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Ekologisk produktion
Ekokontrollblankett 9c

tillstånd att få använda konventionellt producerat
förökningsmaterial

NTM-centralens anteckningar
Datum

Dnr

tillstånd att få använda kemiskt betat förökningsmaterial, som inte är ekologiskt producerat
Blanketten ifylls tydligt med textade bokstäver eller på maskin och returneras till NTM-centralen senast 1.5.
1.
UPPGIFTER
OM SÖKANDEN

Odlarens namn

Gårdssignum

Odlarens näradress

Postnummer och postanstalt

Telefonnummer
E-postadress

2.
TILLSTÅND
ATT FÅ ANVÄNDA KONVENTIONELLT
PRODUCERAT
FÖRÖKNINGSMATERIAL

Växtslag

NTM-centralen

Sort

Anv. mängd (kg/st)

Tillstånd ansökes med följande motivering (se ifyllningsanvisningarna). Välj bara en punkt
(a) Ingen sort av önskat växtslag finns registrerad i registret över ekoförökningsmaterial
(b) Ingen förpackare kan leverera förökningsmaterial före sådden trots att beställning gjort i god tid
(c) Den sort som finns i registret lämpar sig inte för avsett användningssyfte
(d) Syftet är forskning, småskaliga fältförsök eller bevarande av vissa sorter
(e) Produktion av nytt förökningsmaterial för odlarens eget bruk.
Ange arealen (ha eller m2) för sådd eller plantering under den kommande växtperioden.
Motivering

Skild utredning eller plan som bilaga
Växtslag
Sort

Anv. mängd (kg/st)

Tillstånd ansökes med följande motivering (se ifyllningsanvisningarna). Välj bara en punkt
(a) Ingen sort av önskat växtslag finns registrerad i registret över ekoförökningsmaterial
(b) Ingen förpackare kan leverera förökningsmaterial före sådden trots att beställning gjort i god tid
(c) Den sort som finns i registret lämpar sig inte för avsett användningssyfte
(d) Syftet är forskning, småskaliga fältförsök eller bevarande av vissa sorter
(e) Produktion av nytt förökningsmaterial för odlarens eget bruk.
Ange arealen (ha eller m2) för sådd eller plantering under den kommande växtperioden.
Motivering

Skild utredning eller plan som bilaga
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2.
TILLSTÅND
ATT FÅ ANVÄNDA KONVENTIONELLT
PRODUCERAT
FÖRÖKNINGSMATERIAL

Växtslag

Sort

Anv. mängd (kg/st)

Tillstånd ansökes med följande motivering (se ifyllningsanvisningarna). Välj bara en punkt
(a) Ingen sort av önskat växtslag finns registrerad i registret över ekoförökningsmaterial
(b) Ingen förpackare kan leverera förökningsmaterial före sådden trots att beställning gjort i god tid
(c) Den sort som finns i registret lämpar sig inte för avsett användningssyfte
(d) Syftet är forskning, småskaliga fältförsök eller bevarande av vissa sorter
(e) Produktion av nytt förökningsmaterial för odlarens eget bruk.
Ange arealen (ha eller m2) för sådd eller plantering under den kommande växtperioden.
Motivering

Skild utredning eller plan som bilaga
3.
TILLSTÅND
ATT FÅ ANVÄNDA KEMISKT BETAT
UTSÄDE VID
PRODUKTION
AV NYTT
FÖRÖKNINGSMATERIAL

Växtslag

Sort

Anv. mängd (kg/st)

Motivering för användande av kemiskt betat utsäde (använd skild bilaga vid behov)

Skild utredning eller plan som bilaga
Växtslag
Sort

Anv. mängd (kg/st)

Motivering för användande av kemiskt betat utsäde (använd skild bilaga vid behov)

Skild utredning eller plan som bilaga
4.
SÖKANDENS
UNDERSKRIFT

5.
BILAGOR

Plats och tid

Bilaga, vilken?
Bilaga, vilken?
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IFYLLNADSANVISNINGAR
NTM-centralens tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial
NTM-centralen kan bevilja partispecifikt tillstånd till enskilda ekoodlare för en vegetationsperiod per gång. Om ett parti som har beviljats
tillstånd blir överårigt (partiet används efter tillståndets giltighetstid), ska man ansöka om nytt tillstånd att använda partiet.
NTM-centralen kan bevilja enskilda aktörer tillstånd att använda utsäde, sättpotatis, sättlök, annat vegetativt förökningsmaterial (t.ex.
revor och sticklingar) och att producera nytt förökningsmaterial (t.ex. odling av utsäde för eget bruk samt moderplantor).
Plantor av fröförökade ettåriga växter (t.ex. vitkål) ska alltid vara av ekologiskt ursprung, men tillstånd kan beviljas för kålfrö. För skördebärande plantor av fleråriga växter (t.ex. jordgubbsrevplanta med rötter) kan man inte få tillstånd, men nog för moderplantor och
vegetativt förökningsmaterial av fleråriga växter (t.ex. utlöpare av jordgubbe).
Tillståndsansökan
När det gäller vårsådda växter ska tillstånd sökas hos NTM-centralen senast den 1 maj. NTM-centralen ska handlägga en tillståndsansökan som anlänt även efter detta datum om det är frågan om en helt ny odlare eller om det finns en exceptionell orsak till detta. En
sådan exceptionell orsak kan utgöras av exempelvis leveransproblem som gäller ekoförökningsmaterialet, växthusproduktion, väderförhållanden eller höstsådda sorter. Om tillståndsansökan inkommer efter utsatt datum måste ansökan innehålla en motivering till varför
den är försenad.
I samtliga fall måste tillstånd sökas och beviljas före sådden. Beslutet om användning av konventionellt förökningsmaterial är avgiftsbelagt oberoende av om beslutet är jakande eller nekande. Om möjligt fattar NTM-centralen beslut om ansökan inom två veckor.
Ett beviljat tillstånd är i kraft från och med den dag då ansökan inom till NTM-centralen. Tillståndet är dock i kraft redan från och med
anskaffningstidpunkten om den går att bevisa med en handling som medföljer ansökan, till exempel en kopia på beställningsbekräftelsen eller fakturan. Handlingen får inte vara äldre än två veckor när ansökan inkommer till NTM-centralen.
Tillståndsmotiveringar
Om tillstånd söks på basis av punkterna b, c, d eller e ska till ansökan fogas motiveringar till varför tillstånd behövs. Exempel på tillståndsmotiveringar i olika fall ingår i avsnitten 19.2.1 -19.2.5 i produktionsvillkoren (www.evira.fi > Gemensamma > Ekologisk produktion > Blanketter och anvisningar > Ekologisk produktion 1 – Allmänna villkor och villkor för växtproduktion).
(a) Finns inte att få som ekologiskt producerat
NTM-centralen kan bevilja tillstånd när inte en enda sort av den art som odlas är införd i registret över ekologiskt förökningsmaterial, och arten eller sortgruppen inte finns med i Eviras allmänna tillstånd. Obs! Alternativt kan du be
Evira (luomulisaysaineisto@evira.fi) lägga till sorten i Eviras allmänna tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial, och då behövs inget odlarspecifikt tillstånd.
(b) Leveransproblem
Leveransproblem innebär en situation där en säljare som anmält partier till registret över ekologiskt förökningsmaterial inte kan leverera förökningsmaterialet före sådd eller plantering, trots att ekoodlaren har beställt förökningsmaterialet i god tid. När det gäller vårsådda växter är en skälig tidsgräns för leverans av förökningsmaterial den 15 april, och
efter det finns det således inget skäl att dröja med att skicka in ansökan till NTM-centralen. För att NTM-centralen ska
bevilja tillstånd förutsätts att odlaren i sina motiveringar har utrett när beställningen är gjord och hos vilka leverantörer
odlaren har hört sig för om sorten.
NTM-centralens tillstånd kan också motiveras med partistorlek eller förpackningsstorlek. Även leveransproblem som
anknyter till oskäligt högt pris på grund av utbudsläget kan vara motivering. Obs! Transport- och leveranskostnader
kan avsevärt höja priset på ekoutsäde. Dessa betraktas ändå inte som leveransproblem, eftersom de inte är en sådan grund för tillstånd att använda konventionellt utsäde som EU:s ekolagstiftning känner till.
Partistorlek: Ett tillräckligt stort parti går inte att få från en enda leverantör. När grunden för undantagstillstånd är leveransproblem som anknyter till partistorlek kan NTM-centralen bevilja tillstånd
redan före den 15 april.
Förpackningsstorlek: NTM-centralens tillstånd kan grunda sig på ett fröparti som är olämpligt på
grund av förpackningsstorleken. När undantagstillstånd beviljas på basis av ett fröparti som är
olämpligt på grund av förpackningsstorleken kan NTM-centralen bevilja tillstånd redan före den 15
april.
Oskäligt högt pris på grund av utbudsläget: En sådan situation kan uppstå på marknaden till
exempel när det i registret över ekologiskt förökningsmaterial återstår bara en enda säljare som
bjuder ut en viss sort. I sådana situationer kan Evira utfärda ett allmänt tillstånd till alla odlare, men
också NTM-centralen har möjlighet att bevilja ett odlarspecifikt tillstånd. NTM-centralen måste från
fall till fall bedöma vad som är ett oskäligt högt pris och en exceptionell utbudssituation.
(c) Olämplig sort
NTM-centralen kan bevilja tillstånd när sorten som odlaren önskar använda inte finns i registret över ekologiskt förökningsmaterial och ingen av sorterna i registret är lämplig att använda i produktionen. Som motivering räcker inte enbart ”odlingstekniska skäl” eller ”kontraktsodling”, utan utredningen måste vara mer detaljerad, t.ex. vilka odlingstekniska skäl som åberopas eller hurdan kontraktsodling det gäller.
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Odlingstekniska skäl: Beskriv eller precisera i motiveringarna varför någon annan sort av arten
som är införd i registret över ekologiskt förökningsmaterial inte lämpar sig för din gård på grund av
sina odlingstekniska egenskaper (t.ex. växttid, växtplats etc.).
Odlingsproduktens användningsändamål: sorterna som finns att tillgå kan vara olämpliga också
på grund av det ändamål som odlingsväxtens skörd ska användas till. Skillnader i användningsändamålet är till exempel användning som foder, livsmedel och gröngödsling.
Risk för växtsjukdomar: tillstånd kan beviljas om det ekologiska förökningsmaterial som finns att
tillgå är förknippat med en grundat större risk för växtsjukdomar och skadedjur än motsvarande
konventionella förökningsmaterial eller när ekoodlaren har växtskyddsmässiga skäl att skaffa sig
utsäde som innehåller särskilt små mängder främmande arter eller ogräsfrön.
(d) Forskningsändamål eller skyddsodling
NTM-centralen kan bevilja tillstånd när det är befogat att använda konventionellt förökningsmaterial för forskningsändamål, småskaliga fältförsök eller skyddsodling av vissa sorter som NTM-centralen har godkänt. Utredning över
forskningen, forskningsplan eller dylikt ska skickas med som bilaga till ansökan.
(e) Produktion av nytt förökningsmaterial för eget bruk
NTM-centralen beviljar tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial när det gäller produktion av nytt förökningsmaterial för odlarens eget bruk. Det kan gälla till exempel:

Odling av utsäde för gårdens egen produktion (t.ex. så kallat TOS-utsäde), eller

Anskaffning av konventionellt producerade moderplantor
I motiveringarna ska man ange arealen för sådd eller plantering under den kommande växtperioden. På basis av den
kan NTM-centralen bedöma om den ansökta mängden lämpar sig som produktion för eget bruk. En eventuellt avvikande mängd kan du motivera med exempelvis skördeuppskattningar och meddela hur många kommande års behov
du eftersträvar.
Tillstånd att använda kemiskt betat förökningsmaterial som inte är producerat med ekologiska produktionsmetoder
Om det vid produktion av ekologiskt förökningsmaterial används stamutsäde eller moderplantor som har betats med andra betningsmedel än sådana som är tillåtna inom ekoproduktionen måste tillstånd för användning av betat förökningsmaterial sökas hos NTMcentralen.
Om skörden inte lämpar sig för användning som förökningsmaterial får den inte användas eller marknadsföras som ekolivsmedel eller
foder, utan den måste marknadsföras som konventionellt producerad. Detsamma gäller för eventuellt sorteringsavfall.
RÄTTSNORMER
Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, artikel 12i
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och
kontroll, artikel 45, artiklarna 48 -54
Lag nr 294/2015 om tillsyn över ekologisk produktion, 25 §, 28 §
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