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Sorter anpassande efter våra odlingsförhållanden
I Skandinavien har vi unika förhållanden med bland
annat många timmars dagsljus under växtperioden.
Det är nödvändigt med en förädling som är anpassad
just utifrån våra förutsättningar och vårt klimat om
vi ska ha ett konkurrenskraftigt jordbruk.
Vi på SVUF jobbar mycket med information om
växtförädlingens betydelse. Hela avgiften för hemma

Kort om SVUF
SVUF är en branschorganisation för svensk utsädesindustri som funnits sedan 1997. Organisationen
har goda relationer till bland annat Jordbruksverket
och ESA (European Seed Association). SVUF har ett
ansvar när det gäller att tillvarata den svenska utsä
desindustrins intressen. En stor del av verksamheten

innebär också att hantera administrationen kring
avgifter för hemmaproducerat utsäde.

producerat utsäde används till framställning av nya
sorter. För LRF, SpmO och SFO är det viktigt att

på olika sätt stärka växtförädlingen för svenska
förhållanden.
Viktig information
Lagtexten säger att man får använda hemmaproducerat utsäde av växtförädlarrättsskyddade
sorter av spannmål, trindsäd, oljeväxter och potatis,
mot erläggande av avgift till sorträttsinnehavaren.
Lagtexten uttrycker även väldigt tydligt att försäljning av hemmaproducerat, dvs icke certifierat
utsäde av växtförädlarrättskyddade sorter inte är
tillåten. Hemmaproducerat utsäde får, med laglig
rätt, endast nyttjas som utsäde på samma brukningsenhet där det skördats.
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Växtförädling
ökar konkurrenskraften för svensk
växtodling!

Varför licensavgifter på utsäde?
Växtförädlarrätten är en billig premie för att upprätt
hålla sortutveckling av nya sorter anpassade för vårt
klimat och ljusa somrar. Det gynnar konkurrens
kraften i svenskt jordbruk.

Att betala växtförädlarrättsavgift
är att investera i framtiden
Nya sorter är nyckeln till utvecklingen i svenskt lantbruk. Dock krävs det stora satsningar inom forskning
och växtförädling för att ta fram nya sorter. Dessa
investeringar finansieras enbart med hjälp av licensavgifterna på utsäde av sortgodkända och marknadsförda sorter.
Med andra ord; den som köper utsäde eller hemma
producerar och betalar för sin användning, bidrar till den
värdefulla växtförädlingen. Lantbrukare som hemma-

producerar utsäde av skyddade sorter är skyldiga att
deklarera sin användning samt betala en fastställd
avgift för nyttjandet av sorten.
Det är Svenska Utsädesföretagens Förening (SVUF)
som har till uppgift att samla in avgifterna och fördela
medlen till respektive sortägare eller sortrepresentant.
Systemet stöttas av en internationell konvention och
ingår i den svenska och EU-gemensamma växtförädlar
rätten. LRF, SpmO och SFO stödjer detta arbete som
ger ökad konkurrenskraft i odlingen.

Att stödja växtförädlarrätten
är också att värna om vår mångfald
Det är viktigt att alla som hemmaproducerar utsäde
av skyddade sorter uppger sin användning och betalar
avgiften. Storleken på avgiften för hemmaproducerat
utsäde fastställs årligen i avtal mellan SVUF, LRF,
SpmO och SFO.
Varje år skickar SVUF ut en deklarationsblankett
runt månadsskiftet maj – juni till Sveriges samtliga
lantbrukare, undantaget småbrukare. Det är alla
odlares skyldighet att svara på blanketten, alternativt på
SVUFs hemsida www.svuf.se. Man anger då om man
endast har använt certifierat utsäde eller även utnyttjat
hemmaproducerad vara under pågående brukningsår.
Om hemmaproducerat utsäde använts uppger man
vilka sorter samt kvantiteter man utnyttjat, vilket i sin
tur genererar en faktura på avgiftsbeloppet.

Föreningen Sveriges Spannmålsodlare, SpmO, är
en oberoende förening för ett aktivt lantbruk med
produktionen och marknaden i centrum. SpmO
har närmare 1 300 medlemmar som brukar cirka
350 000 hektar spannmål.

I siffror har förädlingen bidragit med en ökning på
i genomsnitt 1 500 kilo per hektar. Kostnaden för

förädlingen, via avgiften, är cirka 100 kronor per
hektar för den som väljer att använda hemma
producerat utsäde. Detta är en minst sagt måttlig
hektarkostnad jämfört med andra insatser.
Information om vad som gäller vid användning av
hemmaproducerat utsäde hittar du på www.svuf.se.

De pengar som lantbrukaren betalar i avgift kommer
lantbruket tillgodo i form av nya sorter med förbättrad
konkurrenskraft.

Kort om LRF
Kort om SpmO

Liten insats – stor vinst
Utvecklingen inom svensk spannmålsproduktion
har varit mycket positiv. Sedan 1950-talet har av
kastningen fördubblats per odlat hektar. Hälften
av ökningen kan tillskrivas nya sorter med god
anpassningsförmåga, olika tidighet, bra resistens
och bra stråstyrka. Andra halvan av ökningen beror
på bättre gödselmedel, växtskydd och på modernare
odlingsmetoder.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresseoch företagarorganisation för de gröna näringslivet.
LRFs medlemmar driver närmare 70 000 företag
inom de gröna näringarna som står för drygt 4
procent av Sveriges BNP. Därmed är LRF Sveriges
största småföretagarorganisation.

Kort om SFO
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, SFO, ska vara den
organisation som är odlarens givna part och vara den
expert på odlingsfrågor om oljeväxter, lin och vallfrö
som myndigheter, media och allmänhet vänder sig
till. Genom ett branschövergripande samarbete ska
sådana odlingsvillkor skapas för oljeväxter att de blir
konkurrenskraftiga grödor i svensk växtodling.

