REMISSAMMANSTÄLLNING
Datum

Diarienummer

2017-12-21

4.7.17-18901/17

Enhet

Växtregelenheten
Föredragandens namn

Anna Pettersson

SJV A05 2015-02

Beslutets namn
Beslut om undantag från att använda ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial under 2018.

Remissinstans

Synpunkter

Jordbruksverkets kommentarer

Lst Örebro

Inga synpunkter.

Ok.

Lst Skåne

Inga kommentarer, men ställer sig positiv till förslaget.

Ok.

Lst Gävleborg

Inget att erinra.

Ok.

Lst Kalmar

Det vore bra om det fanns något sätt att ”stävja”
Det finns ingen laglig rätt att idag ta ut en sådan avgift. Om det
systematiskt utnyttjande av eventuella dispenser,
skulle bli lagligt och vara praktiskt genomförbart är det sannolikt att
särskilt inom spannmålsodling där utsäde kan
administrationen skulle bli mycket omfattande och dyr.
överlagras. En möjlighet är att ta ut en dispensavgift på
konventionellt obetat utsäde som används i ekologisk
produktion. Avgiften ska i så fall täcka prisskillnaden
mellan de olika utsädeskvaliteterna så att det inte finns
ekonomiskt intresse att köpa konventionellt obetat om
dispens ges.

Lst Västra Götalands län

Länsstyrelsen anser att det inte är acceptabelt att
kravet på ekologiskt utsäde i flera fall minskar från
föregående år. Länsstyrelsen anser att Jordbruksverket bör verka för att kravet på ekologiskt
utsäde ökar avsevärt de närmaste åren. Andelen
ekologiskt utsäde bör öka dels i blandningar av stråsäd
och trindsäd, dels när det gäller vallfrö, både i
renbestånd och i blandningar. Likaså bör ekologiskt
utsäde öka av höstråg (fler sorter) och vårrågvete.

Det har varit ett besvärligt år i år skördemässigt, oavsett
produktionsform. Eftersom vi anser som grundprincip att
ekologiska odlare ska ha tillgång till utsäde och vegetativt
förökningsmaterial även om sådant inte är tillgängligt på
marknaden i ekologisk form, så fattar vi beslut om användning av
icke ekologiskt utsäde i ekologisk odling. Våra
referensgruppsmöten är det forum där utsädesföretag, odlare och
rådgivare kan få diskutera behovet av ekologiskt utsäde och hur
det ska kunna mötas.

Länsstyrelsen finner det märkligt att kravet på
ekologiskt utsäde av vallfrö i flera fall minskar, trots

Det har varit svårt att få bra kvalitet på det utsäde som skördats i
år, därav de lägre kraven för 2018. Vi kan inte sätta krav på
1 (2)

Remissinstans

Synpunkter

Jordbruksverkets kommentarer

ökad eller nära oförändrad godkänd areal ekologisk
ekologiskt utsäde om det inte finns sådant att tillgå. När det gäller
utsädesodling (t.ex. vitklöver). Likaså är det märkligt att hundäxing var den utsädesodlingen utlagd för export.
det inte finns något krav på ekologiskt utsäde av t.ex.
hundäxing, där det fanns 123 hektar godkänd
ekologiskt utsäde 2017. Här borde finnas möjlighet att
öka det ekologiska utsädet redan 2018.
Vår hantering av beslut om undantag från kravet att använda
Vidare anser Länsstyrelsen att beslut om krav på
ekologiskt utsäde kommer att ändras till nästa år. Hänvisningar i
ekologiskt utsäde behöver komma tidigare under
föreskriften om ekologisk produktion kommer att ske till
hösten.
organicXseed. Med denna ändring hoppas vi kunna tillgodose
behovet av snabbare beslut och uppdateringar om tillgången på
ekologiskt utsäde.
Lst Stockholm

Inga synpunkter.

OK.

Lst Östergötland

Inga kommentarer.

OK.

Svenska Vallföreningen

1. Diploida sorter engelskt rajgräs. Av de engelska
rajgräsen av ekologiskt vallfrö 2018 finns endast
Indicus som diploid. Det är framförallt i betesvallar som
det är viktigt att ha med diploida sorter som är mer
härdiga och tramptåliga med sitt tätare växtsätt än
tetraploida sorter. Variationen för tidpunkt för axgång
och tillväxtrytm över säsongen är stor inom arten
engelskt rajgräs och genom att ha tillgång på olika
sorter kan man anpassa vallen efter sina behov. I
ekologisk nöt- och fårproduktion är vallfodret grunden
för en ekonomisk foderstat, och därför är det viktigt att
det på vallfrömarknaden finns sorter ur alla dessa
kategorier för att klara både slåtter och bete.

Våra referensgruppsmöten är det forum där utsädesföretag, odlare
och rådgivare kan få diskutera behovet av ekologiskt utsäde och
hur det ska kunna mötas. Vi noterar behovet av betesvallsarter
och sorter och hoppas att utsädesföretagen tar till sig behovet och
lägger upp produktionen därefter.

Vi noterar detta och hoppas att utsädesföretagen tar till sig
2. Vi anser att det är viktigt att det finns ekologiska
sorter, även i renvara, inom varje vallart som väl täcker behovet och lägger upp produktionen därefter.
upp lantbrukarnas behov av olika vallar, beroende på
användning och geografiskt område. Eftersom viljan att
ge generell dispens för olika sorter är liten, ser vi det
som en viktig strategi att ha väl tilltagen areal för odling
av ekologiskt frö.
3. Jordbruksverkets referensgrupp för ekologiskt vallfrö Vi noterar önskemålet och tar det vidare i vår organisation.
behöver åter förses med opartisk specialkompetens
utan säljintresse inom ämnet vall och
vallfröblandningar. Vi yrkar att medel avsätts för att
ersätta SLU för denna värdefulla insats i gruppen likt
tidigare (Magnus Halling och Nilla Nilsdotter-Linde).
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