
     

 

     Stockholm 2013-12-10 

Till EU-parlamentariker i ENVI och AGRI 

Jag skriver till dig från Fritidsodlingens Riksorganisation med anledning av EU-förordningen om 

plantförökningsmaterial, PRM, med förhoppningen och uppmaningen till dig att du som EU-

parlamentariker bevakar de skrivningar som värnar om den småskaliga odlingen och för en 

bevarad biologisk och genetisk mångfald.  

FritidsOdlingens Riksorganisation, FOR, är ett samarbetsorgan för Riksförbundet Svensk 

Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet, Trädgårdsamatörerna och ytterligare 13 rikstäckande 

föreningar för fritidsodlare, med sammanlagt ca 75 000 medlemmar. Trädgårdsintresset som 

FOR företräder kommer till varierande uttryck i 2,6 miljoner trädgårdar i Sverige. Trädgårdarna 

berikar den biologiska mångfalden och de är viktiga för befolkningens hälsa och välbefinnande. 

För en gynnsam utveckling av fritidsodlingen är tillgången till ett varierat utbud av utsäde och 

växtmaterial en förutsättning.  

Vi vill uppmärksamma dig på den oro som finns bland fritidsodlare i Sverige och runt om i Europa 

över vad den nya EU-förordningen om Plantförökningsmaterial kan innebära för oss som 

konsumenter av fröer och växtmaterial.  

FOR skrev till EU-kommissionär Cecilia Malmström inför beslutet i kommissionen i maj med 

uppmaningen att inte rösta igenom det ursprungliga förslaget. Ett flertal NGO:s runt om i Europa 

agerade och FOR skrev också under ett upprop mot det ursprungliga förslaget. I sista stund tillkom då 

några skrivningar som kändes som en lättnad för fritidsodlare och mindre plantproducenter och 

odlare. Det framgår där tydligt att förordningen inte gäller privatpersoner. Dessutom infördes ett 

undantag för mikroföretag (max 10 anställda och en omsättning på högst 2 miljoner Euro) och 

nischmarknadsmaterial. Nu har vi förstått att det råder mycket diskussion och också motstånd mot 

detta undantag och det är i dagsläget mycket osäkert vad som sker med undantagen.  

Vi har förståelse för att det behövs en översyn av den snårskog av förordningar som reglerar 

plantmaterial idag. Men vi ser inte att det finns anledning att ändra i de regler som finns idag när det 

gäller t ex fröer av amatörsorter och bevarandesorter och som vi anser fungerar tillfredställande. Där 

har ju reglerna nyligen reviderats och dessa borde kunna integreras i den föreslagna förordningen. 

Dessutom anser FOR att prydnadsväxter ”ornamentals” inte hör hemma i denna förordning som i 

övrigt handlar om utsäde för livsmedelsproduktion och inte alls är anpassad för prydnadsväxter och 

den mångfald av växter som ryms inom den sektorn. 

Jag skriver till dig med förhoppningen och uppmaningen till dig att du som EU-parlamentariker 

bevakar de skrivningar som värnar om den småskaliga odlingen och för en bevarad biologisk och 

genetisk mångfald. Med ytterligare pålagor och registreringskrav befarar vi att många sorter 

lämpliga för vårt klimat kommer att försvinna eftersom det i ett europeiskt perspektiv handlar om 

små kvantiteter och liten marknad. Incitamentet för att ta fram och testa lokalt anpassade sorter 

försvinner hos förädlare och producenter. I det stora hela strider många av förslagen mot den 



uttalade ambitionen att stärka bevarandet av odlad biologisk mångfald för en hållbar utveckling och 

att minska kostnader och administrativa bördor.  

FOR har i sitt yttrande på Jordbruksverkets remiss om förordningen tryckt på flera av dessa frågor. 

Yttrandet bifogas. FOR har också en pågående dialog med Jordbruksverket och deltar i 

Jordbruksverkets referensgrupp för PRM. 
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