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Beslut
Datum
2021-12-22

Diarienummer
4.7.17-22326/2021

Växtregelenheten
Anne-Charlott Franzén

Ekologiskt växtförökningsmaterial 2022
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket beslutar att



inget växtförökningsmaterial omfattas av kategorin Inget undantag 2022.
odlare får ansöka om individuellt undantag för att få använda ickeekologiskt växtförökningsmaterial 2022 för grödor, arter eller sorter i de
grödgrupper som redovisas i bilagorna 1-2. För grödgrupper som anges
som grödgrupper med sortkrav ska odlarna använda ekologiskt
växtförökningsmaterial av de sorter som är tillgängliga i den aktuella
gruppen vid så-, sätt- eller planteringsdatum.

Beskrivning av ärendet
Fram till och med den 20 oktober 2021 har företag som saluför ekologiskt
växtförökningsmaterial till odlare i Sverige registrerat tillgängligt
växtförökningsmaterial av arter avsedda för sådd, sättning och plantering på
våren samt arter avsedda för trädgårdsodling i oXs.
I Jordbruksverkets referensgrupper för utveckling av ekologiskt växtförökningsmaterial har vi därefter bedömt tillgången på växtförökningsmaterial inför
vårsäsongen och för trädgårdsgrödor, samt tagit fram grödgrupper för 2022. I
referensgrupperna ingår utsädesföretag, representanter för odlare och
branschorganisationer. Grödgrupperna har kategoriserats som Individuellt
undantag.

Motivering
Jordbruksverket ska årligen fatta beslut om vilka arter eller sorter som finns i en
sådan omfattning av de lämpligaste sorterna i en grödgrupp att utbudet täcker
efterfrågan för hela kalenderåret och som ska ingå i kategorin Inget undantag.
Eftersom det inte finns arter eller sorter i en sådan omfattning av de lämpligaste
sorterna i en grödgrupp att utbudet täcker efterfrågan för hela kalenderåret så ingår
inget växtförökningsmaterial i kategorin Inget undantag år 2022.
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För att göra det tydligt för odlarna fattar vi även beslut om vilka grödor, arter eller
sorter och grödgrupper som omfattas av kategorin Individuellt undantag.

Regler
Enligt bilaga II del I punkt 1.8.5.6 i förordning (EU) 2018/8481 ska myndigheterna
i medlemsstaterna i upprätta en officiell förteckning över arter, underarter och
sorter som finns i tillräcklig mängd och där inga undantag får godkännas med
undantag för om det är motiverat att använda icke-ekologiskt växtförökningsmaterial inom forskning, i tester i småskaliga fältförsök, för produktinnovation
eller i syfte att bevara sorter.

Övriga upplysningar
Jordbruksverket kommer att meddela ett beslut om kategorin Generellt undantag,
det vill säga kategorin för grödor, arter eller sorter i grödgrupper som saknar
tillgängligt utsäde. För den kategorin kommer att gälla att odlare får använda ickeekologiskt växtförökningsmaterial utan att ansöka om individuellt undantag.

I detta ärende har 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.

Bilagor
1. Individuellt undantag 2022 – Jordbruksgrödor
2. Individuellt undantag 2022 – Trädgårdsgrödor

1

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.
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