
 

 

Guide: Sök ekologiskt växtförökningsmaterial 

Snabbsök efter gröda 

 

Sök alltid efter gröda eller art i Snabbsök. Du måste skriva in minst de tre 

första bokstäverna i namnet för att du ska få ett sökresultat.  

Klicka på pilen  framför grödan eller arten för att se vilka grödgrupper 

och sorter som finns för den valda grödan. 

 En röd pil visar att det finns ekologiskt utsäde. 

 En grå pil visar att det inte finns något ekologiskt utsäde. 

 

Exempel: Sök efter korn   

 

När du söker efter korn får du upp olika arter eller grödor med korn i 

namnet. De röda pilarna visar att det finns ekologiskt utsäde för Höst- och 

vårkorn.  

  



 

 

Grödgrupp 

Klicka på den röda pilen för vårkorn.  

 

Det finns tre grödgrupper för vårkorn. 

En grödgrupp kan visa  

 vad det är för typ av sorter, 

 användningsområdet.  

 eller krav på användning av ekologiskt utsäde. 

 

Klicka på röd pil för aktuell grödgrupp för att se vilka sorter som finns i 

gruppen. Där finns även information om vilka företag som säljer sorten. 

Kategori 

Det finns tre olika kategorier 

 Individuellt undantag 

 Inget undantag 

 Generellt undantag 

 

 



 

 

Klicka på den blå texten under Kategori i OXS för att få detaljerad 

information om vad som gäller. 

Individuellt undantag innebär att du alltid måste ansöka om Individuellt 

undantag till exempel om utsädet har tagit slut eller du vill odla en annan 

sort.  

Generellt undantag innebär att du får använda icke-ekologiskt 

växtförökningsmaterial som är kemiskt obehandlat utsäde utan att ansöka 

om undantag. Det finns aldrig några registrerade sorter i en sådan 

grödgrupp. 

Inget undantag innebär att du måste använda ekologiskt 

växtförökningsmaterial men att det ändå finns möjlighet att ansöka om 

undantag för testodling i småskaliga fältförsök, produktinnovation eller för 

bevarandevärda sorter. 

Grödkrav och Sortkrav 

För trädgårdsväxter framgår det om grödkrav gäller för vissa grödgrupper. 

Det innebär att du måste använda ekologiskt växtförökningsmaterial. Du får 

ansöka om Individuellt undantag om du vill använda icke-ekologiskt 

material till exempel om utsädet har tagit slut eller om du behöver odla en 

viss batch av utsäde i den aktuella grödgruppen. 

 

Exempel Huvudsallat grödgruppen: Frö: Grön allround-Grödkrav 

 

Ska du odla ”Grön, allround” huvudsallat måste du använda ekologiskt 

utsäde. 

Sortkrav finns både för trädgårdsväxter och vissa lantbruksväxter. Det 

innebär att om du ska odla någon av sorterna i grödgruppen måste du 



 

 

använda ekologiskt växtförökningsmaterial. Du får ansöka om Individuellt 

undantag om du vill använda icke-ekologiskt material av sorterna. 

Om du ska odla någon annan sort av grödan eller arten än vad som finns i 

motsvarande grödgrupp med sortkrav, gäller Generellt undantag. Du får 

använda icke-ekologiskt växtförökningsmaterial som inte är kemiskt 

behandlat utan att ansökan om undantag. 

Exempel Huvudsallat grödgrupperna  Frö: Övriga typer-Sortkrav och  

Frö: Övriga typer-Undantag 

 

Ska du odla en ”Övrig typ” av huvuddsallat än ”Grön, allround” av sorterna 

Pirat, Roxy eller Salanova Barlach måste du använda ekologiskt utsäde. 

Ska du odla en ”Övrig typ” av annan någon annan sort gäller Generellt 

undantag, till exempel för sorten Gilmore. 

Blandningar 

Alla blandningar som är registrerade i OXS innehåller minst 70 viktprocent 

ekologiskt utsäde. De är godkända av Jordbruksverket och du får använda 

dem utan att ansöka om Individuellt undantag. 

Du får också använda blandningar där det gäller Generellt undantag för 

varje enskild art eller sort i blandningen, utan att ansöka om Individuellt 

undantag. 

Du måste söka undantag för varje icke-ekologisk sort eller art för 

 icke-ekologiska blandningar som innehåller både sorter eller arter 

med Generellt undantag och arter eller sorter med krav på ekologiskt 

utsäde, och 



 

 

 om du vill göra egna blandningar som innehåller mindre än 70 % 

ekologiskt utsäde. 
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