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Jordbruksverket    D nr 3.6.17-7505/13 

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ny förordning om växtförökningsmaterial 

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 av god 

kvalitet en förutsättning.  

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, vill härmed avge följande yttrande: 

Vår grundläggande uppfattning är att den nya EU-förordningen inte får försvåra för fritidsodlaren 

som konsument att få tillgång till ett stort utbud av odlingsvärda sorter som passar våra förhållanden 

och vårt klimat.  

Vi delar tankarna i förordningen att förenkla genom att samordna alla olika direktiv som idag är 

svåröverblickbart. Vi delar också uppfattningen att det ska gynna den biologiska mångfalden, ett 

hållbart brukande av jorden, underlätta för småföretag samt ge ökad flexibilitet och förenkling. Men 

vi har svårt att se hur detta kan bli konsekvensen av det lagda förslaget, hur allt detta ska kunna 

jämkas ihop i en förordning och samtidigt innebära en förenkling. Förenkling för vem? 

Vi ser med tillfredställelse på att man infört undantag för nischmarknadsmaterial och mikroföretag 

vilket borde underlätta för fritidsodlare att få tillgång till ett brett sortiment av grödor lämpliga för 

våra odlingsförutsättningar. Det är därför mycket angeläget att dessa undantag inte förhandlas bort. 

Däremot är det tveksamt om möjligheten att sälja nischmarknadsmaterial ska vara begränsat till 

mikroföretag.  

Vi vill peka på några saker som vi ställer oss frågande inför: 

Artikel 2d 

I artikeln står att förordningen inte gäller material som byts in natura mellan personer som inte är 

professionella aktörer.  Men i artikel 3.5 står att det också gäller varje annan form av överlåtelse, 

kostnadsfri eller inte. Hur stämmer detta överens? Det är mycket viktigt att det framgår av själva 

förordningen att det inte gäller privatpersoner eftersom det florerat många rykten i media om att det 

nu blir förbjudet att byta fröer med varandra. Detta bör självklart även gälla byte och försäljning i 

mindre skala inom ideella organisationer av eget förökat material, något som vi inte kan se framgår i 

förordningen. 

Artikel  3.2  

Definitionen av växtförökningsmaterial är mycket luddig. Hur är det tänkt att hela 

prydnadsväxtsektorn ska kunna inordnas i den nya förordningen? Kommer detta att leda till ett 



utarmat växtsortiment om alla sorter som förökas av plantskolorna ska registreras och kontrolleras? 

Enligt Päivi Mannerkorpi från EU-kommissionens generaldirektorat för folkhälsa (som medverkade 

vid ett seminarium i Europahuset om förordningen) är det inget fokus på prydnadsväxter från 

kommissionens sida. Kommer detta att framgå av delegerade akter?  

Artikel 5  

Enligt denna ska alla professionella aktörer registreras. Gäller det även så kallade mikroföretag som 

finns beskrivna i undantagen i artikel 36. Om inte  - kan det medföra en marknad för oseriösa 

aktörer?  

Artikel 11  

Vad menas med betydande areal och värde? 

Artikel 36  

Viktigt att detta undantag inte förhandlas bort. Det måste finnas möjlighet för försäljning av 

småförpackningar även av sorter som inte är registrerade på en officiell sortlista. Borde det inte 

framgå av förordningen, inte delegerad akt vad som menas med små kvantiteter? 

Vad kan det innebära att kommissionen ska anta delegerade akter om krav och villkor för 

nischmarknadsmaterial? Gäller det endast vissa arter och släkten(enligt pkt 3). Vi är angelägna om att 

det ska finnas någon form av minimikrav även för det som säljs i småförpackningar till fritidsodlare. 

Men det är viktigt att det inte samtidigt blir villkor som medför höga kostnader och ökad byråkrati för 

små företag med brett sortiment. Hur säkerställer man att även nischmarknadsmaterial blir 

intressant för marknaden att producera? 

Avdelning  III 

Stämmer det att de flesta prydnadsväxter hamnar under denna avdelning i förordningen?  

Artikel 50 

Växtmaterial som inte finns med på förteckningen i bilaga I, där de viktigaste lantbruksgrödorna med 

flera finns, får inte säljas som sort om sorten inte finns registrerad i nationellt register, eller har 

växtförädlarrätt eller officiellt erkänd beskrivning. Detta innebär att alla prydnadsväxter såväl som 

alla kommersiellt små produktionsgrödor (palsternackor med flera) som nu tas med i förordningen 

måste sortregistreras. Innebär inte detta en risk att man istället för sorthänvisning som är 

okontrollerad får ingen hänvisning alls. Detta vore en riktigt dålig utveckling, där man istället för ökat 

konsumentskydd får minskat sortutbud och större osäkerhet om vad man köper. 

Artikel 57  

För sorter med officiellt erkänd beskrivning krävs att en sort ska ha varit på marknaden innan 

förordningen börjar gälla. Enligt artikel 80 ska nuvarande bevarandesorter och amatörsorter 

registreras som sorter med officiellt erkänd beskrivning på nationella sortlistor. Vad kommer detta 

att innebära för nyupptäckta äldre sorter samt nya odlingsvärda sorter från tredje land som inte finns 

på bilaga 1.  

Hur dras gränsen mellan sorter med officiellt erkänd beskrivning och nischmarknadssorter som inte 

behöver registreras på sortlistor? Här ser vi att det vore önskvärt att bevara begreppet amatörsorter.  

Om nischmarknadsförslaget är menat att ta över amatörsorternas funktion bör det förtydligas.  

Hur ska man se på kraven om att de ska produceras i sin ursprungsregion? Det lär ju finnas sorter 

med officiellt erkänd beskrivning som idag inte produceras i sin ursprungsregion av odlingstekniska 

skäl och som är intressanta för en marknad utanför sin ursprungsregion.  



Allmäna synpunkter 

Läser man och hör mer om bakgrunden till förordningen så framgår att det till stor del handlar om 

livsmedelsproduktion och livsmedelssäkerhet. Det är naturligtvis viktigt att det finns tydliga 

gemensamma regler för det som påverkar våra livsmedel och handeln med dessa . Men det kanske 

inte behövs lika stränga regler när det gäller prydnadsväxter och odling i små kvantiteter. Vi vill 

därför trycka på det som Jordbruksverket skriver på hemsidan om Sveriges inställning:  ”skapa 

enklare regler för småföretag, skapa undantag från alltför betungande krav för växter som används 

för bevarande- och prydnadsväxtändamål och för att skapa ökad mångfald”. Där anser vi att även 

växter för hobby/amatörändamål borde tas med som det som Sverige hävdar undantag för. 

Tar man tillräcklig hänsyn till de speciella odlingsförhållanden vi har i vårt klimat? Vår farhåga är att 

mycket i förslaget styrs av starka intressen på en Centraleuropeisk marknad. Växtförökningsmaterial 

speciellt utvalt för nordligt klimat hittas ofta i länder utanför EU. Hur underlättas införsel av sådant 

material från tredje land? 

Vi uppfattar att det är mycket makt som lämnas till kommissionen i delegerade akter t ex precisering 

av bilaga 1. Bra eller dåligt? Kommer det att ge ökad öppenhet som man säger sig sträva efter? 

Det är viktigt att bevaka skrivningarna av delegerade akter. Enligt uppgifter på referensgruppsmötet i 

augusti så tar kommissionen in råd och synpunkter från medlemsländerna under skrivningen av 

delegerade akter. Vilka möjligheter finns för svenska myndigheter att vara med och påverka 

utformningen av delegerade akter? Genom vilka kanaler går detta? I den mån man är delaktig i detta 

bör det ske i nära dialog med olika aktörer. 

Som synes har vi många frågor och något ostrukturerade synpunkter. Det är inte helt lätt att få grepp 

om förordningen i sin helhet. Men vi har gjort så gott vi kunnat utifrån vår kunskap och referensram.  

Vi efterlyser en konsekvensanalys!  

Vi ser också fram emot en fortsatt dialog. 

 

Stockholm 2013-09-30 

För Fritidsodlingens Riksorganisation 

Solveig Sidblad 

sekreterare 


