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Användning av konventionellt odlat kemiskt obehandlat utsäde
och vegetativt förökningsmaterial i ekologisk odling under
2013
För alla växter som inte omfattas av gröd- eller sortkrav får konventionellt odlat kemiskt obehandlat utsäde användas i ekologisk odling under 2013. Nedan följer en sammanfattning av
de krav på ekologiskt utsäde som även anges i databasen på Jordbruksverkets hemsida
(www.jordbruksverket.se/ekoutsade) över tillgängligt ekologiskt utsäde. I databasen finns
mer utförlig information om de olika arterna och sorterna. Denna förteckning, liksom databasen, uppdateras varje gång som en sort tagit slut och kravet på ekologiskt utsäde ändras. Om
inget annat anges så gäller förteckningen under 2013.
Ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial ska användas i ekologisk produktion.
Det framgår av rådets förordning (EG) nr 834/20071. Enligt kommissionens förordning (EG)
nr 889/20082 så har varje medlemsstat möjlighet att som undantag godkänna användning av
konventionellt odlat kemiskt obehandlat utsäde. Anledningen till att detta undantag finns är
bland annat att det av vissa arter som odlas inom EU inte finns tillräckliga mängder ekologiskt odlat utsäde ännu.
I Sverige har vi ett system där krav på användning av ekologiskt producerat utsäde och vegetativt förökningsmaterial ställs i ekologisk odling för de arter eller sorter för vilka det finns
ekologiskt utsäde att tillgå på den svenska marknaden. För de arter eller sorter där det inte
finns ekologiskt utsäde eller vegetativt förökningsmaterial anmält till databasen, ges ett generellt undantag från användning av ekologiskt utsäde eller vegetativt förökningsmaterial. Det
innebär att för de arter och sorter som inte finns med i databasen får konventionellt odlat kemiskt obehandlat utsäde eller vegetativt förökningsmaterial användas.
De benämningar som används är:
Grödkrav som innebär att för dessa arter ska ekologiskt producerat utsäde och vegetativt
förökningsmaterial användas, oavsett vilken sort som odlas.
Sortkrav som innebär att för dessa sorter ska ekologiskt producerat utsäde och vegetativt
förökningsmaterial användas för de sorter som anmälts till Jordbruksverket och därmed finns
med i databasen. Vid val av sorter som inte finns med i databasen får konventionellt odlat
kemiskt obehandlat utsäde användas. För arter som inte regleras i EU:s utsädeslagstiftning
kan det vara svårt att definiera sort. För dessa oreglerade arter innebär sortkrav även krav på
användning av det utsäde av selektion, stam eller typ från respektive företag som anmält
utsädet till databasen.
Med kemiskt obehandlat utsäde menas att utsädet inte behandlats med andra växtskyddsprodukter än sådana som är godkända för behandling av utsäde enligt artikel 5.1 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.
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Artikel 12.1 i) i rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91. EUT L 189, 20.7.2007, s. 123 (Celex 32007R0834).
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Artikel 45 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med
avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll. (EGT L 250, 18.9.2008, s. 1).
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Generellt undantag som innebär att konventionellt odlat kemiskt obehandlat utsäde eller
vegetativt förökningsmaterial får användas i ekologisk odling.
Generellt undantag ges alltså för:
• Arter och sorter som inte finns med i databasen, och alltså inte omfattas av gröd- eller
sortkrav, t.ex. utsäde av vårråg, höstkorn, fröutsäde av schalottenlök och libbsticka.
• För vissa arter där det finns vissa undantag från grödkrav. För t.ex. höstråg finns det grödkrav, men undantag ges för hybridsorter. Detta innebär att konventionellt odlat kemiskt
obehandlat utsäde av hybridsorter av höstråg får användas i ekologisk odling.
• Alla sorter för en art som inte finns med i databasen t.ex. om odlaren önskar odla någon annan kålrotssort än Wilhelmsburger eller andra potatissorter än Ovatio, Sava eller Toluca, får
konventionellt odlat kemiskt obehandlat utsäde användas.
• Blandningar, om blandningen inte innehåller havre, vårkorn, vårvete, åkerböna, rödklöver,
vitklöver, timotej, ängssvingel, rörsvingel eller engelskt rajgräs. För dessa arter gäller
särskilda krav om de finns i blandning. Undantag från kravet på ekologiskt utsäde gäller för
blandningar gjorda före den 1 oktober 2012 och som har varit godkända för ekologisk odling
och som innehåller lägre andelar ekologiskt utsäde än de nu ställda kraven.
Utsädesblandningar av flera sorter av en och samma art får användas.
Vid produktion av ekologiskt utsäde som ska saluföras, får konventionellt odlat kemiskt
obehandlat utsäde användas.
Bestämmelser för avsaluproduktion av utsäde av de arter som framgår av bilaga 1 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 m.m. av utsädespotatis.
I databasen listas det ekologiska utsäde och vegetativa förökningsmaterial som anmälts till
Jordbruksverket. Om inte annat anges, är utsäde för vårsådda växter enligt listan tillgängligt
för beställning från och med den 1 december medan utsäde till höstsådda växter3 är tillgängligt för beställning från och med den 10 augusti (leverans från den 1 september). Om inte annat anges kan utsädet levereras inom sedvanlig tid i hela riket. Detta gäller dock under förutsättning att de uppgifter som utsädesföretagen lämnat till Jordbruksverket stämmer.
Databasen gäller under 2013. Uppdatering sker när en sort tar slut och kravet på ekologiskt
utsäde ändras.

3

För höstoljeväxter gäller att de är tillgängliga för beställning från och med den 20 juli.
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Lantbruksväxter
För följande arter som saluförs i renvara ställs det grödkrav:
Vårhavre (vithavre och gulhavre)
Vårkorn (tvåradssorter), med allmänt undantag för sexradssorter4, och med allmänt undantag
för tvåradssorten SW Barbro i Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och
Norrbottens län.
Vårvete
Vårrågvete
Ärt
Åkerböna (vårform)
Höstvete
Höstråg med allmänt undantag för hybridsorter.
Höstrågvete
Höstspeltvete
Rödklöver
Vitklöver
Timotej
Ängssvingel
Rörsvingel
Engelskt rajgräs
För arter som saluförs i färdiga blandningar eller som saluförs för att ingå i
egna blandningar ställs det grödkrav på en viss andel
Blandningar av strå- och/eller trindsäd där en eller flera av arterna vårhavre, vårkorn, vårvete eller åkerböna ingår ställs följande krav på andelen ekologiskt utsäde av arten i blandningen:
Vårhavre; minst 20 viktprocent av andelen vårhavre i blandningen ska vara ekologiskt utsäde.
Vårkorn; minst 50 viktprocent av andelen vårkorn i blandningen ska vara ekologiskt utsäde.
Vårvete; minst 50 viktprocent av andelen vårvete i blandningen ska vara ekologiskt utsäde.
Åkerböna; minst 10 viktprocent av andelen åkerböna i blandningen ska vara ekologiskt utsäde.
Vallfröblandningar där en eller flera av arterna rödklöver, vitklöver, timotej, ängssvingel,
rörsvingel eller engelskt rajgräs ingår ställs följande krav på andelen ekologiskt utsäde av arten i vallfröblandningen:
Timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs: det är krav på att utsädet av dessa arter ska
vara ekologiskt.
Rörsvingel: minst 50 viktsprocent av andelen rörsvingel i vallfröblandningen ska vara
ekologiskt utsäde.
Diploid och tetraploid rödklöver: minst 40 viktprocent av andelen diploid respektive
tetraploid rödklöver i vallfröblandningen ska vara ekologiskt utsäde. Om både diploid och
tetraploid rödklöver ingår i blandningen måste minst 40 viktprocent av den totala andelen
rödklöver vara ekologiskt utsäde.
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Fyrradsorter som t ex Jyvä ska hanteras som en sexradssort.
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Vitklöver: minst 20 viktsprocent av andelen vitklöver i vallfröblandningen ska vara
ekologiskt utsäde.
Undantag från kravet på ekologiskt utsäde gäller för blandningar blandade före den 1 oktober
2012, som då höll de då gällande kraven för ekologiska blandningar. Detta gäller för konventionellt utsäde av havre, vårkorn, vårvete, åkerböna, rödklöver, vitklöver, timotej, ängssvingel,
rörsvingel och engelskt rajgräs.
För följande sorter ställs det sortkrav:
Potatis av sorterna Ovatio, Sava och Tuloca.

Trädgårdsväxter
För följande arter ställs det grödkrav:
Grönsaker, frö
Kålrabbi (Brassica oleracea).
För följande sorter ställs det sortkrav:
Grönsaker, frö
Alliaceae5
Kepalök (Allium cepa) av sorterna Robelja, Sturon, White Lisbon/ Blanc de Lisbonne/ Blanca
de Lisboa/ Gros/ Witte van Lissabon.
Piplök (Allium fistulosum) av sorten Long White Ishikura.
Purjolök (Allium porrum) av sorterna Axima/ Blauwgroene Herfst/ Blaugrüner Herbst, Hilari,
Miracle, Tadorna/ Blauwgroene Herfst/ Blaugrüner Herbst, Zermatt/ Zwitserse Reuzen/ Gigante Suizo/ Bluvetia.
Amaranthaceae
Mangold (Beta vulgaris) av sorterna Feurio, Groene Gewone/ Perpetual Spinach/ Liscia verde
da taglio/ Verde de cortar/ Verde da taglio/ Erbette, Lucullus, Walliser, White silver 3/ Verde
de penca blanca 3/ Verde a costa bianca 3/ Verte à carde blanche 3/ Verde a costa larga argentata 3/ Large ribbed dark green 3.
Rödbeta (Beta vulgaris) av sorterna Alvro-Mono, Bull´s Blood, Storuman/ Kogel 2/ Detroit
2/ De Detroit améliorée 2/ Detroit dark red 2/ Globe 2/ Globo rojo 2/ Good for All 2/ Model
Red Globe 2/ Noire ronde hâtive 2/ Palla rossa 2 Perfect 2/ Tonda a globo 2/ Rote Kugel 2/
Czerwona Kula 2, Forono, Jannis, Kestrel, Robuschka, Ägyptische Plattrunde/ Noire
d'Egypte/ Paonazza d'Egitto/ D'Egypte/ Egipski/ Egitto migliorata/ Aplastada de Egipto/ Egyptische Platronde.
Spenat (Spinacia oleracea) av sorterna Butterflay, Corvair, Firebird, Gamma.
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Gräslök återfinns under rubriken Örtkryddor.
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Apiaceae6
Selleri (Apium graveolens) av sorterna Gewöhnliche Schnitt/ Grove Struik/ Lange Bos/ Nunhemer Bos/ Westlandse/ Verde da taglio/ A Couper/ Gewone Snij, Monarch, Prinz, Tall Utah
52/70/ Utah 5279R/ Claret.
Morot (Daucus carota) av sorterna Amfine/Amsterdamse Bak 2/ Amsterdam 2, Fanal/
Nantaise 2/ Demi-longue Nantaise améliorée 2/ Mezza lunga nantese 2/ Nantes clodia 2/ Nantese S. Michele 2/ Nantese di Chioggia 2/ Nantese migliorata 2/ Scarlet Nantes 2/ Strong top
2/ Nantes 2/ Nantes Clodia 2/ Nantaise 2/ Nantaise améliorée 2/ Nantesa 2/ Nantese 2, Fynn/
Nantaise 2/ Demi-longue Nantaise améliorée 2/ Mezza lunga nantese 2/ Nantes clodia 2/ Nantese S. Michele 2/ Nantese di Chioggia 2/ Nantese migliorata 2/ Scarlet Nantes 2/ Strong top
2/ Nantes 2/ Nantes Clodia 2/ Nantaise 2/ Nantaise améliorée 2/ Nantesa 2/ Nantese 2, Jeanette, Laguna, Oxhella, Rodelika, Rothild.
Fänkål (Foeniculum vulgare) av sorten Fino.
Palsternacka (Pastinaca sativa) oreglerad art, av sorten Halblange Weiße, anmält av Lindbloms frö.
Persiljerot (Petroselinum crispum) av sorten Halblange/ Félhosszú/ Halflange.
Asteraceae7
Kronärtskocka, kardon (Cynara cardunculus) av sorten Imperial Star.
Friséesallat, escarolesallat (Cichorium endivia) av sorterna Diva, Myrna, Séance, Valdo/
Wallonne/ President.
Bataviasallat (Lactuca sativa) av sorterna Caipira, Lioba, Maravilla de Verano, Marcord.
Bladsallat, plocksallat inkl. småblad, grön och röd ekbladssallat, Lollo Bionda och Lollo
Rossa (Lactuca sativa) av sorterna Bellatrix, Black Seeded Simpson, Cantarix, Ceriatta/ Radichetta/ Catalogna, Dexan, Hardy, Lollo Rossa, Lunix, Nasir, Pasha, Salad Bowl/ Lollobrigida, Salad Bowl Rossa/ Red Salad Bowl, Tuska.
Huvudsallat (Lactuca sativa) av sorterna Analena, Barilla, Murielle, Roxy, Skipper, Sylvesta.
Isbergssallat (Lactuca sativa) av sorterna Ametist, Cellist, Saladin, Tevion.
Romansallat, cossallat, romersk sallat (Lactuca sativa) av sorterna Corbana, Khan, Ovired,
Pinokkoi, Valmaine/ Cartan.
Brassicaceae
Kålrot (Brassica napus) av sorten Wilhelmsburger/ Wilhelmsburger Sator Øtofte.
Blomkål (Brassica oleracea) av sorterna Edith, White Ball, White Rock.
Broccoli (Brassica oleracea) av sorten Groene Calabrese/ Calabrese natalino/ Ramoso Calabrese.
Brysselkål (Brassica oleracea) av sorten Groninger.
Grönkål (Brassica oleracea) av sorten Westlandse Winter/ Westländer halbhoher.
Rödkål (Brassica oleracea) av sorterna Marner Frührotkohl, Rodynda, Topas.
Savoykål (Brassica oleracea) av sorten Smaragd.
Vitkål (Brassica oleracea) av sorterna Derby Day, Donator, Dottenfelder Dauer, Express/
Eersteling, Filderkraut, Holsteiner platter, Premiere, Ruhm von Enkhuizen 2/ Roem van Enkhuizen 2/ D'Olanda a gambo corto 2/ Gloria di Enkhuizen 2, Turkis.
Majrova, kinesisk kål, mizunakål (Brassica rapa) av sorterna Golden Ball/ Orange Jelly/
Amarillo bola de oro/ Jaune boule d'or, Mizuna, White Celery.
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Dill, persilja och kryddfänkål återfinns under rubriken Örtkryddor.
Italiensk rucola/sandsenap/vild rucola och vanlig rucola/senapskål/rucilasallat samt vintersallad/fältsallat/maché
återfinns under rubriken Örtkryddor.
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Rädisa (Raphanus sativus) av sorterna Cherry Belle/ Cerasella/ Ciliegia, Patricia, Raxe, Rudi,
Runder schwarzer Winter/ Kulata cerna/ Nero tondo d'inverno/ Ronde Zwarte, Ostergruß Rosa
2.
Cucurbitaceae
Vattenmelon (Citrullus lanatus) av sorten Sugar Baby.
Slanggurka, druvgurka (Cucumis sativus) av sorterna Kalunga, Melen, Palladium, Styx,
Tanja, Torreon, Tyria, Vorgebirgstrauben.
Melon (Cucumis melo) av sorterna Galia, Petit gris de Rennes.
Vintersquash, jättepumpa (Cucurbita maxima) av sorterna Blue Ballet, Green Hokkaido,
Solor, Uchiki Kuri.
Squash, pumpa (Cucurbita pepo) av sorterna Alberello/ Alberello di Sarzana, Black Beauty/
Nano verde di Milano/ Verte de Milan/ Svizzero/ Nero di Milano, Dunja, Retzer Gold, Striato
d'Italia/ Verde d'Italia/ Striato di Napoli/ Precoce di Albenga, Tondo chiaro di Nizza/ Di
Nizza/ De Nice à fruit rond, Zuboda.
Fabaceae
Blomsterböna (Phaseolus coccineus) av sorterna Enorma, White Emergo/ Erecta/ Weiße
Riesen/ White Colossal/ White Wonder/ Witbloeiende Langschedige/ Witte Reuzen/ Emergo.
Trädgårdsböna, buskböna (Phaseolus vulgaris) av sorterna Black Turtle, Borlotto lingua di
fuoco nano, Canadian wonder, Cannellino/ Lingot/ Suisse blanc, Cupidon, Fructidor, Helios,
Marona, Maxi, Speedy.
Trädgårdsböna, störböna (Phaseolus vulgaris) av sorterna Cobra, Blauhilde, Golden Gate,
Limka, Neckargold.
Ärt (Pisum sativum) av sorterna Ambassador, Ambrosia, Ezetha´s Krombek Blauwchok, Kelvedon Wonder/ Wunder von Kelvedon/ Meraviglia di Kelvedon/ Cud Kelvedonu/ Merveille
de Kelvedon/ Zázrak z Kelvedonu, Kleine Rheinländerin/ Negret/ Precoz de Provenza/ Verdone d'Ingegnoli/ Petit provenzal/ Eminent/ Meteor/ Petit Provençal/ Piccolo provenzale,
Maxigolt, Norli/ Sugar Dwarf Sweet Green, Wando.
Bondböna (Vicia faba) av sorterna Meteor/ Witkiem/ Frühe Weisskeimige, Green
Hangdown/ Hangdown Grünkernig/ Groene Hangers.
Solanaceae
Paprika, tomatpaprika, chilipeppar (Capsicum annuum) av sorterna Antalya´dan, De Cayenne/ Cayenna/ Piccante di Cayenna/ Cayenne long slim, Dulce Italiano/ Doux Italien, Elefant
Ferrari, Fiësta, Korosko, Magno, Oranos, Pantos, Paradeisfrüchtig Frürot, Pusztagold,
Quadrato d'Asti giallo/ Giallo D'Asti/ Gigante giallo di Carmagnola/ S. Galdino, Rojito, Somborckina, Sprinter, Sweet Chocolate, Sweet Dreams, Türkischer Gewürzpaprika, Xanthi, Yolo
Wonder.
Bärpeppar, chilipeppar (Capsicum baccatum) oreglerad art, av sorten Glockenpaprika, anmält av Lindbloms Frö.
Havannapaprika, chilipeppar (Capsicum chinense) oreglerad art av sorterna Habanero, Habanero Tropical Red, anmält av Lindbloms Frö.
Tabascopaprika, chilipeppar (Capsicum frutescens) oreglerad art av sorterna Cheyenne,
Laterna de Foc, anmält av Lindbloms Frö.
Tomat (Solanum lycopersicum) av sorterna Agro, Annamay, Annelise, Aranca, Auriga, Black
cherry, Campari, Ciliegia/ Red Cherry/ Cerise, Claree, Country Taste, Douglas, Green Zebra,
Ingar, Kremser Perle, Marmande, Matina, Moneymaker/ Moneyberg/ Moneydor/ Monprecos/
Victor/ Hellfrucht, Tica, Tigerella, Toronjina, Tschernij Prinz, Paul Robson, Pitenza, Quadro,
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Ruthje, Sakura, Shimmeig Creg, Sparta, Sunstream, Suzanne, Temptation, Valencia, Yellow
submarine.
Äggplanta, aubergine (Solanum melongena) för sorterna Black Pearl, De Barbentane/ Negra
de Barbentane/ Violette de Barbentane/ Morada de Barbentane, Falcon, Mirka, Ronde de Valence.
Poaceae
Sockermajs, popmajs (Zea mays) av sorten Golden Bantam.

Örtkryddor, frö
För arter som inte regleras i EU:s utsädeslagstiftning kan det vara svårt att definiera sort. För
dessa oreglerade arter innebär sortkrav även krav på användning av det utsäde av selektion,
stam eller typ från respektive företag som anmält utsädet till databasen.
Gräslök (Allium schoenoprasum) av sorten Gonzales.
Dill (Anethum graveolens) oreglerad art, av sorterna Commun, Tetra, anmält av Lindbloms
Frö.
Dansk körvel (Anthriscus cerefolium) av sorten Verena.
Slåttergubbe (Arnica montana) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö.
Gurkört (Borago officinalis) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö.
Bärmålla (Chenopodium foliosum) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö.
Vinterportlak (Claytonia perfoliata) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö.
Koriander (Coriandrum sativum) oreglerad art, anmält av Törnvik Frö AB samt sorterna Jantar och Santos anmält av Lindbloms Frö.
Italiensk rucola, sandsenap, vild rucola (Diplotaxis tenuifolia) oreglerad art, anmält av
Lindbloms Frö och Törnvik Frö AB.
Turkisk drakblomma (Dracocephalum moldavica) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö.
Vanlig rucola, senapskål, rucolasallat (Eruca sativa) oreglerad art, anmält av anmält av
Lindbloms Frö och Törnvik Frö AB.
Kryddfänkål (Foeniculum vulgare) av sorten Gewürzfenchel/ Common.
Isop (Hyssopus officinalis) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö .
Smörgåskrasse (Lepidum sativum) oreglerad art, av sorten Common plain, anmält av Lindbloms Frö.
Citronmeliss (Melissa officinalis) oreglerad art, anmält av Törnvik Frö AB och stam 2 anmält
av Lindbloms Frö.
Basilika (Ocimum basilicum) oreglerad art, av sorterna Aromatto/ Ararat anmält av Lindbloms Frö, Cinnamon/ kanel anmält av Törnvik Frö AB och Lindbloms Frö, Genovese anmält
av Törnvik Frö AB och stam 4, stam 6, stam 7 anmält av Lindbloms Frö, Grekisk anmäld av
Törnvik Frö AB, Petra anmält av Lindbloms Frö, Sweet Thai anmält av Lindbloms Frö, Thai
anmält av Törnvik Frö AB.
Citronbasilika (Ocimum x citriodorum) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö.
Mejram (Origanum majorana) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö .
Syrisk oregano (Origanum syriacum) oreglerad art, av sorten Zaatar anmält av Lindbloms
Frö.
Kungsmynta, oregano (Origanum vulgare) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö.
Grekisk oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum) oreglerad art, av sorten Samothrake anmält
av Lindbloms Frö.
Persilja (Petroselinum crispum) av sorterna Comun 2/ Commun 2/ Comune 2/ Toscano 2/
Simple 2/ Plain or single 2/ De hoja lisa 2/ Plain Leaved (Sheeps) 2 anmält av Lindbloms Frö,
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Einfache Schnitt 3/ De hoja lisa 3/ Comun 3/ Gewone Snij 3 anmält av Lindbloms Frö, Gigante d´Italia/ Gigante di Napoli/ Catalogno/ Gigante catalogno/ Gigante di Chioggia/ Verde
scuro d'Italia anmält av Lindbloms Frö och Törnvik Frö AB, Grüne Perle anmält av Lindbloms Frö, Mooskrause 2/ Extra triple curled 2/ Riccio muschiato 2/ Nano ricciuto 2/ Moskrul
2/ Moss Curled 2/ Nain frisé mousse anmält av Lindbloms Frö.
Strandkämpar (Plantago coronopus) oreglerad art, av sorten Minutina/ Herba stella anmält
av Lindbloms Frö.
Ängssyra, trädgårdssyra (Rumex acetosa) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö.
Salvia, kryddsalvia (Salvia officinalis) oreglerad art, anmält av Törnvik Frö AB, och sorten
Extrakta anmält av Lindbloms Frö.
Sommarkyndel (Satureja hortensis) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö.
Vinterkyndel (Satureja montana) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö.
Sötflockel (Stevia rebaudiana) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö.
Mexikansk dragon, glanstagetes (Tagetes lucida) oreglerad art, anmält av Lindbloms Frö.
Timjan, kryddtimjan (Thymus vulgaris) oreglerad art, anmält av Törnvik Frö AB och sorten
German Winter anmält av Lindbloms Frö.
Vintersallad, fältsallat, maché (Valeriana locusta) av sorterna Elan, Vit.

