1(2)

Beslut
Datum
2022-06-13

Diarienummer
4.7.17-01904/2022

Växtregelenheten
Anne-Charlott Franzén

Ekologiskt växtförökningsmaterial 2022
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket beslutar om ändring av beslutet meddelat den 14 februari 2022
med dnr 4.7.17-01904/2022 så att generellt undantag för 2022 inte längre gäller för
höstråg i grödgruppen ”Hybridsort”.

Beskrivning av ärendet
Den 14 februari 2022 fattade Jordbruksverket beslut om att generellt undantag ska
gälla år 2022 från kravet att använda ekologiskt växtförökningsmaterial för arter
eller sorter i de grödgrupper för vilka inget växtförökningsmaterial fanns registrerat
den 1 januari 2022 i OrganicXseeds1. (dnr 4.7.17-01904/2022). Berörda arter eller
sorter i de grödgrupperna redovisades i en bilaga till beslutet. Beslutet omfattar
även höstråg i grödgruppen ”Hybridsort”.
Den 16 maj 2022 registrerades höstrågsorten KWS Serafino i grödgruppen
”Hybridsort” som tillgänglig i OrganicXseeds.

Motivering
Jordbruksverket ska årligen fatta beslut om generellt undantag för de arter eller
sorter som det inte har registrerats tillgängligt växtförökningsmaterial av i
databasen OrganicXseeds.
Eftersom höstrågsorten KWS Serafino registrerades i grödgruppen ”Hybridsort”
för höstråg i OrganicXseeds den 16 maj 2022 får därför inte den grödgruppen
omfattas av undantaget.

Regler
Av 2 kap. 11 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk
produktion framgår att kategorin Generellt undantag gäller grödgrupper i oXs för
vilka Jordbruksverket årligen har beslutat om generellt undantag enligt bilaga II del
I punkt 1.8.5.7 till förordning (EU) 2018/848.
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Enligt bilaga II del I punkt 1.8.5.7 i förordning (EU) 2018/8482 ska myndigheterna
i medlemsstaterna årligen bevilja ett allmänt godkännande till alla berörda aktörer
för användning av bland annat en viss art eller underart om ingen sort är registrerad
i den databas som avses i artikel 26.1 eller i det system som avses i artikel 26.2 a.

Övriga upplysningar
För övriga arter eller sorter och grödgrupper gäller fortfarande beslutet med dnr
4.7.17-01904/2022.

I detta ärende har enhetschefen Carin Bunnvik beslutat. Anne-Charlott Franzén har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också verksjuristen Stina
Fritjofsson deltagit.

Carin Bunnvik

Anne-Charlott Franzén

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga
Bilaga generellt undantag juni 2022
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 834/2007.

2(2)

