
Förenklingsförslag: Enbart de som 
tagit eget utsäde behöver rapportera till 
SVUF

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Alla lantbrukare med en brukningsareal över 23,7 hektar (potatisareal 4,2 hektar) är skyldiga att redovisa 
om de köper certifierat utsäde eller tar eget utsäde (Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 
om gemenskapens växtföräldrarätt(grundförordningen)). Detta för att Svenska Utsädesföretagens Förening 
(SVUF) ska kunna administrera insamlingen av licensavgifter för använt hemma producerat utsäde av sorter 
skyddade med svensk eller europeisk växtförädlarrätt. Ca 85 % av landets lantbrukare använder enbart 
certifierat utsäde. SVUF får varje år uppgifter från Jordbruksverket om vilka jordbruksföretag som betraktas 
som deklarationsskyldiga. Dessa företag får en blankett som skickas via e-post eller vanlig post som ska 
returneras.   

Varför är det ett problem? 
Rapporteringen till SVUF blir ytterligare en deklaration/redovisningsskyldighet för lantbrukaren som leder 
till extra administrativt arbete som många lantbrukare upplever som stressande. Dessutom berör inte detta 
en majoritet av lantbrukarna eftersom de använder sig av certifierat utsäde och inte ska betala någon 
licensavgift för att ha använt hemma producerat utsäde.    

2022 fans det minst 19 000 lantbruksföretag i Sverige som brukar mer än 30 hektar åkermark. Skulle 85 % 
av dessa slippa lägga 30 min på rapportering så skulle många timmars administrativt arbete undvikas.   

Hur omfattande är problemet?  
En majoritet av de berörda lantbrukarna tycker att detta är onödigt administrativt arbete.

Vad är målet?  
Att minska lantbruksföretagens administrativa arbete.  

Förslag på lösning
Enbart de lantbruksföretag som använder sig av hemma producerat utsäde har redovisningsskyldighet till 
SVUF. De lantbruksföretag som enbart använder sig av certifierat utsäde ska ej behöva skicka in blankett till 
SVUF.   

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



SVUF kan fortsätta med att skicka ut blanketten till samtliga jordbruksföretag som brukar en areal som gör 
dem teoretiskt redovisningsskyldiga men det ska framgå tydligt att det är bara om man använder hemma 
producerat utsäde som man är skyldig att skicka in blanketten. Detta arbetssätt underlättar också för de som 
använder hemma producerat utsäde eftersom det är tydligt när och hur detta ska rapporteras.  

Nollalternativ
Ingen minskning av administrativt arbete för lantbruksföretag som enbart använder sig av certifierat utsäde. 

Regelverk
Rådets förordning (EG) nr 1782/2003, 2100/94, Kommissionens förordningar (EG) nr, 1768/95, 2605/98, 
795/2004 och 796/2004, och den svenska växtförädlarrättslagen (SFS 1997:306).    
www.svuf.se/regelverket.aspx   

Kontaktperson
Alexander Lilliehöök, Växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Halland                   
Epost: alexander.lilliehook@hushallningssallskapet.se                                                             
Telefon: 070-020 91 48   

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


