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Remissvar angående LRFs medverkan i REVAQ
och andra certifieringssystem
LRF Västra Götaland, LRF Halland och LRF Värmland har tagit
del av LRFs förslag till nytt ställningstagande för medverkan i
REVAQ och andra certifieringssystem. Vi vill här lämna följande
synpunkter:
Vi delar uppfattningen om att LRFs nuvarande roll i Revaq behöver
förändras. Det framkommer i analysen ganska tydligt att medlemsnyttan är tämligen liten och att LRFs medverkan verkar vara nyttigare för andra aktörer. Rapporten visar heller inga tydliga belägg
för att Revaq har lett till ett renare slam än annat slam som inte är
med i Revaq. Vi ser positivt på den ändrade roll för LRF som föreslås, där LRFs medverkan begränsas till ett branschråd lett av
Naturvårdsverket.
När det gäller LRFs medverkan i SPCR 120, 152 och 178 så anser
vi att LRF inte ska delta i dessa styrgrupper. Erfarenheterna som
framkommer vid utvärderingen av Revaq visar att en medverkan
inte är särskilt medlemsnyttig. Vi behöver ha en fri roll i detta
arbete.
Vi ser konkreta exempel i Västra Götaland på där LRFs varumärke
kommit att användas av kommuner för att tvinga fastighetsägare att
installera kretsloppssystem som blir väldigt dyra och miljömässigt
omotiverade för den enskilde fastighetsägaren.
Kretsloppslösningar kan vara motiverade på vissa platser men på de
flesta platser så är den kommunala kravnivån för högt ställd i förhållande till den faktiska miljöpåverkan. För att LRF ska kunna
agera fritt för sina medlemmars bästa bör vi inte sitta med i styrgrupper för dessa system då vi riskerar att legitimera dessa sam-
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tidigt som en annan teknik - eller kunskapsutveckling kan springa åt
ett annat håll.
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