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Ärende 

UTLÅTANDE OM FÖRORDNINGAR GÄLLANDE 

HANDEL MED UTSÄDE 

 

 

Ålands landskapsregering har tagit del av förordningarna gällande handel 

med utsäde av stråsäd, olje- och spånadsväxter, foder och vallväxter, 

köksväxter, betutsäde och utsädespotatis av jord- och skogsbruksministe-

riet som lyder under utsädeslagen (FFS 600/2019). Avsikten med de upp-

daterade förordningarna är att främja en högklassig utsädesproduktion 

som säkerställer att utsäde av sorter som lämpar sig för våra förhållanden 

håller hög kvalitet i yrkesmässig användning. Målet med den nya utsä-

deslagen är också att lätta på den administrativa bördan något och uppda-

tera ansvariga myndigheter i riket. 

 

På Åland gäller för närvarande landskapslagen (2001:25) om tillämpning 

i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde. Genom denna nuva-

rande blankettlag har bestämmelserna i lagen om handel med utsäde 

(FFS 728/2000), med vissa avvikelser, gjorts tillämpliga på Åland. Rikets 

lag (FFS 728/2000) upphävdes 1 juli 2019 och bestämmelserna i den nya 

utsädeslagen (FFS 600/2019) ska sättas i kraft senast den 31 maj 2020. 

Dessa förändringar kommer att leda till uppdatering av lagen om handel 

med utsäde i landskapet Åland. 

 

På Åland sker för närvarande ingen odling av utsäde eller packning av 

dito. 

 

Ålands landskapsregering konstaterar att de föreslagna åtgärderna syftar 

till att öka kvaliteten och säkerheten i produktionen och handeln av ut-

säde. Landskapsregeringen konstaterar vidare att en utveckling av kvali-

teten och säkerheten i arbetet med utsädet är ett mycket viktigt och ange-

läget arbete för jordbruksproduktionens utveckling och för att säkerställa 

produktionen under mer utmanande förhållanden som exempelvis klimat-

förändringarna kan leda till. Ålands landskapsregering har inga 
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kommentarer gällande detaljförslagen i lagstiftningen utan understö-

der de föreslagna förändringarna. 

 

 

 

 

Minister Fredrik Karlström 

 

 

 

 

Vik. lantbruksinspektör  Tina Danielsson 
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