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Remissinstans

Synpunkter

Jordbruksverkets kommentarer

Länsstyrelsen i Gävleborg

Länsstyrelsen har inga synpunkter

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen är positiv till förslaget, och har inget
övrigt att yttra.

Länsstyrelsen i Västerbotten

Bilaga 1, vallfrö renvara: Länsstyrelsen i Västerbotten
har en synpunkt att Jordbruksverket skulle kunna ha ett
allmänt undantag för tetraploid rödklöver när det gäller
stödområde 1 – 5, eftersom ingen av de sorter som
finns upptagna som ekologiskt är anpassade för vårt
område.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Vi anser att Jordbruksverkets bedömning gällande
dispens för användning av konventionellt utsäde i
ekologisk odling år 2016 är rimlig. Därför har
Länsstyrelsen i Västernorrland inga invändningar mot
förslaget.

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen styrker de föreslagna ändringarna i
föreskriften.

LRF

Det är en bra ambition att såväl utsäde som vegetativt Förslaget bygger på en överenskommelse i Jordbruksverkets
förökningsmaterial i så stor utsträckning som möjligt
referensgrupp för ekologisk produktion. Jordbruksverket ser inga
ska vara ekologiskt odlade för att odlingen ska få vara skäl att frångå överenskommelsen.
ekologisk. Det bör dock ske i en takt som det är möjligt
för leverantörer av småplantor att få tillräckliga volymer
till försäljning. Det är långa ledtider i plantproduktionen
vilket man behöver ta hänsyn till. Odlaren behöver

Utsädesföretagen har angett att det är svårt att få fram utsäde av
bra kvalitet av tetraploida sorter av rödklöver generellt, ekologiskt
odlat i synnerhet. De 20 % av icke ekologiskt rödklöver som
blandningarna får innehålla, kan därför utgöras av lämpliga
tetraploida sorter.

Vi tolkar yttrandet som om att det är Jordbruksverkets beslut som
avses.
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Länsstyrelsen Stockholm

Synpunkter

Jordbruksverkets kommentarer

dessutom göra sin planering och beställningar av
sticklingar och plantor i en del fall ett helt år innan de
ska levereras. Mot bakgrund av ovanstående menar vi
att man bör överväga om det redan 2018 är realistiskt
att införa förslagen gällande vegetativt
förökningsmaterial eller om det bör skjutas fram
ytterligare ett år. Vi tänker här bland annat på
jordgubbsplantor.

De nationella riktlinjerna finns på LRFs hemsida, och där anges
också vad som gäller för vegetativt förökningsmaterial.

Det är positivt med en plan för ett antal år framåt och
inte bara beslut med ett år i taget. Angeläget att
beslutet sedan kommuniceras tydligt till berörda.

Vi planerar att informera odlare genom vår webbsida och genom
nyhetsbrev.

I remissen framgår inte vilka regler som gäller i våra
konkurrentländer på detta område. Det är rimligt att
Sverige ligger i fas med andra EU-länder när det gäller
vilka regler som ska gälla så att samma förutsättningar
gäller för de ekologiska produkter som sedan möts i
butikshyllan.

En utredning som visar tillämpningen i Danmark, England, Finland,
Holland och Tyskland fanns på bordet i diskussionerna i
referensgruppen och i referensgruppens arbetsgrupp. Vi
instämmer i att det hade varit möjligt att skicka ut den som
underlag till remissen.

Länsstyrelsen i Stockholms län har inga synpunkter att
lämna på förslag till beslut om undantag 2017.
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