ANVÄNDNING AV EGENPRODUCERAT,
EJ CERTIFIERAT UTSÄDE
Enligt texten i svensk och europeisk växtförädlarrättslagstiftning är det tillåtet att använda
egenproducerat utsäde från sorträttsskyddade
sorter av spannmål, trindsäd, oljeväxter och
potatis, under förutsättning att en växtförädlarrättsavgift betalas till sorträttsinnehavaren.
Lagen tillåter dock endast användning av
egenproducerat utsäde om detta utsäde sås
på samma brukningsenhet där det tidigare
skördats.

- Obligatorisk deklarationsskyldighet
Svenska Utsädesföretagens Förening (SVUF)
samlar in avgifterna på uppdrag av sorträttsinnehavarna. Avgifternas nivå avtalas årligen i
förhandlingar fram mellan LRF, SpmO, SFO och
representanter för sorträttsinnehavarna. I Sverige
gäller informationsskyldighet om vilken typ av
utsäde som använd i odlingen, certifierat och/eller
egenproducerad vara. I fallet egenproducerat
utsäde nyttjas skall kvantiteten redovisas till
SVUF, antingen på vår hemsida, www.svuf.se
eller på utsänd redo-visningsunderlag.
Skyldigheten att lämna information regleras i
Kommissionens förordning (EG) nr 1768/95, art 8.

– Har egenproducerat utsäde använts
av sort som finns med i SVUF’s sortlista ska
följande uppgifter lämnas:
- Sortnamn och använd mängd utsäde i kilo,
respektive satt areal i hektar för potatis.
- Namn och telefonnummer till ev. externt
utsädesrensföretag har rensat utsädet.

– Har egenproducerat utsäde inte använts

- Specialregler för potatis
Redovisning måste lämnas om vilken typ att sättpotatis som använt i odlingen. Har egenproducerat, dvs. ej certifierat potatisutsäde använts, av
någon av de sorter som anges i SVUF’s sortlista
är man skyldig att uppge sort och antal satta
hektar. Arealen anges med en decimals noggrannhet. Alla som odlar potatis på en areal
som är lika med eller större än 4,2 ha är skyldig att redovisa sin utsädesanvändning till
SVUF. Ytterligare information finns på:
www.svuf.se

– Fakturering
Registreringen på SVUF’s hemsida, www.svuf.se
eller returnerad blankett utgör underlag för faktura
till jordbrukaren. Efter kontroll får odlaren en faktura på växtförädlarrättsavgifts, inkl. moms.

Tänk på följande vid användning egenproducerat utsäde av växtförädlarrättsskyddade sorter:
Hybrider och syntetiska sorter får inte användas för produktion av egenproducerat
utsäde.
Handel med icke certifierat utsäde är ej
tillåten - d.v.s. det är ej tillåtet att köpa eller
sälja egenproducerat utsäde.

eller har endast egenproducerat utsäde av sorter
som inte finns med på sortlistan använts ska
detta registreras genom att fylla i lämpligt
kryssalternativ. Detta gäller även om ingenting
har såtts eller marken är utarrenderad.

Egenproducerat utsäde får endast sås på
samma brukningsenhet där det skördades.
Utsädet får endast lämna brukningsenheten
tillfälligt för rensning och ev. betning.

– Småbrukare har undantag från reglerna

Den jämförelsevis låga ersättning du betalar
för att använda egenproducerat utsäde av
en växtförädlarrättsskyddad sort går tillbaka
till växtförädlingen. Klimatförhållandena i
Skandinavien är unika och kräver en sortframtagning speciellt riktad mot dessa förhållanden. Förädlingen finansieras helt genom växtförädlarrättsavgifter. Den avgift du
betalar hjälper till att finansiera de förädlingsprojekt som behövs för att du även i
framtiden ska få tillgång till anpassade och
konkurrenskraftiga sorter för det svenska
jordbruket. För dig som odlare är denna avgift en billig försäkringspremie för att säkerställa att växtförädlingsframsteg, för våra
nordliga förhållanden, genomförs även i
framtiden.

Som småbrukare definieras den jordbrukare, som
har en total registrerad brukningsareal som under
skrider gränsvärdet 23,7 ha. SVUF kontaktar
endast de jordbrukare som är deklarationsskyldiga enligt uppgifter från Jordbruksverket.
Vid oklarheter beträffande rapporteringsplikt, vänlig kontakta oss så att vi kan kontrollera våra uppgifter med Jordbruksverket.
Besök gärna vår hemsida, www.svuf.se för
ytterligare information.

Tel. 046-14 80 60
e-post: info@svuf.se
www.svuf.se

