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Ansökan om dispens för konventionellt utsäde 
 
1.  

UPPGIFTER OM 
SÖKANDEN 

Odlarens namn Lägenhetssignum eller signum i 

ÅKEJ-register 

            
Odlarens näradress Postnummer och postanstalt 

            
Telefonnummer Telefaxnummer 

            
E-postadress 

      

 
2.  
TILLSTÅND 

ATT FÅ 

ANVÄNDA 
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                                       Uppskattat sådatum       

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                                       Uppskattat sådatum       

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                                        Uppskattat sådatum       
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 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                                       Uppskattat sådatum       

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                                        Uppskattat sådatum       

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                              Uppskattat sådatum       

  

3.  
SÖKANDENS 

UNDERSKRIFT 

Plats och tid Sökandens underskrift 

       

 

RÄTTSNORMER 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 834/2007: bilaga II, del I, punkter 1.8.5.1–1.8.5.5 
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IFYLLNINGSANVISNINGAR 

 

Motiveringar för dispens: 
 

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

Punkt a: Finns inte att få som ekologiskt producerat.  

Landskapsregeringen kan bevilja tillstånd när inte en enda sort av den art som odlas är införd i registret över 

Livsmedelsverkets register över ekologiskt förökningsmaterial, och arten eller sortgruppen inte finns med i Landskapets 

allmänna dispens. 
 

Punkt b: Leveransproblem 

Leveransproblem innebär en situation där en säljare som anmält partier till registret över ekologiskt förökningsmaterial inte 
kan levererar förökningsmaterialet före sådd eller plantering, trots att ekoodlaren har beställt förökningsmaterialet i god tid. 

När det gäller vårsådda växter är en skälig tidsgräns för leverans av förökningsmaterial den 15 april. För att 

Landskapsregeringen ska bevilja tillstånd förutsätts att odlaren i sina motiveringar har utrett när beställningen är gjord och 
hos vilka leverantörer odlaren har hört sig för om sorten.  

 

 Tillstånd kan också motiveras med partistorlek (ett tillräckligt stort parti går inte att få från en enda leverantör) eller 
förpackningsstorlek. Även leveransproblem som anknyter till oskäligt högt pris på grund av utbudsläget kan vara motivering. 

Obs! Transport – och leveranskostnader kan avsevärt höja priset på ekoutsäde. Dessa betraktas ändå inte som 

leveransproblem, eftersom de inte är en sådan grund för tillstånd att använda konventionellt utsäde enligt EU-lagstiftningen.  
 

Punkt c: Olämplig sort 

Landskapsregeringen kan bevilja tillstånd när sorten som odlaren önskar använda inte finns i registret över ekologiskt 
förökningsmaterial och ingen av sorterna i registret är lämplig att använda i produktionen. Som motivering räcker inte enbart 

”odlingstekniska skäl” eller ”kontraktsodling”, utan utredningen måste vara mer detaljerad, t ex vilka odlingstekniska skäl 

som åberopas (t ex växttid, växtplats etc.) eller hurdan kontraktsodling det gäller. Sorterna som finns att tillgå kan vara 
olämpliga också på grund av det ändamål som odlingsväxtens skörd ska användas till. Skillnader i användningsändamålet är t 

ex användning som foder, livsmedel och gröngödsling.  

 
Tillstånd kan också beviljas om det ekologiska förökningsmaterial som finns att tillgå är förknippat med en grundat större 

risk för växtsjukdomar och skadedjur än motsvarande konventionella förökningsmaterial eller när ekoodlaren har 

växtskyddsmässiga skäl att skaffa sig utsäde som innehåller särskilt små mängder främmande arter eller ogräsfrön.  
  

 

Punkt d: Forskningsändamål, testodling eller skyddsodling 
Landskapsregeringen kan bevilja tillstånd när det är befogat att använda konventionellt förökningsmaterial för 

forskningsändamål, småskaliga fältförsök där odlaren testar en ny sort på egen gård (max 10% av grödans areal) eller 

skyddsodling av vissa godkända sorter. Utredning över forskningen, forskningsplanen eller dylikt ska skickas med som bilaga 
till ansökan.  

 

 


