatta beslut enligt artikel 36.2 i förordning
(EG) nr 889/20081.
2. Om artikel 36.2 b) i förordning (EG) nr 889/20081 är tillämplig ska
lantbrukaren lämna en ansökan till Jordbruksverket. I ansökan ska, förutom
kontaktuppgifter, de aktuella skiftena anges så att de kan identifieras med
blockidentitet och skiftesbeteckning enligt skifteskartan. Till ansökan ska bifogas
ett utlåtande från kontrollorganet där kontrollorganet styrker att inga produkter,
som inte godkänts för ekologisk produktion, har använts på de aktuella skiftena
under de senaste tre åren.
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.
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Beslutet gäller i övrigt till dess en av Jordbruksverket antagen föreskrift på
området träder i kraft.
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Länsrätten i Jönköpings län.
Skrivelsen ställs alltså till länsrätten, men den ska skickas eller lämnas till
Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping. I överklagandet ska du ange vilket
beslut som du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du anser
att det bör ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den
dag då du fick del av beslutet. För offentlig part räknas dock tiden för
överklagande från beslutsdagen.
I detta ärende har avdelningschefen Olof Johansson beslutat och Göran Ekbladh
har varit föredragande. I beslutets slutliga handläggning har även juristen
Charlotta Andersson deltagit.

Olof Johansson
Göran Ekbladh

