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1 Inledning 

Målet för reglerna som gäller från den 1 januari 2022 är att allt utsäde ska vara 

ekologiskt senast den 1 januari 2037. Därför ställs det krav på att odlaren ska 

ansökan om individuellt undantag för att få använda icke-ekologiskt kemiskt 

obehandlat växtförökningsmaterial. Generellt undantag gäller endast i de fall det 

inte alls finns något växtförökningsmaterial för en gröda, art eller sort vid 

årsskiftet. 

Växtförökningsmaterial kan till exempel vara utsäde, utsädespotatis och olika typer 

av plantor. I resten av vägledningen kommer vi skriva utsäde istället för 

växtförökningsmaterial. 

1.1 Använd ekologiskt utsäde 

Du ska i första hand alltid använda ekologiskt utsäde för de sorter eller arter som 

finns registrerade i databasen. 

1.2 OrganicXseeds 

OrganicXseeds är den officiella svenska databasen för tillgängligt ekologiskt 

utsäde. 

1.2.1 Grödgrupper 

För varje gröda eller art finns en eller flera grödgrupper exempelvis för höstvete 

finns grupperna Brödvara och Foder. 

För varje gröda eller art finns en eller flera grödgrupper exempelvis för höstvete 

finns grupperna Brödvara och Foder. 

För vissa arter eller grödor finns grödgrupper sortkrav. Det gäller utsäde där det är 

krav på att använda ekologiskt utsäde av registrerade sorter. Odlar du andra sorter 

gäller generellt undantag. Läs mer  

1.2.2 Kategorier 

Det finns fyra olika kategorier av utsäde. För varje kategori gäller olika möjligheter 

för att få undantag för att få använda icke- ekologiskt utsäde 

 Inget undantag 

 Individuellt undantag 

 Generellt undantag 

 Godkänd blandning 

1.2.2.1 Inget undantag  

Inget undantag innebär att det finns tillräckligt med sorter i en grödgrupp  så att 

utbudet täcker efterfrågan för hela säsongen. Sådana sorter och grödgrupper ska 
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listas årligen av Jordbruksverket. 2022 har vi bedömt att det inte finns några sådana 

sorter.  

1.2.2.2 Individuellt undantag 

Individuellt undantag gäller i stort sett alla grödgrupper där det finns registrerat 

utsäde. Du får ansöka om undantag för att få använda icke- ekologiskt utsäde 

om 

 om det inte finns någon sort av arten du vill odla registrerad, till exempel 

om utsädet tagit slut, 

 om leverantören inte kan leverera utsädet inte levereras i tid trots att du 

beställt utsädet i rimlig tid tid,   

 för att odla en annan sort som har egenskaper som är mer lämplig för din 

odling, 

 för testodling, forskning, produktinnovation eller odling av bevarandesort 

1.2.2.3 Generellt undantag  

Om det är generellt undantag får du använda för att få använda icke- ekologiskt 

utsäde utan att ansöka om undantag. 

Generellt undantag gäller endast om det inte alls finns ekologiskt utsäde eller 

utsäde från omställningsmark registrerat i organicXseeds för en art, gröda eller en 

sort under ett kalenderår. 

Det gäller inte när utsäde tar slut under säsong. 

Det ar viktigt att du själv dokumentera art, sort och mängd av sådant utsäde. 

1.2.2.4 Godkänd blandning 

Blandningar av utsäde som ska säljas måste innehålla minst 70% ekologiskt frö 

eller frö från omställningsmark. 

Utsädesföretagen ansöker om godkännande hos Jordbruksverket för att få sälja 

sådana blandningar och registrera dem i organicXseeds. 

Du behöver inte ansöka om undantag för att få använda en godkänd blandning.  

1.3 Undantag – Matpotatis 

För att du ska få undantag för att odla icke-ekologiskt utsäde av matpotatis måste 

du ha beställt utsäde  

 för att odla på minst 10 % av arealen 2022, och  

 senast en månad före leverans. 

Säljaren ska bekräfta skriftligt att du har beställt utsädet.  
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Om du inte uppfyller kraven kan du inte få undantag för att använda icke-

ekologiskt utsäde. 

Syftet är att få igång en marknad för ekologisk utsädespotatis i Sverige. 
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2 Sök utsäde i organicXseeds 

Det är viktigt att använder en ny version av webbläsare för att organicXseeds ska 

fungera på ett bra sätt. Använd inte Explorer. 

2.1 Snabbsök efter gröda 

 

Sök alltid efter gröda eller art i Snabbsök. 

Då får du upp alla sorter som är registrerade för grödan eller arten. 

I första hand ska du använda ekologiskt utsäde av någon av de sorter som är 

registrerade i en grödgrupp. 

2.1.1 Exempel: Sök efter havre 

 

  

När du söker efter havre får du upp olika arter av havre. 

Röd pil visar att det finns utsäde för arter eller grödan. 

Klicka på röd pil för aktuell grödgrupp för att se sorterna. 
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Klickar du på företagsnamnen får du kontaktinformation till förtaget. För vissa 

sorter finns även mer information om sorten. 

 

 

Klickar du på Individuellt undantag finns information om vad som gäller för att 

ansöka om undantag. 
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Under Historik finns information om när sorterna registrerades och även 

information om vilka sorter som avregistrerats. 

 

 

2.1.2 Sortkrav 

För grödgrupper som omfattas av sortkrav ska du använda ekologiskt utsäde om du 

ska odla någon eller några av de sorter som finns i grödgruppen. 

 

Ska du odla någon annan sort av grödan eller arten behöver du inte ansöka om 

undantag. 

Framförallt gäller sortkrav för många trädgårdsgrödor. 
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2.1.3 Blandningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du får använda registrerade blandningar utan att ansöka om undantag. 
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3 Ansök om individuellt undantag 

3.1 Steg 1 – Registrera Mitt konto 

 

Innan du kan logga in måste du registrera ett eget konto i databasen. 

Klicka på Registrera Mitt konto under menyn.  

 

 

1. Välj ditt kontrollorgan från listan. 

2. Fyll i ditt organisationsnummer eller personnummer med ett bindestreck 

före de fyra sista siffrorna. (Om du har fler produktionsplatser kopplade till 

ditt organisations-/personnummer behöver du kontakta ditt kontrollorgan). 

3. Fyll i ditt postnummer utan något mellanrum (t.ex 55182). 

Tryck på Nästa  
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Ange 

 Användarnamn, 

 Lösenord (Minst 10 tecken med bokstäver (minst en stor eller liten 

bokstav), siffror och specialtecken), och  

 din E-postadress 

Språk är förvalt. 

Om du får ett felmeddelande kontakta ditt kontrollorgan. 

Tryck på Nästa 

 

Nu kan du logga in: 
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3.2 Steg 2 – Sök ekologiskt utsäde och sök undantag 

 

 Sök gröda/art 

 Sök undantag på grödgruppsnivå 

 

3.3 Steg 3 – Fyll i din ansökan 

3.3.1 Uppgift om sort eller sorter, mängd och areal 

 

Du kan ansöka om en eller flera sorter samtidigt. 

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

Ange också ett planerat sådatum. 
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3.3.2 Markera skäl för ansökan 

 

3.3.3 Gäller ansökan matpotatis eller testodling? 

 

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

Gäller ansökan matpotatis ska du ange: 

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

ska odla det ekologiska utsädet på + areal med ansökt konventionellt 

utsäde.  

Exempel: 1 hektar ekologiskt utsäde + 9 hektar konventionellt utsäde = 

totalt 10 hektar. Ange 10 hektar i rutan. 

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

ekologiska utsädet av.  

 

Vid kontroll på plats ska du sedan kunna visa upp den skriftliga 

bekräftelsen från företaget. 

 

Gäller ansökan testodling ska du ange  

 Total areal för grödan eller arten under odlingssäsongen. 
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3.3.4 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 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. 

Tryck på Skicka ansökan. 

Du får information om att ansökan skickats till ditt kontrollorgan. 
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4 Kontrollera ditt beslut 

4.1 Menyn 

 

I menyn kan du välja vilken sida du vill gå till. 

4.2 Mina ansökningar 

 

Under Mina ansökningar i menyn ser du vilka ansökningar du skickat som är under 

handläggning och vilka som är beslutade. 

När kontrollorganet har fattat beslutet får du ett mejl om att beslutet är fattat. I 

mejlet finns en länk. Klicka på länken så kommer du direkt till organicXseeds 

hemsida. 
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När du har fått ditt beslut från kontrollorganet ska du sätta en bock i rutan och välj 

Öppna så du ser ditt beslut.  

Kontrollera beslutet. Du kan skriva ut eller spara det på dator men beslutet finns 

alltid kvar under ditt konto. 

4.3 Beslutade ansökningar 

 

När du öppnat och kontrollerat ditt beslut flyttas ärendet till sidan Beslutade 

ansökningar. 

Du kan när som helst öppna och titta på beslutet, spara det på din dator eller skriva 

ut det. 

Du kan välja att arkivera gamla beslut genom att bocka för ärendet och klicka på 

Arkiv. 

4.4 Arkiv 

 

Arkiverade ansökningar visas på sidan Arkiv. 

Du kan när som helst öppna och titta på beslutet, spara det på din dator eller skriva 

ut det. 
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4.5 Sök ärende och ändra lösenord 

 

På sidan sök ärende kan du söka med hjälp av ärendenumret. 

På sidan ”Ändra mitt användarkonto” ser du dina uppgifter och kan ändra ditt 

lösenord. 

Om dina uppgifter är felaktiga ska du kontakta ditt kontrollorgan. 
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