Information från

Överklaga om du anser
att bedömningen är fel
I
dagarna skickar länsstyrelserna ut beslut
om återkrav på EU-stöden. De går
tillbaka så långt som till 2015. Jordbruksverkets uppskattning är att det rör sig om så
mycket som 22 000 ärenden om återkrav.
Många av dessa gäller reglerna om märkning
och registrering av djur. Redan 2009 utarbetade EU-kommissionen en handbok till
medlemsländerna om hur reglerna borde tolkas
vad gäller tappade märken (DS/2209/31).
Detta efter att det då fanns frågetecken hos
medlemsländerna kring proportionaliteten
med att minsta fel ska ge en sanktion eller
avdrag. Handboken gäller än idag men i
Sverige har den fått liten eller ingen effekt.
EU-kommissionen menar att helhetsbilden kring märkning och registrering
med hänsyn tagen till samtliga regler, är det
som ska vara avgörande för om det ska bli
sanktion eller inte.
PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Syftet med reglerna måste stå i fokus, som
spårbarhet vid sjukdomsutbrott, livsmedelssäkerhet, livdjursförmedling, med mera.
Kommissionen utgår ifrån att det är oundvikligt att djur tappar öronmärken av olika
anledningar, sådant som djurägaren inte råder
över. Det kan vara att de fastnar med märket
i någon inredning eller i buskar på bete eller
liknande. Detta ska enligt EU-kommissionen
anses godtagbart om förhållandet inte skiljer
sig uppenbart från andra liknande besättningar
och uppfödningssystem.
Det är enligt kommissionen i strid med

proportionalitetsprincipen att påföra sanktion
när ett eller flera djur tappar ett öronmärke.
Kravet på två öronmärken har tillkommit
för att kompensera för risken att ett märke
tappas. Vikten ska läggas på rutinerna för att
sätta i ersättningsbrickor.
TROVÄRDIG IDENTIFIERING

Om ett eller flera djur tappat båda öronmärkena, vilket kommissionen menar kan
ske, ska ingen sanktion eller avdrag ske om
identiteten kan bevisas på annat sätt av
lantbrukaren. Det kan ske på flera sätt, till
exempel genom att det är det enda djuret
som saknar öronmärken, att den enskilda kon
kan identifieras av lantbrukaren själv eller om
hon har en transponder på sig genom vilken
hon kan identifieras.
Kommissionen är däremot hård om djuret
inte kan identifieras på ett trovärdigt sätt, då
ska sanktion påföras. Det gäller även om det
bara rör ett djur.
VIKTIGT ATT ÖVERKLAGA

Om du har fått besked om återkrav är det
viktigt att du överklagar om du anser att
länsstyrelsen har gjort fel bedömning. Jord-

Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka
lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölkproduktion. Från och med juni 2019 ingår en prenumeration
på Lantbrukets Affärer i medlemskapet och därmed lyfter
tidningen de frågor som är relevanta för oss.
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bruksverket och länsstyrelserna samarbetar så
hoppas inte för mycket på framgång i första
instans. Nästa steg är förvaltningsrätten där
du har länsstyrelsen som motpart trots att
det är Jordbruksverkets beslut du överklagat.
Jordbruksverket har så kallade vägledningar
men de innehåller även de felaktiga uppgifter
och andra aspekter har utelämnats och saknar
för övrigt rättskällevärde i en domstol. Vi
uppmanar er att överklaga och även att ta
hjälp av någon som kan läsa in sig på ärendet.
I våra lantbruksförsäkringar ingår rättsskydd,
använd er av den möjligheten.
ANLÄGGNING OCH PRODUKTIONSPLATS

En ny djurhälsoförordning träder i kraft i
april. Denna förordning (EU 2016/429)
beslutades redan 2016 och i den har ett
antal äldre förordningar samlats. Den nya
förordningen är en ramlagstiftning för
djurhälsoområdet. Jordbruksverket inför
begreppet anläggning ihop med produktionsplats. Detta är olyckligt då det enbart är
”anläggning” som ska tillämpas. Vi kommer
att försöka påverka Jordbruksverket att ta
bort ”produktionsplats”.
Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder

”Det är enligt kommissionen i strid med
proportionalitetsprincipen att påföra sanktion
när ett eller flera djur tappar ett öronmärke ”
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