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Yttrande över Näringsdepartementets förslag till en 
anpassning av bestämmelserna om kontroll av 
ekologisk produktion till EU:s nya förordning om 
ekologisk produktion och märkning av ekologiska 
produkter 

Er beteckning: dnr N2019/02272/RS

Länsstyrelsens synpunkter
Sammanfattningsvis tillstyrker Länsstyrelsen innehållet i remissen. 

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget i stort eftersom de den 30 maj 2018 antogs en ny förordning 

om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (EU nr 2019/848). Den nya 

förordningen kräver i sin tur att bestämmelserna i lagen om kontroll av ekologisk produktion 

ändras. Länsstyrelsen vill dock lämna synpunkter på punkt 7 och 8 i förslaget.

Synpunkter på förslaget
Länsstyrelsens synpunkter rubriceras med samma nummer som i remissutgåvan och följer 
nedan.
 
7. Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska ansvara för att offentliggöra en förteckning över 
ekologiska aktörer

Det är positivt med förbättrad enhetlig information och bättre möjligheter att enkelt hitta 
uppgifter om lantbrukarnas certifiering. Det ska förhoppningsvis underlätta handläggningen 
av ekostöden vid utredningen av giltiga certifikat. 

Det är viktigt att det enkelt går att söka fram rätt lantbrukare med tanke på att samma 
lantbrukare kan söka på olika namn, till exempel företagsnamnet i SAM-ansökan och 
lantbrukarens eget namn i certifieringen. Ett önskemål är att man ska kunna söka på 
kundnumret för SAM-ansökan.
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Mer detaljerade uppgifter i själva certifikaten kan eventuellt leda till större tidsåtgång i 
handläggningen när man ska utreda om uppgifterna i SAM-ansökan stämmer överens med 
certifikatet.

8. Vi delar bedömningen att det i dagsläget endast rör sig om ett fåtal överklagningsärenden 
per år. Vi vill dock poängtera att om antalet ärenden ökar behöver länsstyrelserna tilldelas 
tillräckligt med resurser för att klara arbetsuppgiften.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Ann Holmlid med enhetschef Kristoffer Hellberg som 
föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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