
 

 

Guide: Sök undantag 

Sök ekologiskt utsäde och ansök om undantag 

   

 Sök upp grödan/arten under Snabbsök. 

 Klicka på knappen Ansökan för den grödgrupp ditt undantag gäller. 

Fyll i din ansökan 

Uppgift om sort eller sorter, mängd och areal 

 

 Du kan ansöka om en eller flera sorter av grödan/arten i den aktuella grödgruppen 

samtidigt. 

 Ange total mängd och areal för alla sorter du ansöker om. 

 Ange också ett planerat sådatum. 



 

 

Markera skäl för ansökan 

 

Markera skälet till varför du söker undantag. Längre ner i formuläret ska du skriva en 

utförligare motivering till varför du söker undantag.  

Försäljning av fröplantor och plantor 

 

Om du säljer hela eller större delen (mer än 50 procent) av din produktion av fröplantor eller 

plantor måste du ansökan om undantag både för att få  

 använda icke ekologiskt modermaterial, till exempel utsäde till fröplantor, och  

 sälja plantorna som ekologiska. 

Markera skälet till varför du söker undantag. Längre ner i formuläret ska du skriva en 

utförligare motivering till varför du söker undantag.  

Gäller ansökan matpotatis eller testodling? 

 

Du måste svara ja eller nej på frågan om ansökan gäller matpotatis eller testodling. 

 



 

 

Gäller ansökan matpotatis (2023 gäller odling av minst 15 procent beställt utsäde) ska 

du ange; 

 Hela din matpotatisareal för odlingssäsongen. Det vill säga den areal du ska odla det 

ekologiska utsädet på plus areal med ansökt konventionellt utsäde och eventuellt eget 

utsäde 

 Exempel: 1,5 hektar ekologiskt utsäde + 8,5 hektar beställt konventionellt utsäde = totalt 

10 hektar. Ange 10 hektar i rutan. 

 Namn, adress och kontaktuppgifter till det företag du har beställt det ekologiska utsädet 

från.  

Vid kontrollorganets revision ska du kunna visa upp den skriftliga bekräftelsen från företaget 

du beställde utsädet från. Du kan också bifoga bekräftelsen till din ansökan. 

 

Gäller ansökan testodling ska du ange  

 Total areal för grödan eller arten under odlingssäsongen. 

Motivera varför du behöver ha ett undantag 

 

Skriv en motivering varför du behöver ett undantag, till exempel: 

 Utsädet i organicXseeds är slut,  

 Uppgifter om särskilda egenskaper, om du vill odla en annan sort som är lämplig för 

din odling. Du kan till exempel hänvisa till resultat från försök eller sortprovningar. 

 Uppgifter om leverantör, tidpunkt för beställning och varför du inte kan få utsädet 

levererat i tid vid leveransproblem. 

 

Du kan även bifoga filer för att lämna mer underlag till din ansökan till exempel bekräftelse 

på beställning och leverans av utsäde eller beskrivning av den sort som du vill testodla. 

  

Tryck på Skicka ansökan. 

Du får information om att ansökan skickats till ditt kontrollorgan. 


	Guide: Sök undantag
	Sök ekologiskt utsäde och ansök om undantag
	Fyll i din ansökan
	Uppgift om sort eller sorter, mängd och areal

	Markera skäl för ansökan
	Försäljning av fröplantor och plantor
	Gäller ansökan matpotatis eller testodling?
	Motivera varför du behöver ha ett undantag


