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Remiss om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av
utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter
Härmed ges du möjlighet att lämna synpunkter på Jordbruksverkets förslag till
ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering
m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter.
Dina synpunkter behöver komma in till Jordbruksverket senast den
8 december 2017. Ange dnr 3.6.17-2840/17 om du lämnar synpunkter.
Bakgrund
Ändringarna beror på att kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/2109
av den 1 december 20161 måste införlivas i svensk lagstiftning senast den 31
december 2017.
Innehåll
Ändringarna i föreskrifterna om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, oljeoch fiberväxter, innebär att:
-

Hybridrajgräsets vetenskapliga namn ändras från Lolium x boucheanum
Kunth till Lolium x hybridum Hausskn.

-

Följande foderväxtarter läggs till (observera att flera arter har bytt svenskt
namn och det gamla anges här inom parentes):
o Sågväppling
o Rödvial
o Pigg-, Skiv-, Matt-, Klot-, Tagg-, Rynk-, Snäck- och Tornlusern
o Gulserradella
o Serradella
o Smultron-, Glandel-, Rosen-, Salt-, Sump-, Spärr-, Gräv- (Sub-) och
Pilbladsklöver
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Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/2109 av den 1 december 2016 om ändring av rådets
direktiv 66/401/EEG vad gäller upptagande av nya arter och det botaniska namnet på arten Lolium x
boucheanum Kunth.
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o Purpurvicker
o Svartkämpar
-

Med införandet av nya arter tillkommer värden på grobarhet, renhet,
inblandning, parti- och provvikter i tabellerna för dessa arter.

-

Följande foderväxtarter som redan finns med i föreskriften har bytt svenskt
namn (det gamla anges här inom parentes)
o Rosenväppling (Sulla, Tuppklöver)
o Käringtand (Käringgigel)
o Mellanlusern (Lusern)
o Doftklöver (Persisk klöver)

-

Knölflen har angetts med svenskt namn, vilket tidigare saknades.

-

Auktorsnamnen för kok-, foderärt och åkerböna ändras
o Foder-, kokärt: (Pisum sativum L. convar. speciosum (Dierb) Alef.)
ändras till (Pisum sativum L. (partim.)),
o Åkerböna: (Vicia faba L. (partim.)) ändras till (Vicia faba L.)

Konsekvenser
Förändringen innebär att fler arter ska uppfylla fastställda kriterier för att få
säljas på den svenska och europeiska marknaden. I ett inledande skede kommer
de flesta av de nya arterna att saluföras som handelsutsäde eftersom det inte finns
sortutsäde i tillräckliga mängder. I takt med att sorter tas fram och produceras i
tillräckliga mängder kommer utsädet att övergå till att hanteras som certifierat
utsäde. För att veta om arten ska hanteras som handelsutsäde eller om det ska
certifieras måste den som ska saluföra varan kontrollera Europeiska unionens
gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter2.
Övriga upplysningar
När omröstning om de nya arterna skedde i kommissionens ständiga kommitté
hösten 2016 hade Jordbruksverket en dialog med näringen om hur Sverige borde
agera. Det framfördes då från flera inom näringen att Sverige borde ansöka om
ett undantag från att införliva ändringarna och de nya arterna som inte redan
fanns i handeln i Sverige.
Jordbruksverket diskuterade detta med Näringsdepartementet och tillsammans
kom jurister och handläggare fram till att inte ansöka om ett undantag.
Med vänliga hälsningar
Ingrid Karlsson och Anna Pettersson
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http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/in
dex.cfm
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Bilagor:
l. Förslag till Föreskrifter (SJVFS 2017:xx) om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-,
olje- och fiberväxter.
3. Konsekvensutredning.
4. Särskild konsekvensanalys.
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Sändlista:
Näringslivets regelnämnd, e-post: info@nnr.se
Regelrådet, e-post: regelradet@regelradet.se
Kommerskollegium, e-post: kommerskollegium@kommers.se
Agortus, e-post: olof.h.christerson@agortus.com
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB, e-post: AnnaNyberg@eurofins.se
Föreningen Foder och Spannmål, e-post: info@sinf.se
Forsbecks AB, e-post: info@forsbecks.se, oscar.johansson@forsbecks.se, pmj@forsbecks.se
Frö- och oljeväxtodlarna, e-post: info@svenskraps.se
Frökontrollen Mellansverige AB, e-post: frokontrollen@hush.se
Impecta Fröhandel AB, e-post: info@impecta.se
Lantbrukarnas Riksförbund, e-post: registrator@lrf.se
Lantmännen ek. för., e-post: peter.annas@lantmannen.com, annika.x.nilsson@lantmannen.com;
margaretha.mansson@lantmannen.com
Lantmännen, e-post: remisser@lantmannen.com
Lindbloms frö, e-post: post@lindbloms.se
Nelsons frö, e-post: info@nelson.se
NordGen Växter, e-post: plants@nordgen.org

Olssons Frö AB, e-post: per.andersson@olssonsfro.se, stig.gunnar.danielsson@telia.com
Pratensis, e-post: info@pratensis.se
Röttle natur och kultur, e-post: rottlenaturkultur@gmail.com

Runåbergs fröer, e-post: info@runabergsfroer.se
Scandinavian Seed AB, e-post: ola@scandinavianseed.se
Semenco AB, e-post: info@semenco.se
Skånefrö AB, e-post: cgh@skanefro.se, sob@skanefro.se
SLU, att. Jannie Hagman, Magnus Halling, Boel Sandström, e-post: jannie.hagman@slu.se,
magnus.halling@slu.se, boel.sandstrom@slu.se

Svenska Foder AB, e-post: niklas.ingvarsson@svenskafoder.se, anders.carlsen@svenskafoder.se
Svenska Utsädesföretagens Förening, e-post: per.henriksson@svuf.se
Svenska vallföreningen, e-post: carlsson@skogsgard.se
SW Horto AB, e-post: info@swhorto.se

Varaslättens Lagerhus, e-post: info@varalagerhus.se
Kopia för kännedom via e-post till:
Näringsdepartementet, e-post: johanna.blomstrom@regeringskansliet.se

