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Sammanställning av svar på remiss till Jordbruksverkets förslag till:
Beslut om användning av konventionellt odlat kemiskt obehandlat utsäde och vegetativt förökningsmaterial i ekologisk odling 2012

Remissinstans

Synpunkter

Jordbruksverkets kommentar

Lantmännen



Välkomnar och instämmer till största delen till förslaget
Anser att undantaget för vårkornsorten SW Barbro ska gälla även i Dalarnas och Värmlands län.

Svenska Vallföreningen



Eftersom det inte finns anmält utsäde av tetraploida sena engelska rajgräs behövs möjlighet att odla konventionellt utsäde av sorten Herbal.
Därmed anser vi inte att man kan ha krav om 100 % ekologiskt utsäde
av engelskt rajgräs.
Det finns ett stort behov av att kunna odla den tetraploida sena rödklövern SW Torun i norra Sverige, varför uppförökningen av ekologiskt
utsäde av denna sort bör påskyndas.
SW Birger tillhör de engelska rajgräsen och är inte en ängssvingel (s.
10).
Örten cikoria borde återfinnas bland foderväxterna med allmänt undantag eftersom inget ekologiskt utsäde finns anmält (s. 10).
Under kategorin foderväxter återfinns ett antal arter som knappast kan
betecknas som foderväxter, t.ex. vitgröe, krypven och brunven (s. 10).
Lämnar inga synpunkter.

Jordbruksverket anser att det finns anmält ekologiskt vårkorn av tidiga
2-radssorter som kan användas i Värmland och Dalarna. Tillgången på
SW Barbro är därför inte avgörande för lantbrukares produktion av
ekologiskt korn i Värmland och Dalarna
Behovet av tetraploida sena engelska rajgrässorter är inte så stort att det
motiverar att ta bort grödkravet. Tillgången på tetraploida sena engelska
rajgrässorter är inte avgörande för produktionen av vall.





Länsstyrelsen i Gotlands 
län
Länsstyrelsen i

Jämtlands län

Länsstyrelsen i
Kalmar län



Ser positivt på generellt undantag för 6-radskorn och för SW Barbro.
Se med oro på att odlare i Norrland inte kan använda de bästa rödklöversorterna.
Anser att individuella dispenser ska ges för vårvetesorten Anniina i
norra Sverige

Anser det viktigt att begränsa dispenser för att möjliggöra produktion
av förökningsmaterial. Krav på ekologiskt utsäde ska gälla även för
hybridråg.

Jordbruksverket instämmer i att det vore önskvärt att ekologiskt utsäde
av SW Torun finns att tillgå. Det krävs att 40 % av andelen rödklöver i
vallfröblandningar ska vara ekologiskt, det finns alltså utrymme för att
komplettera blandningarna med konventionellt odlat kemiskt obehandlat
utsäde av SW Torun.
SW Birger är helt riktigt en sort av engelskt rajgräs. Ändringar av vilka
gräs som kan betraktas som foderväxter samt att lägga till cikoria får
ändras i nästa remiss.

Jordbruksverket instämmer i att det vore önskvärt att ekologiskt utsäde
av fler rödklöversorter som passar för förhållandena i Norrland finns att
tillgå. SLU:s fältförsök rekommenderar dock flera sorter som lämpliga
för användning i Norrland, varför undantag för användning av ytterligare
sorter inte kan anses avgörande för produktionen. Det krävs att 40 % av
andelen rödklöver i vallfröblandningar ska vara ekologiskt, det finns
alltså utrymme för att komplettera blandningarna med konventionellt
obehandlat utsäde av önskade sorter, t ex SW Torun.
Jordbruksverket noterar önskemålet om individuella dispenser för
Anniina i Norrland
Jordbruksverket instämmer i att produktionen av ekologiskt utsäde ska
gynnas genom att begränsa dispenser och undantag. Det är samtidigt en
avvägning att det finns tillgång till sorter som ger bra produktion. Jordbruksverket anser att den tidigare bedömningen att hybridsorter har
bättre avkastning och vinterhärdighet motiverar ett fortsatt undantag för
hybridsorterna i avvaktan på att ekologiska hybridsorter tas fram.
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Länsstyrelsen i
Stockholms län
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Lämnar inga synpunkter.



Lämnar inga synpunkter.



Anser att Jordbruksverkets bedömning är rimlig. Lämnar inga syn
punkter.
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