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Växt- och miljöavdelningen

NY KONTROLLSTRATEGI FÖR KÖKSVÄXTUTSÄDE
(STANDARDUTSÄDE)
De 5 komponenterna av kontrollstrategin
1: Företagsregistrering
Alla företag som saluför utsäde ska registrera sig hos Jordbruksverket. Detta krav finns redan
i den svenska utsädeslagen och utsädesförordningen.
2: Importanmälan
Införselanmälan ska ändras till en importanmälan som då endast gäller om utsädet
importeras från land utanför EES. Kravet på importanmälan ska också endast gälla när det
handlar om 2 kg eller mer. Gränsen på 2 kg gäller per sort och importtillfälle. Detta kommer
att betyda att företag som endast för in småförpackningar oftast inte kommer att behöva
import-anmäla utsäde. Det ska också inte vara någon formell kontroll av anmälningarna utan
de ska endast användas som underlag för att göra stickprovskontroller av utsädeskvalitet och
sortkontroller.
I importanmälan ska följande uppgifter tillhandahållas:
1: Art
2: Sort
3: Kategori
4: Produktionsland och officiell kontrollmyndighet
5: Avsändarland
6: Importör
7: Kvantitet*
*Om partiet består av ett antal obrutna förpackningar som alla har samma vikt kan uppgift
om partiets vikt bestå av antalet förpackningar, om det också finns tydligt angett vad
storleken på förpackningarna är.
3: Journalföring
Enligt artikel 41.1 i EU-direktiv 2002/55/EG ska de personer som ansvarar för märkning av
standardutsäde avsett för saluföring föra journaler över de partier man märker. Journalerna
ska finnas tillgängliga i tre år. Det nuvarande svenska regelverket begränsar kravet på
journalföring till endast företag som yrkesmässigt förpackar eller leverantörsmärker
småförpackningar. För att bättre överensstämma med EU-direktivet föreslår Jordbruksverket
därför att referensen till småförpackningar tas bort och att kravet på att föra journal över de
partier företaget märker gäller oavsett storleken på förpackningen. Uppgifterna i journalen
ska göra det möjligt att spåra utsädespartier. De uppgifter som ska finnas i journalen för alla
partier är:
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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)
10: Datum för avslutad förpackning
4: Kontroller av utsädeskvalitet och märkning
Stickprovskontroller av kvalitet och märkning ska göras på utsäde som har producerats i
Sverige eller som har direktimporterats från tredje land. Frekvensen av stickprovskontroller
kommer att baseras på riskanalyser, men ska inte överstiga 5% av partier om det inte finns
särskilda skäl. Däremot så ska utsäde som har köpts in från ett annat EU-land inte
kvalitetskontrolleras rutinmässigt, utan endast om det finns skäl att tro att utsädet inte
uppfyller kvalitetskraven eller om det har behandlats på ett sätt som kan påverka kvaliteten.
Utsäde som har märkts om i Sverige kommer att ingå i stickprovskontrollerna för märkning
(inte kvalitet).
5: Kontroller av sortrenhet och sortäkthet
Stickprovskontroller av sortrenhet och sortäkthet ska göras på utsäde som har producerats i
Sverige eller som har direktimporterats från tredje land. Frekvensen av stickprovskontroller
kommer att baseras på riskanalyser, men ska inte överstiga 5% av partier om det inte finns
särskilda skäl. Däremot så ska utsäde som har köpts in från ett annat EU-land inte
kontrolleras rutinmässigt, utan endast om det finns skäl att tro att utsädet inte uppfyller
sortkraven.
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