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Ansökan om dispens för konventionellt utsäde 
 

 Dispens för användning av konventionellt producerat 

förökningsmaterial om ekologiskt utsäde inte finns att tillgå på marknaden 

 

    Dispens för användning av kemiskt betat förökningsmaterial, som inte är ekologiskt producerat (endast vid 

produktion av nytt förökningsmaterial) 

 
Blanketten ifylls tydligt med textade bokstäver eller på maskin och returneras till Ålands landskapsregering. 

 
1.  
UPPGIFTER OM 

SÖKANDEN 

Odlarens namn Lägenhetssignum eller signum i 
ÅKEJ-register 

            
Odlarens näradress Postnummer och postanstalt 

            
Telefonnummer Telefaxnummer 

            
E-postadress 

      

 
2.  

DISPENS FÖR 
KONVENTIONE

LLT 

PRODUCERAT 
FÖRÖKNINGS-

MATERIAL 

Växtslag Sort Anv. mängd (kg/st) 

                  
Dispens ansöks med följande motiveringar (se ifyllningsanvisningarna) 

 Ingen sort av önskat växtslag finns registrerad för användning inom ekologisk odling (a) 

 Ingen förpackare kan leverera förökningsmaterial före sådden trots att beställning gjorts i god tid (b) 

 Den sort som finns i registret lämpar sig inte för avsett användningssyfte (c) 

 Syftet är forskning, småskaliga fältförsök eller bevarande av vissa sorter (d) 

Förklaring (Se ifyllningsanvisning) 

      

 Skild utredning eller plan som bilaga 

Växtslag Sort Anv. mängd (kg/st) 

                  
Dispens ansöks med följande motiveringar (se ifyllningsanvisningarna) 

 Ingen sort av önskat växtslag finns registrerad för användning inom ekologisk odling (a) 

 Ingen förpackare kan leverera förökningsmaterial före sådden trots att beställning gjorts i god tid (b) 

 Den sort som finns i registret lämpar sig inte för avsett användningssyfte (c) 

 Syftet är forskning, småskaliga fältförsök eller bevarande av vissa sorter (d) 

Förklaring (Se ifyllningsanvisning) 

      

 Skild utredning eller plan som bilaga 

Växtslag Sort Anv. mängd (kg/st) 

                  
Dispens ansöks med följande motiveringar (se ifyllningsanvisningarna) 

 Ingen sort av önskat växtslag finns registrerad för användning inom ekologisk odling (a) 

 Ingen förpackare kan leverera förökningsmaterial före sådden trots att beställning gjorts i god tid (b) 

 Den sort som finns i registret lämpar sig inte för avsett användningssyfte (c) 

 Syftet är forskning, småskaliga fältförsök eller bevarande av vissa sorter (d) 

Förklaring (Se ifyllningsanvisning) 

      

 Skild utredning eller plan som bilaga 
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2.  

DISPENS FÖR 
KONVENTIONE

LLT 

PRODUCERAT 
FÖRÖKNINGS-

MATERIAL 

Växtslag Sort Anv. mängd (kg/st) 

                  
Dispens ansöks med följande motiveringar (se ifyllningsanvisningarna) 

 Ingen sort av önskat växtslag finns registrerad för användning inom ekologisk odling (a) 

 Ingen förpackare kan leverera förökningsmaterial före sådden trots att beställning gjorts i god tid (b) 

 Den sort som finns i registret lämpar sig inte för avsett användningssyfte (c) 

 Syftet är forskning, småskaliga fältförsök eller bevarande av vissa sorter (d) 

Förklaring (Se ifyllningsanvisning) 

      

 Skild utredning eller plan som bilaga 

Växtslag Sort Anv. mängd (kg/st) 

                  
Dispens ansöks med följande motiveringar (se ifyllningsanvisningarna) 

 Ingen sort av önskat växtslag finns registrerad för användning inom ekologisk odling (a) 

 Ingen förpackare kan leverera förökningsmaterial före sådden trots att beställning gjorts i god tid (b) 

 Den sort som finns i registret lämpar sig inte för avsett användningssyfte (c) 

 Syftet är forskning, småskaliga fältförsök eller bevarande av vissa sorter (d) 

Förklaring (Se ifyllningsanvisning) 

      

 Skild utredning eller plan som bilaga 

Växtslag Sort Anv. mängd (kg/st) 

                  
Dispens ansöks med följande motiveringar (se ifyllningsanvisningarna) 

 Ingen sort av önskat växtslag finns registrerad för användning inom ekologisk odling (a) 

 Ingen förpackare kan leverera förökningsmaterial före sådden trots att beställning gjort i god tid (b) 

 Den sort som finns i registret lämpar sig inte för avsett användningssyfte (c) 

 Syftet är forskning, småskaliga fältförsök eller bevarande av vissa sorter (d) 

Förklaring (Se ifyllningsanvisning) 

      

 Skild utredning eller plan som bilaga 

 
3.  

DISPENS FÖR 
KEMISKT 

BETAT 

UTSÄDE VID 
PRODUKTION 

AV NYTT 

FÖRÖKNINGS-
MATERIAL 

Växtslag Sort Anv. mängd (kg/st) 

                  
Motivering för användande av kemiskt betat utsäde (använd skild bilaga vid behov) 

      

 Skild utredning eller plan som bilaga 

Växtslag Sort Anv. mängd (kg/st) 

                  
Motivering för användande av kemiskt betat utsäde (använd skild bilaga vid behov) 

      

 Skild utredning eller plan som bilaga 

 
4.  
SÖKANDENS 

UNDERSKRIFT 

Plats och tid Sökandens underskrift 

       

 
5. 

BILAGOR 
 Bilaga, vilken?       

 Bilaga, vilken?       
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BESLUT 

(Handläggaren 
vid Ålands 

landskaps-

regering fyller i) 

 Ansökt dispens beviljas. Tillståndet gäller till   /   20  . 

 Ansökt dispens beviljas med följande 

undantag/villkor: 

 Ansökt dispens förkastas 

Villkor och/eller motiveringar: 

      

Plats och tid Underskrift  

       

 
RÄTTSNORMER 

 

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 

2092/91 ("Rådets förordning") 
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och 

märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (”Kommissionens förordning”) 

 
Konventionellt producerat förökningsmaterial  

 

Kommissionens förordning, artikel 45 

 

Betat förökningsmaterial, som används i syfte 
att producera nytt förökningsmaterial 

Rådets förordning, artikel 12.i. 

 

 

SÖKANDE AV ÄNDRING 

 

Ändring i detta beslut får sökas genom att anföra besvär hos Ålands landskapsregering 
 

 

IFYLLNINGSANVISNINGAR 

 

Motiveringar för dispens: 

 
Ifall dispens söks i stöd av punkterna b, c eller d skall behovet av dispens preciseras enligt följande. 

 

Punkt a: ”Ingen sort av önskat växtslag finns registrerad för användning inom ekologisk produktion” 
 

 

Punkt b: ”Ingen leverantör kan frambringa efterfrågat förökningsmaterial före sådden trots att beställningen är gjord i god tid”. 
 

 I förklaringen under skall anges när beställningen är gjord och vilka leverantörer som har tillfrågats om sorten. 

 
Punkt c: ”Sorten, som odlaren har valt att använda, finns inte i registrerad för användning inom ekologisk produktion och användaren 

kan påvisa att ingen annan registrerad tillbudsstående sort av samma växtslag är lämplig att användas och att dispensen därför 

är viktigt med tanke på hans/hennes produktion. 
 

 I förklaringen under bör man ta fasta på varför någon annan för användning inom ekologisk produktion godkänd sort av 

samma växtslag inte är lämplig att användas. Dispens kan beviljas av odlingstekniska eller ekonomiska skäl. 
 

Punkt d: ”Dispens är befogad då det gäller sådan användning inom forskning, småskaliga fältförsök eller bevarande av vissa sorter 

som godkänns av Ålands landskapsregering 
 

 Bifogat bör finnas en utredning om vilken typ av forskning som avses. Forskningsplan och dylikt skall bifogas ansökan. 

 

 

 


