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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1996:47) om godkännande av
utsäde och vegetativt förökningsmaterial för framställning av ekologiska jordbruksprodukter;
beslutade den 22 mars 2001
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen
(1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, att
1 § och bilagan till verkets föreskrifter (SJVFS 1996:47) om godkännande av utsäde och vegetativt förökningsmaterial för framställning av
ekologiska jordbruksprodukter skall ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med
den dag då denna författning träder i kraft.
1 §2 Statens jordbruksverk meddelar sådant godkännande, som avses i
artikel 6.3 a i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om
ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på
jordbruksprodukter och livsmedel3. Godkännandet innebär att utsäde och
vegetativt förökningsmaterial som inte har erhållits i enlighet med den
ekologiska produktionsmetoden får användas, med undantag för de grödor som framgår av bilagan. Detta godkännande gäller under 2001.
Vid ekologisk utsädesproduktion gäller dock för samtliga grödor att
utsäde som inte erhållits i enlighet med den ekologiska produktionsmetoden får användas. Bestämmelser för produktion av utsäde av de arter som
framgår av bilagan till utsädesförordningen (2000:1330) finns i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av
utsäde av stråsäd, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23)
om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter,
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m.
av utsäde av köksväxter samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1995:90) om certifiering av utsädespotatis.
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Senaste lydelse av författningens rubrik SJVFS 1997:9. Författningen omtryckt SJVFS
1997:132, SJVFS 1999:5, SJVFS 1999:20, SJVFS 1999:34, SJVFS 1999:68, SJVFS
1999:78, SJVFS 1999:130, SJVFS 2000:5, SJVFS 2000:69, SJVFS 2000:135 och SJVFS
2000:155.
2
Senaste lydelse SJVFS 2000:155.
3
EGT L 198, 22.7.1991, s. 1 (Celex 31991R2092).

SJVFS 2001:28
Saknr Å 5
Utkom från trycket
den 22 mars 2001
Omtryck

SJVFS 2001:28
Saknr Å 5
Utsäde och vegetativt förökningsmaterial får inte ha behandlats med
andra produkter än de som anges i bilaga II punkt B till förordning (EEG)
nr 2092/91. (SJVFS 2001:28).
2 § har upphävts genom (SJVFS 1997:9).
3 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 1997:132).
------------------------Denna författning4 träder i kraft den 15 april 1996.
-------------------------Denna författning5 träder i kraft den 7 februari 1997.
-------------------------Denna författning6 träder i kraft den 1 januari 1998.
-------------------------Denna författning7 träder i kraft den 1 januari 2000.
------------------------Denna författning8 träder i kraft den 15 februari 2000.
------------------------Denna författning9 träder i kraft den 20 april 2000.
-------------------------
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Saknr Å 5
Denna författning10 träder i kraft den 1 september 2000.
------------------------Denna författning11 träder i kraft den 1 januari 2001.
------------------------Denna författning12 träder i kraft den 22 mars 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Gabriella Cahlin
(Växtodlingsenheten)
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SJVFS 2001:28
Saknr Å 5
Bilaga13
Grödor för vilka ekologiskt utsäde och förökningsmaterial skall
användas
A. Lantbruksgrödor som saluförs som renvara
Vårvete
Höstvete
Höstråg i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands,
Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län
Höstrågvete
Ärt av sorten Timo
Potatis av sorterna Matilda och Valor
Hundäxing
B. Trädgårdsgrödor
Trädgårdsböna (Phaseolus vulgaris): Buskbryt- av sorterna Calima,
Cantare, Marion, Maxi och Primel; Buskvax- av sorten Butterzart;
Stångbryt- av sorten Neckarkönigin; Stångskär- av sorterna Eva, Helda
(Hilda) och Mantra
Bondböna (Vicia faba) av sorten Witkiem
Gurka (Cucumis sativus) (växthusgurka)
Blomkål (Brassica oleracea ssp. botrytis var. botrytis) av sorten
Mechelse 2/Vroege
Vitkål (Brassica oleracea ssp. capitata var. capitata) av sorterna
Dottenfelder Dauer och Marner Lagerweiss
Rödkål (Brassica oleracea var. rubra) av sorterna Amarant och Rodynda
Spetskål (Brassica oleracea var. conica) av sorten Filderkraut
Majrova (Brassica rapa var. japanica) av sorterna Mizuna och Namenia
Kålrabbi (Brassica oleracea ssp. acéphala var. gongylodes)
Kålrot (Brassica napus) av sorten Vige
Gräslök (Allium schoenoprasum) Polycross
Kinesisk gräslök (Allium tuberosum)
Gul lök (Allium cepa); frö av sorten Sturon; sättlök av sorterna Setton
och Sturon
Purjo (Allium porrum) av sorten Blauwgroene Herfst/Alcazar
Morot (Daucus carota) av sorterna Diava, Jeanette, Magno, Nantaise
2/Fanal, Robila och Rodelika
Palsternacka (Pastinaca sativa) av sorten Halblange Weisse
Squash (Cucurbita pepo) av sorterna Dundoo och Zuboda
Jättepumpa (Cucurbita maxima) av sorterna Blue Ballet, Greenwich och
Uchiki Kuri
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Senaste lydelse SJVFS 2000:155. Ändringen innebär bl.a att kravet vad gäller havre,
vårkorn, fänkål, grönkål, mangold, oregano, kamomill och lavendel upphör.
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SJVFS 2001:28
Saknr Å 5
Paprika (Capsicum annuum) av sorterna Bendigo, Fiësta, Mandy och
Pusztagold
Persilja (Petroselinum crispum ssp. crispum) av sorterna Frice vert
foncè/Rina, Grüne Perle, och Moskrul 2/Verta
Rädisa (Raphanus sativus var. sativus) av sorterna Raxe, Rudi och Sirri
Rättika (Raphanus sativus var. niger) av sorterna Münchner weisser
Treib und Setz, Ostergruss Rosa 2 och Rund Svart
Rödbeta (Beta vulgaris var. conditiva) av sorterna Carillon och
Juwakugel
Friséesallat, Escarolesallat, Endive (Cichorium endivia) av sorten
Wallone-artica/Monaco
Bladsallat (Lactuca sativa var. capitata) av sorterna Apache, Bergerac,
Bijou, Calviac, Cerize, Concorde, Grand Rapids, Kristine, Locarno, Lollo
Bionda/Crosby, Lollo Bionda/Lobi, Lollo Rossa/Nika, Loretta, Malibu,
Picarde, Salad Bowl/Compass, Scapino, Valdai och; Batavia av sorterna
Carmen, Gladys, Maravilla de Verano, Sparta, Vanity och Vanoise
Huvudsallat (Lactuca sativa var. capitata)
Isbergssallat/Issallat (Lactuca sativa var. capitata)
Romansallat/Cossallat, (Lactuca sativa var. longifolia) av sorterna
Pinokkio, Remus, Terlana och Xanadu
Vintersallat (Valerianella locusta) av sorterna Medallion och Vit
Rucolasallat (Eruca sativa)
Italiensk rucolasallat (Diplotaxis tenuifolia)
Vinterportlak (Claytonia perfoliata)
Rotselleri (Apium graveolens)
Stjälkselleri (Apium graveolens) av sorten Tall Utah 5270
Spenat (Spinacia oleracea) av sorterna Butterflay, Dolphin, Eagle,
Gamma, Poncho, Primo och Puma
Tomat (Lycopersicon lycopersicum) av sorterna Aranca, Aromata,
Durasol, Matina, Moneymaker, Saint-Pierre, Sakura, Sparta, Temptation
och Zucktraube
Äggplanta (Solanum melongena) av sorten Ecavi
Märgärt (Pisum sativum) av sorten Markana
Sockerärt (Pisum sativum) av sorterna Norli och Record
Spritärt (Pisum sativum) av sorterna Blauwshokkers/Ezetha och
Fenomen/Kleine Rheinländerin
Basilika (Ocimum basilicum) av Citronbasilika och Genovese
Citronmeliss (Melissa officinalis)
Smörgåskrasse (Lepidium sativum) storbladig
Koriander (Coriandrum sativum)
Mejram (Origanum majorana)
Grekisk oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum)
Kryddsalvia (Salvia officinalis)
Rosmarin (Rosmarinus officinalis)
Sommarkyndel (satureja hortensis)
Timjan (Thymus vulgaris)
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Jordgubbsplantor (Fragaria x ananassa)
Smultronplantor (Fragaria vesca) av sorterna Rödluvan och Snövit
Hallonplantor (Rubus idaeus) av sorterna Algonquine, Diana, Glen Moy
och Karmen
Vinbär (Ribes nigrum) av sorten Storklas
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