Myndighet

Statens jordbruksverk
Diarienummer

Dnr 3.6.16-5568/16.
Rubrik

Ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde
av stråsäd.

A Allmänt
Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Läs mer
Exempel
Vi föreslår följande föreskriftsändringar;
1. Införlivande av kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2015/1955 av den 29 oktober
2015 om ändring av bilagorna I och II till rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde
av stråsäd. Ändringen avser villkor för produktion av certifierat utsäde av hybridkorn producerat
med teknik för att åstadkomma cytoplasmatisk hansterilitet (CMS-teknik). Liknande
bestämmelser finns redan idag avseende hybridråg. De nya bestämmelserna för hybridkorn
producerade med cytoplasmatisk hansterilitet innebär en sänkning av kravet på sortrenhet till 85
% för att möjliggöra en stabil utsädesproduktion under mindre gynnsamma väderförhållanden.
Vi har i dagsläget ingen utsädesodling av hybridkorn i Sverige.
2. Vi vill även införliva kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/317 av den 3 mars
2016 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG,
2002/56/EG och 2002/57/EG vad gäller den officiella etiketten på utsädesförpackningar, i den
del som avser stråsäd. Ändringen avser ett officiellt tilldelat serienummer som ska finnas på
etiketterna på utsädesförpackningarna, något som vi redan tillämpar idag i Sverige.
3. Vi tar bort en hänvisning till föreskriften (SJVFS 2001:33) om emballage för betat utsäde,
som tidigare slutat gälla.
4. Bilaga 1 ändras som en konsekvens av införlivandet av direktiv 2015/1955 och hybridkorn
som tas fram med CMS-teknik.
I bilaga 1 förtydligas även i fotnoten för hybridråg att man tar ut ett prov om 1 kg och räknar
alla sklerotier och fragment av sklerotier av mjöldryga i det provet till högst 9 stycken. Man tar
inte ut två delprov på 0,5 kg.
Vi förtydligar även att friska stråsädeskärnor ska räknas in i grobarheten, så som man redan gör
i Danmark och i Sverige i dagsläget.
5. Bilaga 2 och 3 ändras som en konsekvens av införlivandet av direktiv 2015/1955 och
hybridkorn som tas fram med CMS-teknik.
6. Bilaga 4 och 5 ändras som en konsekvens av införlivandet av direktiv 2016/317 och den
officiella etiketten på utsädesförpackningar, vad gäller stråsäd.
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Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna
blir om någon reglering inte kommer till stånd
Läs mer
Exempel
1. Förslaget innebär att direktivet 2015/1955 gällande hybridkorn införlivas i svensk lagstiftning
den 1 juli 2016, det vill säga det datum då bestämmelserna senast ska börja tillämpas i
medlemsstaterna. Om direktivet införlivas efter det angivna datumet innebär det en försening.
Vid en försening av införlivandet av direktivet kan Sverige få sanktioner av EU. Om vi inte
införlivar direktivet kan svenska utsädesföretag komma att missgynnas gentemot andra länders
utsädesföretag.
Ändringarna uppdaterar föreskrifterna avseende utsädesproduktion av hybridsorter av korn som
producerats genom cytoplasmatisk hansterilitet. Vi kan därför inte identifiera några lämpliga
alternativa lösningar.
2. Förslaget innebär även att direktivet 2016/317 i den del som avser stråsäd, införlivas i svensk
lagstiftning i god tid innan den 1 april 2017, det vill säga det datum då bestämmelserna senast
ska börja tillämpas i medlemsstaterna. Om direktivet införlivas efter det angivna datumet
innebär det en försening. Vid en försening av införlivandet av direktivet kan Sverige få
sanktioner av EU. Om vi inte införlivar direktivet kan svenska utsädesföretag komma att
missgynnas gentemot andra länders utsädesföretag. Ändringarna uppdaterar föreskrifterna
avseende det officiellt tilldelade serienummer som ska stå på etiketterna på
utsädesförpackningarna. Ändringen i direktivet föranleds av att bedräglig användning av
officiella etiketter har upptäckts i EU. I Sverige använder vi redan serienummer på de officiella
etiketterna. Vi kan därför inte identifiera några lämpliga alternativa lösningar.
3. Vi tar bort en hänvisning till föreskriften (SJVFS 2001:33) om emballage för betat utsäde,
som tidigare slutat gälla. Alternativet är låta hänvisningen vara kvar, vilket skulle vara
missledande.
4. Vi vill även rätta till fotnoten för hybridråg så att det framgår att man tar ut ett prov om 1 kg,
enligt ISTAs instruktioner för provtagning, och räknar alla sklerotier och fragment av sklerotier
av mjöldryga i det provet till högst 9 stycken, istället för att ta ut två delprov om 0,5 kg.
Alternativet är att inte förtydliga genom ändringen.
Vi vill även förtydliga att friska stråsädeskärnor ska räknas in i grobarheten, så som görs i
Danmark och som vi gör i Sverige i dagsläget. Alternativet är att inte ändra.
5. Ändringarna i bilagorna 1, 2, 4 och 5 är konsekvenser av införlivandet av direktiven
2015/1955 och 2016/317 och vi ser därför inga andra lämpliga lösningar.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Läs mer
Exempel
1. Ändringen som gäller införlivandet av direktivet 2015/1955 gällande hybridkorn, kommer att
beröra
- utsädesföretag och utsädesodlare som kommer att anlägga utsädesodlingar av hybridkorn i
framtiden,
- Jordbruksverkets utsädesenhet som kommer att kontrollera utsädesodlingar av hybridkorn i
framtiden,
- utsädesföretag som har auktoriserad personal som kommer att kontrollera utsädesodlingar av
hybridkorn i framtiden,
- Jordbruksverkets utsädesenhet och Frökontrollen AB som kommer att certifiera utsäde av
hybridkorn i framtiden.
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2. Ändringen som gäller införlivandet av direktivet 2016/317 i den del som avser stråsäd, berör
alla utsädesföretag som packar stråsäd och förser förpackningarna med rätt information, liksom
utsädesenheten som tilldelar utsädesföretagen deras officiella serienummer, och kontrollerar
efterlevnaden av märkningsreglerna. I dagsläget förser redan de svenska utsädesföretagen
förpackningarna med officiella serienummer.
3. Borttagandet av hänvisningen till föreskriften (SJVFS 2001:33) om emballage för betat
utsäde. Eftersom föreskriften redan slutat gälla och Kemikalieinspektionen redan har tagit fram
andra regler vad gäller märkning av betat utsäde i produktgodkännandena, bedömer vi att
ändringen i dagsläget inte kommer att beröra något utsädesföretag.
4. Rättningen av fotnoten för hybridråg och införandet av fotnot för friska stråsädeskärnor
bedöms beröra främst Jordbruksverkets utsädeslaboratorium, Frökontrollen AB och Eurofins
utsädeslaboratorium som utför analyser av utsäde, men även utsädesproducenterna. Eftersom
man redan idag gör enligt vad som föreslås, bedöms ändringarna inte inverka på verksamheten.

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på
Läs mer
Bemyndigande för ändringarna i föreskriften finns i utsädesförordningen (2000:1330).
I 11 § står det att ”Utsäde får certifieras endast om utsädet efter undersökning har visat sig
uppfylla de kvalitetskrav och villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av
Jordbruksverket”. I 12 § anges vilka dessa kvalitetskrav är.
I 13 § anges att Jordbruksverket får meddela föreskrifter för certifiering, där tas bl.a. märkning
upp.

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen
Läs mer
Exempel
Vi odlar inte utsäde av hybridråg i Sverige i dagsläget, men vi tror att det i framtiden kan
komma att odlas pga sorterna lär ge så pass högre avkastning att det skulle löna sig att odla trots
högre kostnader för utsädet. Vi tror inte att införandet av direktivet får någon kostnadsmässig
konsekvens för utsädesföretagen. Om hybridkorn skulle odlas i Sverige tror vi att hybridkornet
arealmässigt skulle ligga i nivå med, eller under, den utsädesodling av hybridråg som sker idag,
bl.a. pga av att utsäde av hybrider måste odlas på ett speciellt sätt. I dagsläget finns det 2
utsädesodlare av hybridråg. Vi tror inte att antalet utsädesföretag skulle odla hybridkorn blir så
många fler. Idag Det odlas allt utsäde av hybridråg till ekologiskt utsäde. 2015 togs det in
237 314 kg hybridkorn till Sverige av sorterna SY Leoo, Trooper och Wootan i klasserna C och
C1.
2015 certifierades det 210 075 kg av hybridrågen Caspian klass C, producerat i Sverige. Detta
ska sättas i relation till att 336 634 kg av hybridrågen Brasetto klass C och 405 005 kg av
hybridrågen Palazzo klass C, fördes in till Sverige från annat land det året. Enligt
Jordbruksverkets utsädesenhets statistik över areal utsädesodling godkänd efter fältbesiktning
odlades 2013 8,5 ha av hybridrågen Caspian (komponent) i klass F+A. 2014 odlades 8 ha av
hybridråg Caspian (komponent) i klass F+A, och 29 ha (teknisk blandning) i klass C. Det
odlades även 5 ha av hybridrågen Brasetto (komponent) i klass C år 2014. 2015 odlades 60 ha
av hybridrågen Caspian i klass C. 2016 är det anmält 30 ha Caspian till fältbesiktning.
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Märkning med utsädespartiets serienummer på förpackningarna sker redan idag i Sverige.
Införlivandet av direktivet innebär därför ingen ytterligare kostnad för utsädesföretagen.
Vi bedömer att förslaget inte medför några andra kostnader för företagen.

Vi bedömer att de föreslagna förändringarna i föreskriften inte har någon negativ påverkan på
möjligheterna att bo och leva på landsbygden. Vi bedömer inte heller att de föreslagna
förändringarna påverkar möjligheterna att verka på landsbygden, jämfört med nu gällande
bestämmelser i föreskriften. För eventuella framtida producenter av certifierat hybridkorn är det
positivt att ändringarna möjliggör en certifiering.
Utsädesproduktion och utsäde i allmänhet påverkar många jordbruksföretag på landsbygden
som vill ha utsäde, råvaror eller processade produkter av bra kvalitet i sin produktion.
Ett utsäde med hög kvalitet är en förutsättning för en skördad vara med hög kvalitet. En skördad
vara med hög kvalitet är en förutsättning för en processad vara med hög kvalitet. Högkvalitativa
skördade råvaror, liksom högkvalitativa processade varor från dessa råvaror, är bra för
folkhälsan.

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Läs mer
Exempel
Förslaget bedöms överensstämma med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till den
Europeiska unionen. Det går inte utöver de skyldigheterna.

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Läs mer
Exempel
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
Inga särskilda hänsyn bedöms behöva tas när det gäller ikraftträdandedatum, eftersom
hybridkorn inte odlas i Sverige ännu.
Utsädesenheten delar redan nu ut officiella serienummer som utsädesföretagen sedan anger på
förpackningarna.
Prover på 1 kg tas ut och alla sklerotier av mjöldryga och fragment av mjöldryga räknas i
dagsläget.
Friska stråsädeskärnor räknas in i grobarheten i dagsläget.
Speciella informationsinsatser bedöms inte behövas. De företag som berörs får kännedom via
remissen.

B Kommuner och landsting
Markera med x
(X) Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i
avsnitt B.
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( ) Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller landsting.
Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B.
Beskrivning av effekter för kommuner eller landsting

C Företag
Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver
näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och
självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.
Markera med x
(X) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i
avsnitt C.
( ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför
en beskrivning av punkterna i avsnitt C.
Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen

Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.
Läs mer
Exempel

Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta
till följd av den föreslagna regleringen
Läs mer
Exempel

Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
Läs mer
Exempel
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Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
Läs mer
Exempel

Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning
Läs mer
Exempel

D Samråd
Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd
Inget tidigt samråd har gjorts.

E Kontaktperson
Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor
Anna Pettersson, tfn 036-15 59 16, e-post: anna.pettersson@jordbruksverket.se
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