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Användning och utsläppande på marknaden av 

icke-ekologiskt växtförökningsmaterial år 2022 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket beslutar att generellt undantag ska gälla för år 2022 från kravet att 

aktörer som producerar växtförökningsmaterial för användning i ekologisk 

produktion ska använda ekologiskt växtförökningsmaterial förutsatt att  

moderplantor eller andra växter avsedda för produktion av växtförökningsmaterial 

inte är tillgängliga i tillräcklig mängd eller av tillräckligt hög kvalitet. Villkoret 

anses uppfyllt om en aktör har ansökt om och fått ett beslut om individuellt 

undantag för användning av  icke-ekologiska växtförökningsmaterialet enligt 2 

kap. 8 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk 

produktion, eller att generellt undantag gäller enligt 2 kap. 11 § i samma föreskrift. 

Vi godkänner också att aktörer får släppa ut det producerade växtföröknings-

materialet på marknaden för användning i ekologisk produktion.  

Beslutet gäller från den 1 januari 2022 fram till den 31 december 2022 för de arter 

och grödor som finns i databasen organicXseeds. 

Beskrivning av ärendet 

EU-kommissionen beslutade den 17 januari 2022 om ändring av förordning (EU) 

2018/848 vad gäller specifika krav för produktion och användning av icke-

ekologiska och ekologiska fröplantor och fröplantor under omställning samt annat 

växtförökningsmaterial1. Ändringen innebär bland annat att behöriga myndigheter 

får godkänna att aktörer får släppa ut växtförökningsmaterial på marknaden för 

användning i ekologisk produktion även om det tas fram från icke-ekologiskt 

växtförökningsmaterial. Kravet är att det inte ska finnas ekologiskt 

                                                      
1 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/474 av den 17 januari 2022 om ändring av 

bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller specifika krav 

för produktion och användning av icke-ekologiska och ekologiska fröplantor och fröplantor 

under omställning samt annat växtförökningsmaterial. 
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växtförökningsmaterial, till exempel utsäde eller moderplantor, i tillräcklig mängd 

eller av tillräcklig kvalitet. 

Förordningen trädde i kraft den 26 mars men ska tillämpas retroaktivt från den 1 

januari 2022.  

De ändrade reglerna diskuterades vid ett flertal möten mellan kommissionen och 

medlemsstaterna under hösten 2021 innan det slutliga förslaget beslutades.  

Enligt kommissionen innebär reglerna i (EU) 2018/848 att det inte är tillåtet att 

släppa ut växtförökningsmaterial på marknaden om materialet producerats från 

icke-ekologiskt material.  

Enligt tidigare regler har myndigheter eller kontrollorgan haft möjlighet att ge 

aktörer undantag från kravet på att använda icke-ekologiskt växtförökningsmaterial 

individuellt eller generellt för användning i den egna ekologiska odlingen. Skörden 

har då kunnat säljas som ekologisk.  

Om en aktör som fått ett individuellt undantag för att använda icke-ekologiskt frö 

istället driver upp fröplantor för försäljning definieras fröplantan som ett 

växtförökningsmaterial. Växtförökningsmaterial som ska användas för produktion 

av ekologiska produkter ska produceras från material som har producerats i 

enlighet med den ekologiska förordningen under en bestämd tid beroende på om 

arten är ettårig eller flerårig. Detta innebär att fröplantan i exemplet inte får säljas 

för användning i ekologisk produktion. Med den nya ändringen får vi tillåta att 

aktörer även får sälja sådant material. 

Vi har tidigare inte gjort skillnad på om aktörer som fått individuellt eller generellt 

undantag för användning av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial endast använt 

materialet i den egna odlingen eller för försäljning av exempelvis fröplantor till en 

annan aktör eller till slutkonsument. Det innebär att vi behöver fatta ett retroaktivt 

beslut så att även de som salufört sådant material från den 1 januari 2022 omfattas 

av detta beslut. 

Motivering 

Jordbruksverket får med stöd av punkt 1.8.6 f) bilaga II del i (EU) årligen fatta 

beslut om generellt undantag från kravet att aktörer ska använda ekologiskt 

växtförökningsmaterial om moderplantor eller andra växter avsedda för produktion 

av växtförökningsmaterial inte är tillgängliga i tillräcklig mängd eller av tillräckligt 

hög kvalitet. Vi får också godkänna att aktörer får släppa ut sådant material på 

marknaden för användning i ekologisk produktion.  

Villkoret om att växtförökningsmaterial inte är tillgängligt i tillräcklig mängd eller 

av tillräckligt hög kvalitet uppfylls genom att en aktör har ansökt och fått ett beslut 

om individuellt undantag för det icke-ekologiska växtförökningsmaterialet enligt 2 

kap. 8 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk 

produktion, eller att generellt undantag gäller enligt 2 kap. 11 § i samma föreskrift. 
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Jordbruksverket har tidigare gjort bedömningen att ett individuellt undantag från 

kravet på användning av ekologiskt växtförökningsmaterial med stöd av punkt 

1.8.5.1 eller generellt undantag enligt 1.5.7 även omfattat möjligheten att även 

släppa ut plantor från sådant material på marknaden. Oftast gäller detta fröplantor 

från icke-ekologiskt frö. Vårt beslut bör därför gälla retroaktivt från den 1 januari 

för att även omfatta aktörer som redan släppt ut sådant material på marknaden med 

stöd av något av dessa undantag.  

Regler 

Artikel 3 punkt 17 (EU) 2018/848. Definition av 

växtförökningsmaterial 

”Växter och alla delar av växter i samtliga utvecklingsstadier, inklusive utsäde, 

som kan och är avsedda att producera hela växter.” 

Bilaga II del I punkt 1.8.6 (EU) 2018/848. Regler för 

växtproduktion 

Behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller 

kontrollorgan som erkänts i enlighet med artikel 46.1 får godkänna att aktörer som 

producerar växtförökningsmaterial för användning i ekologisk produktion får 

använda icke-ekologiskt växtförökningsmaterial om moderplantor eller, i 

förekommande fall, andra växter avsedda för produktion av växtförökningsmaterial 

som producerats i enlighet med punkt 1.8.2 inte är tillgängliga i tillräcklig mängd 

eller av tillräckligt hög kvalitet och att de får släppa ut sådant material på 

marknaden för användning i ekologisk produktion förutsatt att följande villkor är 

uppfyllda: 

a. Det icke-ekologiska växtförökningsmaterial som används har inte efter skörd 

behandlats med andra växtskyddsmedel än sådana som är godkända i enlighet 

med artikel 24.1 i denna förordning, om inte de behöriga myndigheterna i den 

berörda medlemsstaten av växtskyddsskäl i enlighet med förordning (EU) 

2016/2031 föreskrivit kemisk behandling för alla sorter och heterogent material 

av en viss art i det område där växtförökningsmaterialet kommer att användas. 

Om icke-ekologiskt växtförökningsmaterial som genomgått sådan kemisk 

behandling används ska det skifte där det behandlade växtförökningsmaterialet 

odlas i förekommande fall genomgå en sådan omställningsperiod som avses i 

punkterna 1.7.3 och 1.7.4.  

b. Det icke-ekologiska växtförökningsmaterial som används är inte en fröplanta 

av arter som har en produktionscykel som avslutas under en odlingssäsong och 

som omfattar allt från omplanteringen av fröplantan till den första skörden av 

produkten. 

c. Växtförökningsmaterialet är odlat i enlighet med alla andra relevanta krav för 

ekologisk växtproduktion. 
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d. Godkännandet av användning av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial ska 

ges innan materialet sås eller planteras.  

e. Den behöriga myndigheten, den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som 

är ansvariga för godkännandet ska endast bevilja godkännandet till enskilda 

användare för en säsong i taget och förteckna mängden godkänt 

växtförökningsmaterial. 

f. Genom undantag från led e får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 

årligen bevilja ett allmänt godkännande för användning av en viss art, underart 

eller sort av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial och offentliggöra 

förteckningen över arter, underarter eller sorter och årligen uppdatera den. I det 

fallet ska dessa behöriga myndigheter förteckna mängden av godkänt icke-

ekologiskt växtförökningsmaterial.  

g. De godkännanden som beviljats i enlighet med detta stycke ska upphöra att 

gälla den 31 december 2036. 

Övriga upplysningar 

Aktörer ska märka det växtförökningsmaterial som enligt beslutet får släppas ut på 

marknaden som ekologiskt.  

 

I detta ärende har enhetschefen Carin Bunnvik beslutat. Anne-Charlott Franzén har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också verksjuristen Catalin 

Citu deltagit. 

 

Carin Bunnvik  Anne-Charlott Franzén 

 

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  
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