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Skrivelse angående förgröningen
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i Skåne, Halland, Västra Götaland och Mälardalen är
kritiska till förgröningen av jordbrukspolitiken utifrån otydlighet och ett
rättssäkerhetsperspektiv. Det kan konstateras att det tillkommer ett stort antal villkor och en
ökad administration som inte nämnvärt ger en förbättrad miljö. I några fall kan vi konstatera
att det till och med kan leda till en försämrad miljö.
Kravet på förgröningsåtgärder i gårdsstödet är att de ska genomföras utan att regelverkets
tekniska detaljer är klara. Det innebär en omöjlighet för svenska lantbrukare att planera sin
växtodling för 2015, eftersom den har påbörjats redan i slutet av juli. Det finns inga system i
SAM klara för att räkna fram vilka åtgärder som kan gälla på den enskilda gården i
förhållande till den kommande växtodlingssäsongen. Den enskilde företagaren kan inte heller
räkna ut sin del eftersom avgörande detaljer inte är klara. Det finns ingen rättssäkerhet att
hänvisa till för att genomföra en kontroll av uppföljningen av regelverket under 2015.
Det är också utom all acceptans från lantbrukskåren att departement och verk med olika
ansvarsområden inte samverkar med varandra. Det finns andra EU-direktiv, exempelvis
Vattendirektivet som är till för att skydda vårt vatten, som också åläggs lantbrukarkåren. Här
finns önskemål och behov som behöver synkroniseras så att vi kan klara en konkurrenskraftig
livsmedels- och energiproduktion framöver.
Vi vill se att den nationella tillämpningen av förgröningen blir så bra som möjligt för våra
medlemmar. En stor del av våra medlemmar har verksamheter i de områden som påverkas av
förgröningen och utöver det kommer många medlemmar att beröras av att förutsättningar för
LFA förändras. Förgröningen får inte försvåra för brukarna/företagarna.
Vi vill att:
•

Vi i första hand skjuter upp tillämpningen av förgröningen till SAM-ansökan 2016 och
att regelverket i alla detaljer måste vara klart senast den 1 juli 2015. Detta för att det
ska gå att följa och kunna få in i växtodlingsplaneringen. I ett rättsystem går det inte
att ha regler som inte är klara vid inträdet av ett system och sedan utfärda kontroller
och ställa krav på åtgärder.

•

Om det ändå införs ska möjligheterna till förgröningen i Sverige tillämpas på samma
sätt som i övriga EU. Exempelvis ska det vara möjligt att använda fånggröda och
treårig vall som ekologisk fokusareal. Dessa grödor kan även ligga i
miljöersättningarna. För att undvika att man får dubbelbetalning kan brukaren välja
vilken ersättning man söker för just den arealen, genom olika kodning i SAMansökan.

•

Vi vill att man avvaktar med att räkna in den mark som ligger i grödkod 49 och 50
som permanent gräsmark, tills att arealen permanenta betesmarker med den nya
definitionen, är fastlagd. Vi tror att denna areal ökar och då är det rimligt att använda
areal i grödkod 49 och 50 till ekologiska fokusarealer.

•

Tillämpningen av förgröningen ska vara enkel att räkna fram för att få in i sin
växtodlingsplan och administrationen ska hållas nere i alla led. SAM internet är
verktyget och det ska vara utvecklat så att det visar tydligt hur och på vilket sätt man
uppfyller villkoren eller inte.

•

Förgröningsåtgärder måste få ingå i produktionssystemet. Det ska exempelvis vara
möjligt att få använda mineralgödsel och växtskydds-medel på ekologiska
fokusarealer. Likaså får exempelvis inte skördetidpunkt påverkas av ekologiska
fokusarealer, och inte heller av kravet på gröddiversifiering.

•

Alla typer av kant- och skyddszoner ska kunna räknas in i sin helhet, oavsett bredd
eller placering. Det måste också synkroniseras med andra miljöföreskrifter.

•

Alla kvävefixerade grödor ska kunna användas som ekologiska fokusarealer.

•

All vallinsådd av olika odlingar (inklusive vallfröodling) oavsett tidpunkt för sådd
(även höst) ska räknas in. Detta ska vara godkänt i EU enligt artikel 46.2 i (växttäcke
som skapats genom att utsäde sås och gror och som omfattas av viktningsfaktor enligt
punkt 3).

•

Mellangröda ska ingå som godkänd gröda som ekologisk fokusareal. Forskning har
visat att den har en väl fungerande etablering och därmed ett bra näringsupptag.

•

Mark med energigrödor som exempelvis hybridasp och poppel ska kunna ingå likt
salix som godkänd ekologisk fokusareal.
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