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Dnr 3.6.16-11954/1  

Yttrande 

Remiss avseende, Statens jordbruksverk föreskrifter (2015:XX) om 

ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av 

utsädespotatis  

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig.  Yttrandet har skrivits av Åsa 

Rölin  

Sammanfattning 

När det gäller unionsklasser anser vi att det är klokt att Sverige har samma klasser som övriga Europa. 

Det ger en enklare jämförelse både vid export och import. Dock blir certifikatutsäde av klass A en 

generation respektive klass B två generationer äldre än tidigare om alla klasser utnyttjas vilket är en 

nackdel. För att nå hög kvalitet av matpotatis samt möjlighet till ett års egen uppförökning bör 

bruksodlare då kunna köpa utsäde av högre klass än föreslagna certifikatutsäde i klasserna A och B. 

Basutsäde av klass SE och E måste bli tillgängligt för bruksodlare om den föreslagna ändringen blir 

genomförd. Kvalitetskrav på utsäde behöver skärpas mot idag och antal generationer vara färre för att 

kunna producera matpotatis med de ökade kvalitetskrav som handeln kräver. Vi önskar att 

Jordbruksverket medverkar till en förändring i denna riktning. 

När det gäller stjälkbakterios tycker vi det vore mycket olyckligt att sänka kraven. Stjälkbakterios 
orsaker stora skörde- och lagringsförluster, sprids till andra partier på gården samt är mycket negativt 
för konsument i butik. Vi anser att kraven minst bör vara som det är idag vilket skulle innebära SE 0,1 
%, E 0,5 %, A och B 1 %. I Nederländerna är rekommendation från det stora projektet Deltaplan 
Erwinia att begränsa utsädesodling till maximalt 4 fältgenerationer samt att de första generationerna 
sker avgränsat från övrig odling på specialiserade företag, allt för att minska spridningen av 
stjälkbakterios och andra sjukdomar.  Ändring i § 27 är att lagerlokaler, lådor och utrustning får 
användas för alla utsädesklasser, d.v.s. för PB1, PB2, PB3, PB4, S, SE, E, A och B från samma 
brukningsenhet kan öka risken för smitta mellan partier. Det en nackdel med en högre tolerans av 
blöta rötor. Blöta rötor borde egentligen inte alls vara tillåtet. 
 
När det gäller virus är det tråkigt om en högre halt tolereras, men harmonisering med övriga länder 
kan vara att föredra framför hårdare nationella regler.  
 
För lackskorv är redan nuvarande gräns, 3 % med mer än 1 tiondel, av ytan för hög. Vid ekologisk 
odling eller utan kemisk betning är det oerhört viktigt med friskt utsäde. Gränsen bör helst minskas 
men absolut inte bli högre än nuvarande 3 %. 
 

Detsamma gäller för pulverskorv. Gränsen bör helst minskas men absolut inte bli högre än nuvarande 

1 %.  Alla fält i Sverige är ännu inte infekterade av pulverskorv. Pulverskorv på utsäde ökar även risken 

för att Mop-Top smitta etablerar sig i fält. 

Import från icke EU land är i remissförslaget endast tillåtet från Schweiz. Detta kan vara begränsande. 

Exempelvis skulle även Norge kunna vara ett undantag och efter provning även andra länder. 
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