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Enligt sändlista
Växtregelenheten
Anna Pettersson

Förfrågan om tillgång på ekologiskt utsäde och vegetativt
förökningsmaterial för ekologisk odling under 2017
För att kunna uppdatera ekoutsädesdatabasen och fatta beslut om allmänt godkännande av användning av icke-ekologiskt, kemiskt obehandlat utsäde och vegetativt
förökningsmaterial i ekologisk produktion under året 2017, behöver Jordbruksverket
information från dig om vilket ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial
som ditt företag kommer att marknadsföra i Sverige till yrkesodlare under 2017, och
i så fall vilka grödor/arter och sorter/typer.
Du ska anmäla utsädet på blanketten ”EKOLOGISKT UTSÄDE – anmälan av tillgång på ekologiskt utsäde eller vegetativt förökningsmaterial till ekoutsädesdatabasen” V39. Du hittar även blanketten i Jordbruksverkets webbutik1.
Senast torsdagen den 20 oktober 2016 behöver vi ha fått in uppgifterna.
Tänk särskilt på detta när du fyller i blanketten
Var vara noggrann när du anger arternas och sorternas namn så att det är det officiella namnet du använder. Använd gärna ”Våra kulturväxters namn, ursprung och användning” av Björn Aldén och Svengunnar Ryman som Formas gett ut.
För arter reglerade i EU:s gemensamma utsädeslagstiftning är det också viktigt att
sorten finns med i EU:s gemensamma sortlista. Andra restriktioner för sorter och
sortnamn kan vara skydd av ursprungsbeteckningar (SUB) och geografiska2.
Under Övrigt bör du utöver det som framgår av blanketten även ange
-

Inom vilka områden utsädet och det vegetativa förökningsmaterialet kan levereras, om utsädet och det vegetativa förökningsmaterialet inte kan levereras i
hela Sverige,

-

Särskilda uppgifter om köksväxtsorter; t.ex. färg, storleksindelning för tomat
och gurka, tidighet, resistens mot skadegörare för tomat, gurka, spenat och sallad, frilands- eller växthusodling för tomat, gurka och sallad, annan information om arten/kulturen och sorten/typen av vikt för odlaren.

Styrk att du får handla med utsäde
Om du inte anmälde utsäde förra året ska du bifoga ett dokument som styrker att företaget får hantera och paketera ekologiskt utsäde. Är du endast återförsäljare av färdigpackat utsäde och vegetativt förökningsmaterial ska du ange det.
1

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ekologiskt-utsade-anmalan-av-tillgang-pa-ekologiskt-utsadeeller-vegetativt-forokningsmtrl-till-jord.html
2
Beteckningar (SGB) enligt förordningen (EG) nr 510/2006, t.ex. Basilika Genovese, se
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/
Jordbruksverket | Vallgatan 8 | 551 82 Jönköping
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2016-10-11

Dnr 4.7.17-8889/16

Nytt för 2017, OrganicXseeds
Från och med 2017 kommer vi att publicera utsädet och det vegetativa förökningsmaterialet i en webbaserad databas: OrganicXseeds. Det kommer finnas en svensk
tillämpning av databasen som bara gäller för den svenska marknaden. Det ekologiska
utsäde och vegetativa förökningsmaterial som du anmäler till databasen, kommer vi
alltså att lägga in i OrganicXseeds. Informationstexterna i OrganicXseeds kommer
att utformas efter vårt slutliga beslut.
Senare under hösten kommer du att få mer information om hur du ska få tillgång till
databasen för exempelvis att själva kunna avregistrera sorter som tar slut och lägga in
nya sorter till höstsäsongen.
Beslut om undantag
De grödor/arter och sorter/typer som du anmäler till databasen ligger till grund för
vårt beslut om allmänt godkännande av användning av icke-ekologiskt, kemiskt obehandlat utsäde och vegetativt förökningsmaterial som får användas i ekologisk odling
under 2017. Vi skickar ut ett förslag till beslut på remiss i slutet av november. Det
slutliga beslutet beräknas tas i början av december. Beslutet kommer att läggas ut på
vår hemsida (www.jordbruksverket.se/ekoutsade).
Vad kan du anmäla?
Den minsta mängd av en sort som får registreras i databasen är för:
höstoljeväxter 500 kg,
potatis 3 ton,
blålupin 5 ton, och
spannmål och trindsäd 25 ton.
För andra arter/grödor finns inte några kvantiteter fastställda, men om för små mängder anmäls räcker det inte för de som vill beställa och då kan det vara svårt att anse
att det finns tillgängligt på den svenska marknaden.
Registrering av tillgång på ekologiskt utsäde, utsädespotatis eller vegetativt förökningsmaterial i databasen får göras under året. Uppgifterna i databasen gäller dock ett
kalenderår i taget, enligt vårt beslut.
Vad är ekologiskt utsäde och ekologiskt vegetativt förökningsmaterial?
Det finns bestämmelser i 834/2007 vad som gäller för att utsäde och vegetativt förökningsmaterial ska få kallas ekologiskt.
”För framställning av ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial får endast
ekologiskt producerat utsäde och förökningsmaterial användas. Moderplantan, när
det gäller frön, och föräldragenerationens planta när det gäller vegetativt förökningsmaterial ha producerats i enlighet med de regler som fastställs i förordningen
2007/834 i minst en generation eller, när det gäller fleråriga grödor, under minst två
växtsäsonger”.
Det icke-ekologiska utsädet och vegetativa förökningsmaterialet som får användas i
ekologisk odling enligt undantagen i 889/2008, får inte vara behandlat med kemiska
växtskyddsmedel. Det får dock vara värmebehandlat, eller vara behandlat med biologiska betningsmedel och växtvårdsmedel som är godkända att använda i ekologisk
odling.
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Avanmälan från databasen
Det framgår av 889/20083 att företaget omedelbart ska avregistrera utsädet, utsädespotatisen och det vegetativa förökningsmaterialet om det inte längre är tillgängligt,
eller om företaget inte längre kan leverera det.
För följande grödor ska det dock inte anses tillgängligt, utan företaget ska avregistrera det i databasen OrganicXseeds om mängden av sorten hos företaget underskrider 500 kg för höstoljeväxter, 3 ton för potatis, 5 ton för blålupin, och 15 ton för
spannmål och trindsäd.
Period för att det ska anses som tillgängligt
För vårsådda arter ska utsädet och det vegetativa förökningsmaterialet finnas tillgängligt för beställning från och med den 1 december. För höstoljeväxter ska utsädet
finnas tillgängligt för beställning från och med den 20 juli. För övriga höstsådda arter
ska utsädet finnas tillgängligt för beställning från och med den 10 augusti.
Databasen gäller ett kalenderår i taget. Anmälan av tillgång på ekologiskt utsäde eller
vegetativt förökningsmaterial till OrganicXseeds kan göras kontinuerligt under året,
men beslutet som databasen gäller endast ett kalenderår i taget.
Med vänliga hälsningar
Anna Pettersson

Bilaga:
Blankett SJV V 39.

3

EGT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.
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Sändlista:
Agortus AB: olof.h.christerson@agortus.com
Agrico Nordic AB: helen.kolhammar@agriconordic.com
Agri-Cert: Ingemar.hellbe@agri-cert.se
Agri-kultur i Småland AB: hermann@agri-kultur.se
Agrocommission Sweden AB, Östra Helleberga, 590 32 Borensberg
Agroråd AB, Per-Anders Andersson: per-anders@agrorad.se
Anders Törnbom, Kärrbo Prästgård, 725 97 Västerås
Andersson Per, Solberga Finnhult, 243 95 Höör
Axet i Källs Nöbbelöv AB: axet@mail.com
Bengt Persson, Välingetorpsvägen 79A, 262 92 Ängelholm
Bergums Biologiska Bärodling: leif.rydevald@hotmail.com
Bjälbo Trädgård AB: info@bjalbotradgard.se
Christer Munke, Munke & c/o Handelsbolag; christer@munke.se
Deveco: info@deveco.se
Ekologiska Lantbrukarna: kansliet@ekolantbruk.se, marie.anne.bjork.nylander@ekolantbruk.se, lena.karlsson@ekolantbruk.se, anders.lunneryd@ekolantbruk.se, per@walstedt.se, kallsprang@telia.com
Forsbecks AB: Oscar.johansson@forsbecks.se, pmj@forsbecks.se, info@forsbecks.se
Frökontrollen Mellansverige AB: frokontrollen@hush.se
Föreningen Foder och Spannmål: info@sinf.se
HS Certifiering AB: andreas.erlandsson@hush.se, info@hscertifiering.se Hushållningssällskapens Förbund: info@hushallningssallskapet.se
Höglunda Spannmål AB: hoglunda.spannmal@telia.com
Jakob Andersson: popsman78@hotmail.com
Johansson Tommy: tommy@ajpotatis.se
Jonsson Eskil, Nornäs 178, 880 51 Rossön
Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter: info@kotp.se
Kiwa Sverige AB: eva.alskog@kiwa.se, marianne.hellbe@kiwa.se, info@kiwa.se, lantbruk@kiwa.se
KRAV ek. förening: regler@krav.se, anna.ellstrom@krav.se, helena.bengtsson@krav.se,
kjell.sjodahl-svensson@krav.se
Lantbrukarnas Riksförbund: registrator@lrf.se, eva.rulf@lrf.se,
m.prestoconsulting@gmail.com
Lantmännen ek för: peter.annas@lantmannen.com, magnus.k.karlsson@lantmannen.com, maria.andersson@lantmannen.com, annika.x.nilsson@lantmannen.com, margaretha.mansson@lantmannen.com
Lindbloms Frö: lindblom@lindbloms.se
Lovang Lantbrukskonsult AB: arvid.lindgren@lovang.se
Lyckeby Stärkelsen: lena.joelsson@lyckeby.com, mats.nordstrom@lyckeby.com,
juri.kanno@oktv.se, info@lyckeby.com
Manns utsäde och renseri, Töresgården, 535 91 Kvänum
Merlion Dorgelo, Slädekärr 130, 662 98 Tösse
Olssons Frö AB: stig.gunnar.danielsson@telia.com, per.andersson@olssonsfro.se
Raggårdens Produkter AB, Ove Johansson: owe@raggarden.com
Samodlarna i Sverige: frans@brozen.se, info@samodlarna.se
Samväx AB, Tjärsta, 640 20 Björkvik
Scandinavian Seed AB: karl-oskar@scandinavianseed.se
Semenco AB: jennie.andersson@semenco.se, lars.cedergren@semenco.se, charlotte.carrwik@semenco.se
Skånefrö AB: sob@skanefro.se, sven.andersson@skanefro.se, cgh@skanefro.se, erica.svensson@skanefro.se, yngve.dahlstrom@svenskafoder.se
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SMAK AB: dan.elisson@smak.se, christina.klingberg@smak.se, certifiering@smak.se
Stubbetorp Potatis HB: ewa.stubbetorp@telia.com, lars.stubbetorp@telia.com
Svenska Demeterförbundet: thomas.luthi@telia.com, wijnand.koker@telia.com, arturgranstedt@jdb.se, ekologiskradgivning@hotmail.com
Svenska Foder AB: anders.carlsen@svenskafoder.se, niklas.ingvarsson@svenskafoder.se,
martin.olsson@svenskafoder.se
Svenska Vallföreningen, Anna Carlsson: carlsson@skogsgard.se
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare: gunilla.larsson@svenskraps.se
Sveriges Lantbruksuniversitet, Fältforsk: jannie.hagman@slu.se, nilla.nilsdotter-linde@slu.se,
magnus.halling@slu.se, per.ruth@slu.se, kent.dryler@slu.se, carina.larsson@slu.se,
lotta.nordmark@slu.se
Säm Västergård, Nedre Säm 1 Västergård, 457 91 Tanumshede
Törnvik Frö AB: tornvik@telia.com
Varaslättens Lagerhus: karl@varalagerhus.se
Weibulls Horto AB: magnus.andersson@weibullshorto.se
Wrams Aroma AB: anders@wramsaroma.se
VärmLant AB: info@varmlant.se
Växtråd, Lantmännen: erik.pettersson@lantmannen.com; johan.lagerholm@lantmannen.com;
emelie.x.svensson@lantmannen.com
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