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Enligt sändlista
Växtregelenheten

Märkningsregler för utsäde av foder-, olje- och
fiberväxter i småförpackningar i korthet1
Eftersom det kan vara svårt att veta vilka regler som gäller för en verksamhet
som beskrivs i ett större sammanhang har vi här försökt att sammanställa vad
som gäller för att märka så kallade småförpackningar av till exempel honungsört,
grävklöver, svartkämpar med flera arter.
Art och användning är det som styr om småförpackning kan användas och hur
förpackningen ska märkas.
Alla förpackningar med foder-, olje- eller fiberväxter som kommer ut på
marknaden ska vara märkta, men småförpackningar behöver inte uppfylla de
vanliga märkningsreglerna enligt 13 § i Jordbruksverkets föreskrifter om
certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter (nedan
föreskriften). De kan istället märkas enklare enligt en del undantagsregler (20, 21
och 23 §§ samma föreskrift). Förseglingarna ska alltid vara sådan att de förstörs
vid öppnandet. Märkningen kan vara en leverantörsmärkning i form av en tryckt
eller påstämplad text utanpå förpackningen. Notera att en journal över utsäde i
småförpackningar ska föras enligt 26 a § enligt samma föreskrift.
Definitioner av småförpackningar finns i föreskriftens 2 §.
Särskilda bestämmelser för småförpackningar, utdrag ur
föreskriften (SJVFS 1994:23)
20 § Partier av stam-, bas-, certifikat- och handelsutsäde som godkänts för
certifiering, samt utsädesblandning enligt 8 §, får saluföras i småförpackningar
utan att dessa behöver vara officiellt märkta och förseglade om de uppfyller
märknings- och förseglingskraven i 21 §.
21 § Småförpackningar ska vara märkta med ett leverantörsmärke eller med en
tryckt eller påstämplad text utvändigt på förpackningen, som uppfyller
märkningskraven i bilaga 4. Om förpackningen är genomskinlig kan märket
anbringas inuti förpackningen.
Småförpackningar ska vara förseglade av utsädesföretaget på ett sådant sätt att
förseglingen förstörs vid öppnandet. Återförsegling av småförpackningar får
endast äga rum under det certifierande organets kontroll.
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23 § Småförpackning av "specialblandning" av sorter eller arter, som var för sig
godkänts för certifiering, får efter beställning från den slutlige förbrukaren säljas
till denne utan krav om särskild märkning.
Utdrag om märkning av småförpackningar ur Bilaga 4
Märkningskrav
2. Märkning av småförpackningar (leverantörsmärke eller tryckt text på
förpackningen)
b. Obligatorisk information för EG-småförpackning av typ A2:
1.

Texten "EG-småförpackning, typ A".

2.

Firmans namn eller firmamärke.

3.

Kontrollmyndighet och land.

4.

Partiets referensnummer.

5.

Månad och år för sista försäljning.

6.

Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

7. Netto- eller bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleteringsmedel
eller andra fasta tillsatser använts, ska även typ av tillsats anges samt det
ungefärliga förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.
8. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden. För en genetiskt
modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.
9. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten "Ej
avsett för produktion av foderväxter".
10. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan
specialbehandling ska detta anges.
c. Obligatorisk information för EG-småförpackning av typ B3:
I) Bas- och certifikatutsäde
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1.

Texten "EG-småförpackning, typ B".

2.

Firmans namn eller firmamärke.

3.

Partiets referensnummer.

4.

Kontrollmyndighet och land.

5.

Månad och år för sista försäljning.

6.

Art.

en förpackning med blandning av utsäde som endast är avsett för grönyteändamål, med en nettovikt om högst
2 kg
3
en förpackning med basutsäde, certifikatutsäde, handelsutsäde eller art- eller sortblandning av foderväxter,
med en nettovikt om högst 10 kg
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7.

Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

8.

Utsädesklass.

9. Netto- eller bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleteringsmedel
eller andra fasta tillsatser använts, ska även typ av tillsats anges samt det
ungefärliga förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.
10. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten "Ej
avsett för produktion av foderväxter".
11. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan
specialbehandling ska detta anges.
II) Handelsutsäde
Samma information som för certifikatutsäde med följande undantag:
punkt 7. Sort anges inte.
punkt 8. "Handelsutsäde" anges i stället.
punkt 10. Behöver inte anges eftersom det inte är relevant.
III) Utsädesblandningar
1.

Texten "EG-småförpackning, typ B".

2.

Firmans namn eller firmamärke.

3.

Partiets referensnummer.

4.

Kontrollmyndighet och land.

5.

Månad och år för sista försäljning.

6.

Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

7.

Netto- eller bruttovikt.

8. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden. För en genetiskt
modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.
9. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten "Ej
avsett för produktion av foderväxter".
10. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan
specialbehandling ska detta anges.
d. Obligatorisk information för S-småförpackning4:
I) Certifikatutsäde och handelsutsäde av olje- och fiberväxter

4

1.

Texten "S-småförpackning".

2.

Texten "Certifikatutsäde" eller "Handelsutsäde".

en förpackning med certifikat- eller handelsutsäde av olje- och fiberväxter eller en art- eller sortblandning av
foderväxter, med en nettovikt om högst 25 kg
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3.

Firmans namn eller firmamärke.

4.

Referensnummer.

5.

Kontrollmyndighet.

6.

Månad och år för sista försäljning.

7.

Art.
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8. Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.
För certifikatutsäde av en sammansatt sort ska i stället för sortbenämningen
anges namnet på den sammansatta sorten (uttryckt som ”sammansatt sort”
följt av namnet) och viktprocenten av de ingående komponenterna med
sortbenämningen för dessa. Det är tillräckligt att ange namnet på den
sammansatta sorten om dess sammansättning med viktprocent anmälts
skriftligt till köparen, om denne så begärt, och registrerats officiellt.
9.

Netto- eller bruttovikt.

10. har upphävts genom (SJVFS 2001:26).
11. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan
specialbehandling ska detta anges.
II) Utsädesblandningar (av art- eller sortblandning av foderväxter)
1.

Texten "S-småförpackning".

2.

Firmans namn eller firmamärke.

3.

Referensnummer.

4.

Kontrollmyndighet.

5.

Månad och år för sista försäljning.

6.

Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

7.

Netto- eller bruttovikt.

8. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden. För en genetiskt
modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.
9. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten "Ej
avsett för produktion av foderväxter".
10. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan
specialbehandling ska detta anges.
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Utdrag ur bilaga 4. Utformning av officiellt märke respektive
leverantörsmärke
a.

Färg:

Leverantörsmärke:
EG-småförpackning

Blå

EG-småförpackning av typ A

Grön

EG-småförpackning av typ B
1a) basutsäde
1) certifikatutsäde (klass C)
2) certifikatutsäde 1:a generation (klass C1)
3) certifikatutsäde 2:a generation (klass C2)
4) handelsutsäde
5) blandningar
Ej dokumenterad sort
Bevarandesort, ej certifierat utsäde

Vit
Blå
Blå
Röd
Brun
Grön
Brun
Brun

S-småförpackning
1) certifikatutsäde
2) certifikatutsäde 1:a generation (klass C1)
3) certifikatutsäde 2:a generation (klass C2)
4) certifikatutsäde 3:e generation (klass C3)
5) certifikatutsäde av en sammansatt sort (klass C)
6) handelsutsäde
7) blandningar
Bevarandesort, ej certifierat utsäde

Blå
Blå
Röd
Röd
Blå med grön diagonal rand
Brun
Grön
Brun

b. Storlek
Minsta storlek 110 x 67 mm. Undantag för småförpackningar där anpassning av
storlek får ske.
Journalföring av småförpackningar
26 a § Företag som yrkesmässigt förpackar eller leverantörsmärker utsäde i
småförpackningar för vidare försäljning ska kontinuerligt föra journal om lager
och förpackning av partier och blandningar. Journalen ska finnas tillgänglig för
kontroll under minst tre år.
I journalen över småförpackningar med utsäde av rena arter ska följande
uppgifter finnas:
1.

art,
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2.

sort, utom för handelsutsäde,

3.

referensnummer,

4.

utsädesklass,

5.

partiets vikt,

6.

datum för påbörjad förpackning,

7.

typ av småförpackning,

8.

antal förpackningar som märkts och förseglats,
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9. förpackningarnas vikt, alternativt för beta antal frö/frögyttringar per
förpackning,
10. viktdelar som gått till blandningar (blandningens referensnummer eller
specialblandning anges),
11. saldo efter varje uppvägning tills saldot är noll (tills partiet är slut), och
12. datum för avslutad förpackning.
I journalen över småförpackningar med art- och sortblandningar ska följande
uppgifter finnas:
1. blandningens referensnummer,
2. blandningens vikt,
3. datum för blandning respektive påbörjad förpackning,
4. typ av småförpackning,
5. antal förpackningar som märkts och förseglats,
6. förpackningarnas vikt,
7. saldo efter varje uppvägning tills saldot är noll (tills partiet är slut), och
8. datum för avslutad förpackning.
Övrigt att tänka på
Anmälan om införsel återfinns i föreskriftens 28-30 §§ och görs till
utsadesexpedition@jordbruksverket.se.
Hur länge ett parti får säljas avgörs av när utsädet senast provtagits och det
beskrivs i detalj i 24-25 §§. Grundregeln är att småförpackningar med foderväxter får saluföras till och med den 30 september andra provtagningssäsongen
efter den provtagningssäsong då partiet provtagits. Om förpackningen innehåller
utsäde av olje- och fiberväxter får den bara saluföras ett år efter den månad då
partiet provtagits.
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Om du har frågor om det som vi har beskrivit här är du välkommen att höra av
dig till oss. Du når oss på följande sätt:
Ingrid

ingrid.karlsson@jordbruksverket.se

036 15 50 63

Anna

anna.pettersson@jordbruksverket.se

036 15 59 16

Utsädesenheten

utsadeskontroll@jordbruksverket.se

Sändlista
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: veronica@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: info@olssonsfro.se; 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

