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Nya och ändrade regler för ekologisk 

produktion  
Från och med 1 januari 2022 gäller nya och uppdaterade 

regler. Målsättningen är att stimulera efterfrågan och 

produktionen av till exempel ekologiskt utsäde och 

avelsdjur och öka trovärdigheten för ekologisk produktion. 

Det blir färre generella undantag vilket innebär att du i 

fler fall än tidigare behöver ansöka om individuella 

undantag.  

 

Avelsdjur  
För att underlätta inköp av ekologiska avelsdjur startar en 

databas för ekologiska djur som är till salu. Den svenska 

webbsidan för databasen öppnar någon gång under första 

kvartalet 2022, på webbplatsen OrganicXlivestock.com. 

Foto: Christian Burri – Unsplash 

 

Om du inte får tag i ekologiska djur till din besättning kan 

du ansöka om undantag. Du måste ansöka om undantag 

även för att ta in enstaka icke-ekologiska djur. Innan du 

gör en ansökan ska du ha tittat i databasen och undersökt 

om det finns lämpliga djur till salu.  

De undantag som kan beviljas är till exempel inköp av 

icke-ekologisk tjur, upp till 10 % icke-ekologiska kvigor  

          Nr 1 2022 

 

 

eller vid större utökning upp till 40 % icke-ekologiska 

kvigor.  

Du ansöker om undantag hos Jordbruksverket via e-

tjänster eller blankett. Avgiften för ansökan är 1 400 kr.  

www.jordbruksverket.se > Visa alla e-tjänster > Inköp av 

icke-ekologiska avelsdjur  

För utrotningshotade svenska raser behöver du inte ansöka 

om undantag för att köpa in icke-ekologiska djur för 

avelsändamål.  

 

Avhorna/avlägsna hornanlag  
Med de nya ekologiska reglerna finns inte längre något 

generellt undantag för att avlägsna hornanlag eller att 

avhorna. Har du behov av att avlägsna hornanlag eller 

avhorna måste du själv ansöka om undantag för avhorning 

i ekologisk produktion. I ansökan får du ange om den 

gäller avlägsnande av hornanlag på kalvar och om den 

även gäller avhorning av nötkreatur.  

Du ansöker om undantag hos Jordbruksverket via e-

tjänster eller blankett. En ansökan du gör 2022 gäller för 

alla avhorningar på företaget under fem år. Avgiften för 

ansökan är 1 400 kr.  

www.jordbruksverket.se > Visa alla e-tjänster > Undantag 

för avhorning - ekologisk produktion  

 

Ekologiskt utsäde - färre generella undantag  
Med de nya reglerna ger Jordbruksverket färre generella 

undantag från kravet på ekologiskt frö/utsäde. Tar det 

ekologiska utsädet slut och du vill använda icke-ekologiskt 

kemiskt obetat utsäde måste du i många fall ansöka om 

individuellt undantag.  

För att underlätta inköp av ekologiskt frö/utsäde finns 

sedan tidigare en databas på webbplatsen 

OrganicXseeds.com. Här kan frö- och utsädesföretag 

registrera det förökningsmaterial de har inför kommande 

säsong. Senast 20 oktober ska vårutsäde finnas registrerat, 

för höstoljeväxter gäller 1 juni och för annat höst-utsäde 

15 juli. Därefter gör Jordbruksverket en bedömning av 

https://organicxlivestock.com/
https://www.organicxseeds.com/international/countryselect
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tillgången på ekologiskt utsäde/frö. Om inget utsäde 

rapporterats för en gröda kan generellt undantag ges.  

Exempel: För vårkorn och tomat bedöms tillgången god 

under 2022 och ekologiskt utsäde/frö kvävs. Om utsädet 

ändå skulle ta slut, eller om du vill odla en annan sort än 

de som finns som ekologiska, då finns möjlighet att ansöka 

om individuellt undantag.  

Foto:Raquel Pedroti 

 

För några grödor/grödgrupper finns krav på ekologiskt frö 

för vissa sorter (sortkrav), men generellt undantag för 

övriga sorter. För dem gäller att så länge ekologiskt frö 

finns tillgängligt av en sort med sortkrav så ska du 

använda det.  

Exempel: För Broccoli finns idag 1 februari sortkrav på 

ekologiskt frö för 5 sorter och för trädgårdsböna-buskböna 

för 13 sorter, för övriga sorter finns generellt undantag att 

använda icke-ekologiskt frö. Om någon sort i de här 

grödgrupperna tar slut imorgon så gäller då generellt 

undantag även för den.  

Ansökan om individuellt undantag görs via 

OrganicXseeds.com, och sedan är det är ditt kontrollorgan 

som hanterar din ansökan. Avgiften för ansökan framgår 

inte i OrganicXseeds, kontakta ditt kontrollorgan för 

information.  

Din ansökan måste godkännas av ditt kontrollorgan innan 

din sådd/sättning. Tänk på att kontrollorganen har mycket 

att göra under den här perioden och att det här är en ny 

uppgift för dem så ansök i god tid.  

 

Mer information om de nya reglerna för ekologisk 

produktion hittar du på Jordbruksverket.se 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Smarta och vackra träd -  5 maj 
Träd har en central roll att spela både i klimat- och 

miljöarbetet. På kursen fokuserar vi på vilka åtgärder 

markägare och lantbrukare kan välja bland för att bidra 

och hur man kan få hjälp att frihugga de grövsta 

lövträden. Fokus ligger på trädens biologiska mångfald 

och kulturmiljövärden både på gården och i 

betesmarkerna samt förstås på trädens smarta 

egenskaper. Trädexpert Kajsa Mellbrand medverkar. 

Tidpunkt: 5 maj kl. 16:00-18:30   

Plats: Åkerö säteri, Bettna 

Vi bjuder på kaffe, smörgås & en trädbroschyr 

Anmälan på Länsstyrelsens webbplats 

Foto: Jan Huber – Unsplash 

 
Du kan få kostnadsfri rådgivning på din gård! 
Funderar du över hur du ska ta hand om dina 

betesmarker och slåtterängar? Länsstyrelsen erbjuder 

enskild rådgivning för dig som är lantbrukare om 

skötsel av ängar, naturbetesmarker och andra natur- och 

kulturvärden knutna till odlingslandskapet. 

Rådgivningen är kostnadsfri och sker på din 

gård/arbetsplats. Du får skriftlig dokumentation efter 

mötet som beskriver vad ni kom fram till kring 

skötselåtgärder. 

Välkommen att kontakta våra rådgivare! 

Malin Almquist, tel 010-223 43 66 

malin.almquist@lansstyrelsen.se 

 

Helena Larsson, tel 010-223 42 65 

helena.larsson@lansstyrelsen.se 

 

Vill du hellre prenumerera digitalt eller 

avprenumerera? Kontakta: Jenny Askenfelt 

jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se      

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 

hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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