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Omtryck

beslutade den 25 mars 2010.
Statens jordbruksverk föreskriver1 med stöd av 7, 10, 13, 16, 17-21, 24, 25 och 28
§§ utsädesförordningen (2000:1330) i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2002:50)
om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)2
dels att 5, 10, 11, 13, 19, 23-27 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast 23 § ska utgå,
dels att 1, 2, 4, 7-9, 12, 16-18, 20, 22, 25 och 28 §§ ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
Föreskrifternas tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om kvalitetskontroll och
bestämmelser för saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet, t.ex.
jordgubbe, smultron, månadssmultron, smulgubbe med flera arter) och hybrider av
Fragaria.
Dessa föreskrifter ska inte tillämpas på utsäde som bevisligen är avsett för
1. export till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
2. förädlingsändamål,
3. försöksändamål eller för vetenskapligt bruk, eller
4. för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald.
Bestämmelser om saluföring m.m. av plantor av smultronsläktet finns i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m.
(SJVFS 2010:23)
2 § Av 18 § utsädesförordningen (2000:1330) följer att utsäde av Fragaria endast
får saluföras av registrerade leverantörer.
Utsäde får dessutom endast saluföras om det uppfyller kraven i dessa föreskrifter.
(SJVFS 2010:23)
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Jfr rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor
avsedda för fruktproduktion (EGT L 267, 8.10.2008, s. 8, Celex 31992L0034), kommissionens direktiv 93/48/EEG av den 23
juni 1993 om en översikt över de krav som skall uppfyllas av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för
fruktproduktion i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 92/34/EEG (EGT L 250, 7.10.1993, s. 1, Celex 31993L0048),
kommissionens direktiv 93/64/EEG av den 5 juli 1993 om genomförandebestämmelser för tillsyn och kontroll av leverantörer
och anläggningar enligt direktiv 92/34/EEG om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för
fruktproduktion (EGT L 250, 7.10.1993, s. 33, Celex 31993L0064) och kommissionens direktiv 93/79/EEG av den 21
september 1993 om ytterligare genomförandebestämmelser för listor över sorter av fruktplantsförökningsmaterial och
fruktplantor som förs av leverantörer i enlighet med rådets direktiv 92/34/EEG (EGT L 256, 14.10.1993, s. 25, Celex
31993L0079).
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3 § Bestämmelser om emballage och märkning av betat utsäde finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde.
Definitioner
4 § De termer och begrepp som används i utsädeslagen (1976:298) och i 13 kap.
miljöbalken (1998:808) har samma betydelse i dessa föreskrifter.
I dessa föreskrifter avses med
ansvarigt officiellt organ: Jordbruksverket, eller vid införsel, ansvarigt organ i
respektive EU-land,
basutsäde (elitmaterial): utsäde av en sort som har producerats direkt, eller i ett
känt antal generationer, från stamutsäde och används för upprätthållande av sortens
identitet och egenskaper eller för produktion av certifikatutsäde och som uppfyller
kraven enligt 6-7 §§ för basutsäde, vilket har bekräftats av en officiell kontroll,
CAC-material (Conformitas Agraria Communitatis): kategori av utsäde som är
sortäkta och av tillfredsställande sortrenhet samt är avsedda för produktion av
förökningsmaterial, fruktplantor och/eller frukter,
certifikatutsäde (certifierat material): utsäde av en sort som har producerats
direkt, eller i ett känt antal generationer, från basutsäde och som uppfyller kraven
enligt 6-7 §§ för certifikatutsäde, vilket har bekräftats efter en officiell kontroll,
leverantör: en fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig saluföring,
reproduktion, produktion, bevarande, behandling eller import av utsäde,
officiell kontroll (officiell inspektion): inspektion som företas av Jordbruksverket
eller på Jordbruksverkets ansvar,
parti: ett antal enheter av samma produkt, som är identifierbart genom dess
egenart med avseende på sammansättning och ursprung,
saluföring: försäljning, lagerhållning i försäljningssyfte, erbjudande till
försäljning samt varje avyttrande, leverans eller distribution av förökningsmaterial
för kommersiellt bruk, mot eller utan ersättning,
sort: en grupp växter av samma botaniska taxon på lägsta kända nivå som kan
definieras genom sina egenskaper, som är särskiljbar från varje annan växtgrupp och
som är enhetlig beträffande stabilitet och förökning,
stamutsäde (utgångsmaterial): utsäde av en sort som vid officiell kontroll har
konstaterats vara producerat enligt allmänt accepterade metoder för bevarandet av
sortens identitet och egenskaper samt förebyggande av sjukdomar, vara avsett för
produktion av basutsäde och uppfylla kraven enligt 6-7 §§ för stamutsäde,
utsäde: frö för sådd av Fragaria. (SJVFS 2010:23)
Krav som utsäde ska uppfylla
5 § har upphävts genom (SJVFS 2010:23)
6 § Vid saluföring ska utsäde av samtliga kategorier ha tillräcklig sortäkthet och
sortrenhet.
7 § Stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde får endast godkännas som sådant om
det är av en sort som avses i 12 § och endast om det uppfyller de övriga kraven i
dessa föreskrifter.
Utsäde får godkännas som CAC-material endast om det uppfyller de övriga
kraven i dessa föreskrifter. (SJVFS 2010:23)
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Saluföring och märkning av utsäde
8 § Utöver kraven i dessa föreskrifter får utsäde som är av en sort som är genetiskt
modifierad, endast saluföras om tillstånd för utsläppande på marknaden finns enligt
13 kap. 12 § miljöbalken eller om ett godkännande för utsläppande på marknaden
finns som uppfyller kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3 kap. 43 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.
Att sorten är genetiskt modifierad ska framgå av märkningen på förpackningen
samt av alla dokument, officiella eller andra, som fästs på eller åtföljer utsädespartiet.
Uppgift om att en sort är genetiskt modifierad ska även framgå av
försäljningskataloger och annan information där sorten omnämns. Märkningen ska
vara i enlighet med 4 kap. 1 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt
modifierade organismer i miljön. (SJVFS 2010:23)
9 § Utsädet ska
1. uppfylla villkoren för att betecknas som CAC-material, eller
2. vara betecknat som stamutsäde, basutsäde eller certifikatutsäde, och godkänt
som sådant av Jordbruksverket enligt villkoren i 7 §. (SJVFS 2010:23)
10 § har upphävts genom (SJVFS 2010:23)
11 § har upphävts genom (SJVFS 2010:23)
12 § Utsäde ska saluföras med uppgift om vilken sort det är. Sorten ska vara
1. lagligt skyddad genom en växtförädlarrätt,
2. officiellt registrerad, eller
3. allmänt känd.
En sort får registreras officiellt om den har visat sig uppfylla vissa officiellt
godkända villkor och har en officiell beskrivning. Den får även registreras officiellt
om den har saluförts inom Sverige före den 30 september 2012, förutsatt att den har
en officiell beskrivning. En officiellt registrerad sort ska uppfylla det krav på
sortäkthet och sortrenhet som anges i 6 §. För en officiellt registrerad sort ska den
längsta giltighetsperioden för registreringen vara angiven.
En sort anses som allmänt känd om den
1. har registrerats officiellt eller är föremål för ansökan om officiell registrering
i en annan medlemsstat,
2. är föremål för ansökan om växtförädlarrätt, eller
3. har saluförts före den 30 september 2012 i Sverige eller någon annan
medlemsstat, förutsatt att den har en officiellt erkänd beskrivning.
För allmänt kända sorter ska leverantören använda den officiella
sortbenämningen.
För en sort som är föremål för ansökan om växtförädlarrätt eller officiell
registrering, ska förädlarens beteckning eller förslag till sortbenämning användas till
dess att ansökan har beviljats.
Varje sort ska, så långt som möjligt, ha samma benämning i alla medlemsstater.
En genetiskt modifierad sort får registreras officiellt endast om den genetiskt
modifierade organismen som den består av har godkänts för utsläppande på marknaden på ett sätt som uppfyller kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3 kap. 43 §
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förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i
miljön. (SJVFS 2010:23)
13 § har upphävts genom (SJVFS 2010:23)
Utsäde som har producerats i ett land utanför EU
14 § Utsäde får endast importeras från ett land utanför EU, om den importerande
leverantören före import ser till att utsädet har samma kvalitet som utsäde som har
producerats inom EU enligt dessa föreskrifter, särskilt vad gäller kvalitet, identifikation och växtskydd.
Införsel av utsäde
15 § Införsel av utsädesparti, inklusive småförpackningar, ska av importören skriftligen anmälas till Jordbruksverket efter införseln. Anmälan ska göras genom en årlig
rapport eller på begäran från Jordbruksverket. Utsäde behöver dock inte anmälas om
det ska användas för egen sådd. Anmälan ska innehålla följande uppgifter
1. ursprungsland och officiell kontrollmyndighet,
2. avsändarland,
3. sort,
4. kvantitet,
5. referensnummer,
6. uppgift om kategori,
7. typ av förpackning och märkning,
8. beträffande småförpackningar, antal förpackningar som förts in och
förpackningsvikt. (SJVFS 2005:84).
Krav som ska uppfyllas av en leverantör
16 § En leverantör ska vara registrerad hos Jordbruksverket med avseende på den
verksamhet som bedrivs enligt dessa föreskrifter.
Denna paragraf gäller inte leverantörer vars verksamhet inom detta område är
begränsad till saluföring av utsäde till slutkonsumenter som inte bedriver
yrkesmässig verksamhet. (SJVFS 2010:23)
17 § En leverantör ska
1. kartlägga och övervaka sådana kritiska moment i sin produktionskedja som
inverkar på utsädets kvalitet,
2. vid behov ta prover för laboratorieanalys, i syfte att kontrollera att de krav som
ställs i dessa föreskrifter uppfylls,
3. ha information om den övervakning som avses i första punkten tillgänglig för
granskning närhelst Jordbruksverket begär detta, och
4. registrera och i minst tre år behålla uppgifter om sin försäljning och inköp vid
saluföring av utsäde.
Denna paragraf gäller inte leverantörer vars verksamhet inom detta område är
begränsad till saluföring av utsäde till slutkonsumenter som inte bedriver
yrkesmässig verksamhet. (SJVFS 2010:23)
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18 § Leverantörerna ska rapportera till Jordbruksverket om leverantörens lokaler har
fått in någon av de skadegörare som anges i bilagorna till direktiv 2000/29/EG3 om
skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till
gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen. (SJVFS 2010:23)
Kontroll och tillsyn
19 § har upphävts genom (SJVFS 2010:23)
20 § Inspektionen av utsädet ska utföras regelbundet av Jordbruksverket eller på
dess ansvar. (SJVFS 2010:23)
21 § Jordbruksverket inspekterar utsäde under produktionen och saluföringen, i
fråga om CAC-material genom stickprov, för att kontrollera att kraven och villkoren
i dessa föreskrifter uppfylls. (SJVFS 2005:84).
22 § Om det vid tillsyn visar sig att utsäde inte uppfyller kraven, vidtar
Jordbruksverket åtgärder i enlighet med 4 § fjärde stycket utsädeslagen (1976:298)
för att säkerställa att bestämmelserna i dessa föreskrifter iakttas eller, om detta inte är
möjligt, förbjuder saluföringen av detta utsäde inom EU. (SJVFS 2010:23)
23 § har upphävts genom (SJVFS 2010:23)
24 § har upphävts genom (SJVFS 2010:23)
25 § har upphävts genom (SJVFS 2010:23)
26 § har upphävts genom (SJVFS 2010:23)
27 § har upphävts genom (SJVFS 2010:23)
Undantag
28 § Vid brist på utsäde till följd av naturkatastrofer, oförutsedda omständigheter
eller om det finns andra särskilda skäl, kan Jordbruksverket medge undantag från de
krav som angivits i dessa föreskrifter, om det inte strider mot EU:s bestämmelser.
(SJVFS 2010:23)
-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning4 träder i kraft den 1 augusti 2002.
Till och med den 31 december 2004 får utsäde saluföras även om det inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

3

Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in
till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen, EGT L 169, 10.7.2000, s. 1 (Celex 32000L0029).
4
SJVFS 2002:50.
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------------------------Denna författning5 träder i kraft den 1 november 2004. Till och med den 31
december 2005 får utsäde av andra arter av smultronsläktet än jordgubbe (Fragaria x
ananassa [Duch.]) saluföras även om det inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning6 träder i kraft den 1 januari 2006.
------------------------Denna författning7 träder i kraft den 30 september 2012.
Fram till och med den 31 december 2018 är saluföring inom Sverige tillåten
av utsäde som tagits från moderplantor som existerade före den 30 september
2012 och har certifierats officiellt eller uppfyller villkoren för att betecknas som
CAC-material före den 31 december 2018. Sådant utsäde ska vid saluföring
identifieras genom en hänvisning på etiketten och/eller i handlingen till artikel 21 i
rådets direktiv 2008/90/EG om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och
fruktplantor avsedda för fruktproduktion. Efter den 31 december 2018 får utsäde
saluföras om kraven i direktiv 2008/90/EG är uppfyllda.

MATS PERSSON

Anders Falk
(Växtodlingsenheten)
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