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Enligt sändlista

Växtregelenheten

Märkningsregler för dig som säljer frö av köksväxter i
småförpackningar1
Jordbruksverket har både själva noterat och blivit kontaktade kring frågan om att
flera av de småförpackningar med köksväxtfröer som säljs under vår och försommar inte är korrekt märkta. I utsädeslagstiftningen är grönsaker detsamma
som köksväxter. Uppmärksammade brister är bland annat felaktig datummärkning och påsar med fröblandningar där arterna inte framgår.
Eftersom det kan vara svårt att veta vilka regler som gäller specifikt för köksväxtfröer vill vi med denna information försöka ge lite hjälp. Nedan hittar du en
sammanställning av vad som sägs i våra föreskrifter om märkning av småförpackningar av till exempel tomat, morot, sallat, persilja, bönor, ärter och majs.
Vad är en småförpackning?
En småförpackning är en förpackning av certifikatutsäde eller standardutsäde
med en högsta nettovikt av:
a) för blomsterböna, bondböna, brun böna, övriga bönor och ärter: 5 kg,
b) för jättepumpa, dansk körvel, lök, majrova, mangold, morot, pumpa, rova,
rädisa, rättika, rödbeta, salladskål, schalottenlök, sparris, spenat, squash, svartrot,
vattenmelon och vintersallat: 500 g,
c) för andra arter av köksväxter: 100 g.
Vilka utsädesklasser kan packas i småförpackning?
Både certifikat- och standardutsäde kan förpackas i småförpackningar.
Certifikatutsäde är ett utsäde som är framställt från en högre klass av utsäde och
som är kontrollerat och som uppfyller angivna kvalitetskrav i föreskriften samt är
avsett för användning som bruksutsäde.
Standardutsäde är utsäde som är kontrollerat och som uppfyller angivna
kvalitetskrav i föreskriften samt är avsett för användning som bruksutsäde.
Ett bruksutsäde är ett utsäde som inte ska användas för vidare uppförökning.
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Vilka arter omfattas av reglerna?
Arterna som omfattas av regelverket är:
Aubergin, äggplanta
Blomkål
Blomsterböna
Bondböna
Broccoli
Brun böna
Brysselkål
Böna (buskböna, störböna)
Chilipeppar, Paprika.
Dansk körvel
Endiviasallat eller witlofcikoria
Escarolesallat,
Friséesallat
Fänkål
Gräslök
Grönkål
Gurka (druvgurka, slanggurka)
Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)
Kardon, kronärtskocka
Kålrabbi
Lök, Schalottenlök
Mangold
Melon
Morot (inklusive fodermorot)
Persilja

Piplök
Pumpa
Purjolök
Rabarber
Rotcikoria
Rova, majrova
Rädisa, rättika
Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)
Rödkål
Salladskål
Sallat
Sallatscikoria
Savojkål
Selleri (blekselleri, rotselleri)
Sockermajs, popmajs
Sparris
Spenat
squash
Svartrot
Tomat
Vattenmelon
Vintersallat
Vitkål, spetskål
Vitlök
Ärt (märgärt, spritärt, sockerärt)

Sorten ska vara intagen på en sortlista antingen i Sverige, EU eller ett annat land
inom EES.
Observera att det i dagsläget finns många sorter som endast är registrerade i
Storbritannien. Eftersom Storbritannien är på väg att lämna EU och inte är med i
EES kommer det att innebära att de inte får säljas efter den 29 mars 2019 om inte
de har tagits in på en annan sortlista eller någon form av avtal har upprättats
mellan EU och Storbritannien.
Standardutsäde av olika sorter får saluföras som sortblandning om de partier som
ingår i blandningen var för sig uppfyller kvalitetskraven.
Jordbruksverket utför stickprovsvis efterkontroll av sortäkthet och sortrenhet.
Utsädesklassen styr hur förpackningen ska vara märkt
Småförpackningar ska vara märkta med ett leverantörsmärke eller med en tryckt
eller påstämplad text utvändigt på förpackningen. Om förpackningen är
genomskinlig kan märket finnas inuti förpackningen.
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Småförpackningar ska vara förseglade av den som förpackar partiet på ett sådant
sätt att förseglingen förstörs vid öppnandet. Du får bara återförsegla
småförpackningar av certifikatutsäde om det samtidigt kontrolleras av det
certifierande organet.
Saluföringsperioden för småförpackningar är till och med september månad
andra säsongen efter den provtagningssäsong då partiet godkänts.
Provtagningssäsongen infaller mellan den 1 juli och den 30 juni.
I bilaga 1 kan du läsa ett utdrag ur föreskriften om vad märkningen av
småförpackningar ska omfatta.
Registrering och anmälan
Du som förpackar, säljer eller för in fröer med växtpasskrav, t.ex. tomatfrö från
ett annat EU-land i landet ska vara registrerad. Närmare bestämmelser om detta
finns i finns i utsädesförordningen 2000:1330 och i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. I samma föreskrifter finns också krav på att vissa växter ska vara
försedda med ett växtpass vid förflyttning inom EU, samt krav på att vissa växter
ska åtföljas av ett sundhetsintyg vid import från länder utanför EU. Observera att
listan över vilka växter och fröer som kräver växtpass kommer att utökas från
december 2019.
Om du ska importera mer än 2 kg köksväxtfröer från ett land utanför EU måste
du dessutom anmäla detta till Jordbruksverket till
vaxtkontrollhbg@jordbruksverket.se.
Mer om vad anmälan ska innehålla hittar du i föreskriftens (SJVFS 1994:24) 2528 §§.
Kontaktuppgifter
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:
Växtregelenheten

vaxtodling@jordbruksverket.se

Växtkontrollenheten

vaxtkontroll@jordbruksverket.se
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Sändlista
Allt om Trädgård
Axfood AB
Bauhaus
Bergendahl (CityGross)
Bolist
Bygghemma Group First AB
Byggmax
Byggshop
Chili Tummelsta
Chililovers
Coop Sverige AB
Econova
Frö med posten
Fröer.nu
Frökungen
Fröpåsar.nu
Gardenhome
Hornbach Byggmarknad AB
Ica Sverige AB
IKEA AB
Impecta Fröhandel AB
Kalmar-Ölands trädgårdsprodukter
K-rauta AB
Lantbrukarnas Riksförbund
Lidl Sverige
Lindbloms frö
Nelsons frö
Netto
NordGen Växter
ODLANU i Sverige AB
Olssons Frö AB
Planteramera
Pratensis
Rara Växter
Runåbergs fröer
Rusta AB
Röttle natur och kultur
Semenco AB
Sesam
Skånefrö AB
Skånes Trädgårdsfröodlarförening
Sneckenströms ekohandel
SW Horto AB
Svenska Utsädesföretagens Förening
Syngenta
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Tradera Sweden AB
Wexthuset
Zetas
ÖoB AB
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Bilaga 1, Märkning
Detta är ett utdrag ur föreskriften om vad märkningen av småförpackningar ska
omfatta (föreskriftens bilaga 3, Märkningskrav).
Märkning av småförpackningar med certifikatutsäde (punkt 2 i bilaga 3)
1. Texten "EG:s regler".
2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.
3. Senaste undersökning av grobarhet (månad och år).
4. Art (anges åtminstone med latinska bokstäver).
5. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts.
För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.
6. Texten "Certifikatutsäde", får anges med "C".
7. Partiets referensnummer.
8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar (gäller ej förpackningar med vikt under 500 g). Om vikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, ska även typ av
tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas
vikt och totalvikten anges.
9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan
specialbehandling ska detta anges.
Märkning av partier med standardutsäde (punkt 3 i bilaga 3)
1. Texten "EG:s regler".
2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.
3. Senaste undersökning av grobarhet (månad och år).
4. Art (anges åtminstone med latinska bokstäver).
5. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts.
För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.
6. Texten "Standardutsäde".
7. Firmans referensnummer.
8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar. Om vikten
anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser
används, ska även typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten anges.
9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan specialbehandling ska detta anges.
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Märkning av småförpackningar med standardutsäde (punkt 4 i bilaga 3)
1. Texten "EG:s regler".
2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.
3. Månad och år för sista försäljning.
4. Art (anges åtminstone med latinska bokstäver).
5. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts.
För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.
6. Texten "Standardutsäde" eller "st".
7. Firmans referensnummer.
8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar (gäller ej förpackningar med vikt under 500 g). Om vikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, ska även typ av
tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas
vikt och totalvikten anges.
9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan
specialbehandling ska detta anges.
Märkning av småförpackningar med sortblandningar av standardutsäde
(punkt 4a i bilaga 3)
1. Texten "EU:s regler och standarder".
2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.
3. Provtagningsåret för senaste grobarhetsanalysen, uttryckt med texten
”provtaget … (år)”.
4. Sista förbrukningsdag, uttryckt med texten ”använd före … (datum)”.
5. Texten "Sortblandning av … (artens namn)".
6. Ingående sorter, anges med åtminstone det officiella namn under vilket
respektive sort godkänts. Förhållandet mellan sorterna ska anges som nettovikt eller antal frön eller frögyttringar. För en genetiskt modifierad sort anges
texten ”genetiskt modifierad”.
7. Partiets referensnummer.
8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar. Om vikten
anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser
används, ska även typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan
frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten anges.
9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan specialbehandling ska detta anges.
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Bilaga 2, journalföring
Om ditt företag själv förpackar eller märker utsäde för försäljning ska du föra
journal om lager och förpackning av partier och blandningar. Journalen ska
finnas tillgänglig för kontroll under minst tre år.
I journalen ska det finnas följande uppgifter:
1. art,
2. sort,
3. partiets referensnummer,
4. förpackningens referensnummer, om annorlunda än partiets referensnummer
5. certifikatutsäde eller standardutsäde,
6. partiets vikt,
7. datum för påbörjad packning,
8. antal förpackningar som märkts och förseglats,
9. viktdelar som gått till blandningar (blandningens referensnummer anges), och
10. datum för avslutad förpackning.
Prov från varje parti kontrollerat standardutsäde som är avsett att saluföras ska
tas ut av företaget och hållas tillgängligt under minst två år för kontroll av
Jordbruksverket. (SJVFS 2017:5)
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