
Detta är svar på frågorna från våra informationsmöten. Hittar du inte svar på en fråga du har här kolla 

gärna på jordbruksverkets hemsida om nya regler: https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-

klimatet/ekologisk-produktion/nya-regler-for-ekologisk-produktion-2022 

Du får gärna kontakta oss på lantbruk@krav.se eller på vår lantbrukstelefon: 070 - 531 85 81. 

Fråga: Nyligen stämde inte organicXseed med vad som fanns tillgängligt i handeln så det är viktigt att 

dessa överrensstämmer. 

Svar: Hej Henrik! Jordbruksverket håller på med att uppdatera databasen oXs så att allt stämmer 

inför årsskiftet. Skulle ni upptäcka någon fel i databasen får ni gärna kontakta jordbruksverket: 

Ekoregler@jordbruksverket.se 

Fråga: Är alla dessa regler är det EU eller KRAV? Förtydliga gärna. 

Svar: Hej Jocke! Alla regler som presenteras idag är EU regler (ny EU förordning som träder i kraft 1 

januari 2022). KRAVs regler bygger på EU regler därför behövde vi uppdatera våra regler. 

Fråga: Skörden räcker väl med genomsnitt per gröda! 

Svar: Enligt den nya EU-förordningen ska skörden dokumenteras per skifte. 

Fråga: Är det tillåtet att använda egen potatis som utsäde 

Svar: Det är tillåtet att använda eget utsäde. Om du vill söka undantag för att få använda 

konventionellt obetat utsäde för matpotatis så måste du köpa 10% ekologiskt utsäde från ett 

utsädesföretag och då räcker det inte med eget utsäde. Kolla i https://se.organicxseeds.com för 

kontaktuppgifter och tillgängligt utsäde. 

Fråga: Om man vill odla lite blomster för bin längs en åker, måste de fröerna vara ekologiska också? 

Svar: Hej! Det finns inget ekologiskt utsäde för blommor tillgängligt enligt databasen - generell 

dispens gäller för att kunna använda konventionellt utsäde. Kolla dock noga på 

innehållsförteckningen om du köper fröblandningar. Det finns utsäde för rödklöver, vitklöver och 

bovete och då kan du behöva göra en ansökan om individuellt undantag för de arterna. 

Fråga: Låter som det blir svårt att hinna få individuellt undantag för fröer som skall sås den 3 januari 

om vi inte kan ansöka innan 1 jan. Hur gör vi då? 

Svar: Hej Cecilia! Behöver du få ett individuellt undantag beviljat med kort varsel får du kontakta ditt 

certifieringsorgan som kommer att hantera ansökningarna. Notera att allt som sås innan är skiftet 

följer nuvarande regler. 

Fråga: Kan du ta infon om potatisutsäde igen? Jag förstår inte riktigt texten max 10 procent under 

försök. 

Svar: Det är 10% av arealen eller 500 kg som gäller för försök, den som man uppnår först. 

Fråga: Måste en plantuppdragare då vara certifierad för kapitlet produktionshjälpmedel utöver 

växtodling/växthus? 
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Svar: För fröplantor kan man använda produktionshjälpmedels logotyp utan att vara certifierad för 

kap 12. 

Fråga: Kan vi få tillgång till presentationen efter det här webinariet? 

Svar: Absolut, vi lägger ut den här: https://www.krav.se/aktuellt/webbinarier-om-kravs-nya-regler-

24-och-25-november/ men finns även här: https://www.krav.se/regler/sa-paverkar-eu-forordningen-

kravs-regler/ 

 

Fråga: Jag har funderingar angående ungtjurar när på året dom ska ha utevistelse? är det på våren 

när övriga går på bete? 

Svar: Ungtjurarna skall ha tillgång till rasthagen from det att övriga djur i regionen släpps på bete. 

 

Fråga: kan man ansöka för flera djur på samma ansökan för inköp av konventionella djur? 

Svar: Ja, det ska gå bra enligt Jordbruksverket 

 

Fråga: Vad menas med vinterperioden? 

Svar: Vinterperioden är när gräset inte växer. 

 

Fråga: Gällande pulvermjölk, Om jag har köttdjursproduktion och en kalv måste födas upp på 

ersättning. i några månader, och hon ska ingå i produktionen, Är hennes kalvar KRAV? 

Svar: Om kalven föds upp på otillåten mjölk så går hon in i omställning på 12 månader efter 

mjölkutfodringsperioden. Enligt KRAV så får Kalvar som föds under omställning säljas som KRAV när 

det gått 12 månader från omställningsstarten, så ja, hennes kalv blir KRAV. 

 

Fråga: Hur ska rastgården till ungtjurar under slutgödningen utformas? Finns det några bestämda 

regler? 

Svar: Här finns mått för rastgårdar Regel 5.2.4 

 

Fråga: Men då menar ni att man inte får använda propylenglykol alls, inte att det ska vara 

användning men med karenstid? 

Svar: Precis. Problemet är att propylenglykol, glycerol och Bovikalc inte klassificeras som läkemedel 

utan som  foderråvara/fodertillskott. Eftersom det är substanser som inte är godkänd inom eko-

produktion (än?) så får de inte användas. 

En veterinär kan förskriva veterinärmedicinska läkemedel till ekologiska djur, inte meddela undantag 

från det ekologiska regelverket att ett ekologiskt djur ska utfodras med icke ekologiska foderråvaror. 

Det får bara Jordbruksverket göra och då i väldigt specifika fall. 

Det jobbas på att få fram en lösning och det sista vi hört från JV var att de nordiska länderna börjat 

skriva underlag för de ämnen de ser behöver vara tillåtna för särskilda näringsändamål, för att 

förhoppningsvis få dem godkända. Det här är sammantaget anledningen till att vi varit tvungna att ta 

bort skrivelsen i våra regler. Tråkigt nog äger vi inte frågan i övrigt alls, det gör Jordbruksverket.  

 

 

Fråga: Ska man ansöka hos JV eller CO om undantag från självförsörjningsgraden? 

Svar: Det är certifieringsorganet som bedömer vilken självförsörjningsgrad som är en rimlig nivå för 

gården. 
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