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Det nordiska jord- och skogsbrukssamarbetet 

Jord- och skogsbruket i de nordiska länderna bygger på samma naturgivna förutsättningar och står 
ofta inför samma utmaningar. Mot denna bakgrund har det byggts upp ett traditionsrikt nordiskt 
samarbete. Nordiska ministerrådet (jord- och skogsbruksministrarna) prioriterar inom ramen för 
handlingsprogrammet 2001-2004 samarbete om hållbart jordbruk, hållbart skogsbruk, genetiska 
resurser och biologisk mångfald, livsmedelssäkerhet och landsbygdsutveckling. 
 
Det nordiska samarbetet 

Det nordiska samarbetet hör till de äldsta och mest omfattande regionala samarbetsformerna i värl-
den. Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och 
Åland. Det stärker samhörigheten mellan de nordiska länderna med respekt för nationella skillnader 
och likheter. Samarbetet ger bättre möjligheter att hävda nordiska intressen i omvärlden och främja 
goda grannförhållanden. 
 
Samarbetet formaliserades år 1952 då Nordiska rådet grundades som ett forum för parlamentariker-
na och regeringarna i de nordiska länderna. År 1962 ingick de nordiska länderna Helsingforsavtalet, 
som sedan dess har utgjort den grundläggande ramen för det nordiska samarbetet. År 1971 bildades 
Nordiska ministerrådet som ett formellt forum för samarbete mellan de nordiska regeringarna och 
den politiska ledningen i de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. 
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Förord 

För att underlätta för odlare och rådgivare att finna lättillgänglig informa-
tion om ekologiskt grönsaksutsäde föreslog Edafos AB för Nordiska mi-
nisterrådets sektion för Jord- och skogsbruk att ett gemensamt nordiskt 
projekt; ”EkoNorden. Informationsdatabas för ekologiskt utsäde och sor-
ter till grönsaksodling” skulle genomföras. Ansökan föregicks av täta 
kontakter med Jordbruksverket i Sverige. Nordiska ministerrådet har be-
viljat medel till det tre-åriga projekt som redovisas i denna rapport. 

 
Arbetet har utförts av projektledare Carina Larsson på Edafos AB.1 
Thord Ohlsson på Edafos AB är projektets webmaster. Edafos AB är ett 
privat konsultföretag beläget i Kivik på Österlen, Sverige. Företagets 
verksamhet är inriktat på den gröna sektorn och regional utveckling.  

 
Till projektet har knutits en nordisk kontaktgrupp bestående av: 
• Gitte Kjeldsen Bjørn på Danmarks Jordbrugsforskning  
• Mikko Rahtola från Finska Trädgårdsförbundet  
• Pauliina Ivarsson från Hushållningssällskapet i Hallands län, Sverige  
 
Ett varmt tack till den nordiska kontaktgruppen och alla övriga personer 
som bidragit till att förverkliga våra idéer om en gemensam nordisk 
databas och webbplats för ekologiskt grönsaksutsäde. 
 
Carina Larsson 
Projektledare 

                                                      
1 http://www.edafos.se 



 



  

Sammanfattning 

En viktig faktor för framgångsrik och konkurrenskraftig odling är tillgång 
till anpassade sorter. Den ekologiska grönsaksodlingen i Norden är av 
betydligt mindre omfattning än i övriga Europa och under senare år har 
arealerna dessutom minskat. Enligt EU:s förordningar måste ekologiskt 
producerat utsäde användas om odlingen ska klassificeras som ekologisk. 
Varje nation kan dock lämna vissa dispenser för att använda icke ekolo-
giskt producerat utsäde. Vid en allt för liten marknad är risken överhäng-
ande att fröföretagen väljer att inte registrera ekologiska sorter anpassade 
för det nordiska klimatet. Detta innebär minskat utbud av anpassade sor-
ter och därmed försämrad konkurrenskraft för den ekologiska grönsaks-
odlingen i Norden. 

Om en gemensam nordisk marknad för ekologiskt grönsaksutsäde kan 
skapas blir marknadspotentialen större än för varje enskilt nordiskt land. 
Som ett led i detta arbete har projektet ”EkoNorden – Informations-
databas för ekologiskt utsäde och sorter till grönsaksodling” genomförts. 

En interaktiv webbplats, www.orgseed.com, med tillhörande databas 
har utvecklats och finns tillgänglig för allmänheten. Där kan odlare, råd-
givare, fröföretag och myndigheter få en samlad bild av utbudet av 
ekologiskt grönsaksutsäde på den nordiska marknaden. 

På webbplatsen finns uppgifter om grönsakssorter (vars utsäde produ-
cerats ekologiskt) presenterade på tre olika informationsnivåer. Den 
grundläggande nivån är uppgifter från frö/förädlingsföretag. Därutöver 
finns bedömningar av praktiska odlingar gjorda av certifierade kontakt-
personer, samt ett öppet forum där besökare kan skriva in egna kommen-
tarer om olika sorter. 

Webbplatsen kan också utnyttjas av certifierade kontaktpersoner som 
ett värdefullt redskap för det dagliga arbetet. Dessa kan utnyttja databasen 
för att samla in, bearbeta, redovisa och skriva ut information om sina 
respektive kunders odlingsdata. 

Vidare har utvecklats en sektion för webmaster för att kunna redigera 
och lägga till uppgifter om sorter samt alla övriga uppgifter som finns i 
databasen. 

För att på ett enkelt sätt kunna redovisa hela webbplatsens möjligheter 
och för att kunna genomföra utbildningar av certifierade kontaktpersoner, 
har en demoversion skapats. 

All information på webbplatsen är sökbar enligt ett brett urval av kri-
terier. Beräkningar av medelvärden och sammanställning av kommenta-
rer från kontaktpersonernas bedömningar har utvecklats. Utskriftsfunk-
tioner för att skriva ut texter om valda sorter etc har utvecklats. Automa-
tisk bildhantering med möjlighet att lägga in bilder av sorter och odlingar 
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finns inlagd. Webbplatsen finns på följande menyspråk; danska, finska, 
svenska och engelska. 

Webbplatsen är förberedd för att kunna komplettera/ersätta resp lands 
databaser i enlighet med EU:s förordningar och därigenom kostnads-
effektivisera myndighetshanteringen. 

Seminarium har hållits för att sprida information om webbplatsen och 
dess möjligheter samt för att diskutera utökat nordiskt/baltiskt samarbete. 

Det föreslås att databasen med tillhörande webbplats utnyttjas gemen-
samt av de berörda myndigheterna i Norden och Baltikum för att ge odla-
re information om sorter och tillgänglighet av ekologiskt utsäde för grön-
saksodling. 



 

1. Bakgrund 

Det finns en strävan från samhället att öka produktionen av ekologiska 
lantbruks- och trädgårdsprodukter. Den svenska regeringen har t ex ett 
uttalat mål att 20 % av produktionen skall vara ekologisk år 2020. Bakom 
denna målsättning ligger också behovet att värna den biologiska mång-
falden i odlingslandskapet, ett syfte som överensstämmer med den ekolo-
giska odlingens mest grundläggande principer. I Norge är målet att 15 % 
av livsmedelsproduktionen och konsumtionen ska vara ekologisk år 2015. 

För att garantera såväl den biologiska mångfalden som ett ekonomiskt 
sunt odlingsresultat är det nödvändigt att ett brett urval av sorter och arter 
finns tillgängliga på marknaden. De mycket skiftande odlingsbetingelser-
na i Norden ställer dessutom stora krav på sorternas klimatanpassning. I 
en situation när huvuddelen av allt grönsaksfrö importeras är det än mer 
väsentligt att samverka över nationsgränserna för att samla vägledande 
sort- och odlingsinformation över gemensamma klimatzoner. 

En svensk undersökning bland ekologiska grönsaksproducenter (Erica 
Ängmo 2000, Ekologiskt grönsaksutsäde efter år 2004) visade att det 
finns en skiljelinje i sortvalet mellan stora och små produktionsenheter. 
De större odlarna framhäver avkastningen och enhetligheten som bety-
delsefulla faktorer, medan de mindre odlarna menar att smaken är vikti-
gast, uppfattningar som sannolikt härrör från valet av försäljningskanal. 
Benägenheten att använda äldre öppenpollinerade sorter, eller sorter som 
inte tidigare provats, är betydligt mindre hos större odlare. Hos 81 % av 
de tillfrågade var emellertid det största problemet med ekologiskt frö just 
bristen på sorter. 

Tillgången på ekologiskt grönsaksutsäde har tyvärr varit mycket be-
gränsat. I och med att den nya EU förordningen trädde i kraft år 2004 
förväntades emellertid tillgången öka. Flera av de större växtförädlings-
företagen aviserade i detta sammanhang en kraftig satsning på ekologiskt 
utsäde, men med fortsatt relativt liberala dispensmöjligheter är det verkli-
ga utbudet fortfarande mycket litet, särskilt vad gäller de stora domine-
rande kulturerna morot och kål. Ett olyckligt förhållande eftersom ett 
brett urval av sorter är nödvändigt för att täcka odlarnas behov av sorter 
för olika tidighetsklasser och odlingsbetingelser såsom t ex jordart och 
klimatförhållanden. Obetat, konventionellt producerat frö av kända och 
etablerade sorter har hittills dominerat bland de ekologiska odlarna,  
medan erfarenheterna av sorter där ekologiskt utsäde tillhandahållits på 
marknaden är bristfälliga. 

Sortvalet är centralt och i många fall avgörande för odlarens ekono-
miska utfall. Organiserade sortförsök med grönsaker som kan belägga 
kvalitativa och kvantitativa egenskaper förekommer endast sporadiskt i 



12 EkoNorden 

Norden. Behovet av oberoende information som kan vägleda odlare, kon-
sulenter, myndigheter och leverantörer är därför stort. Genom att sam-
manställa utbudet av ekologiskt köksväxtutsäde i en databas samt 
komplettera med sortinformation och erfarenheter från de försök som 
ändock förekommer, samt från praktiska odlingar är målsättningen att 
den nordiska databasen för grönsaksutsäde skall underlätta för odlare och 
rådgivare att välja ekologiskt utsäde av bra och odlingsvärda sorter an-
passade till klimatiska och odlingsmässiga förhållanden. 

1.1 Ekologisk odling i Norden 

1.1.1 Utveckling och arealer 

Intresset från konsumenterna för ekologiskt odlade grönsaker ökar i hela 
norra Europa samtidigt som produktionen expanderar starkast i södra 
Europa. Särskilt stark är trenden i Italien och Spanien. Här har gynnsam-
ma subventioner, men också en stark marknadsföring medfört att intresset 
bland odlarna är stort. 

I Sverige har odlingen av grönsaker och kryddväxter på friland ökat 
de senaste åren, från 6 150 ha år 1999 till 6 767 ha år 2002 enligt SCB:s 
senaste Trädgårdsinventering. Detta är främst beroende på den starkt 
expanderande produktionen av isbergssallat och övrig sallat. Arealen eko-
logiskt odlade grönsaker ligger relativt konstant runt 550 ha. År 2002 var 
andelen ekologisk grönsaksodling på friland ca 8,5 %.  

Också i Danmark har odlingen av grönsaker och kryddväxter på fri-
land ökat, från 5 790 ha år 2000 till 6 729 ha år 2003. Den ekologiskt 
odlade grönsaksarealen uppgick till 723 ha. Detta är en minskning mot 
tidigare år (1054 ha år 2000) och det är framför allt odlingen av morötter 
som står för merparten av minskningen med hela 320 ha.  

I Finland producerades frilandsodlade grönsaker och kryddväxter på 
en areal av 8 927 ha år 2004 vilken var 290 ha mindre än år 2000. Den 
ekologiska odlingen uppgick till 274 ha år 2004 och minskning mot år 
2003 var 40,9 ha. 

1.1.2 Ekologiskt utsäde inom EU 

Inom EU och EFTA skall producenter av ekologiskt odlade grönsaker 
använda ekologiskt producerat frö. Detta beslutades på Europanivå redan 
1991, och för Sveriges och Norges vidkommande trädde regeln i kraft i 
samband med att EES-avtalet No 2092/91 började gälla den 1/1 1994. 

Dispens från denna regel kunde ges av varje enskilt land fram till och 
med år 2003. Från och med år 2004 skärptes kraven i och med att en ny 
dispensförordning (EU-förordning 1452/2003) trädde i kraft. Den nya 
förordningen reglerar under vilka förhållanden dispenser kan medges, 
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t.ex. om utsäde saknas av en sort som är särskilt värdefull eller om frö 
inte finns i tid för ordinarie såtillfälle. För allt fler växtslag skall enbart 
ekologiskt utsäde användas, men så länge som de enskilda medlemssta-
terna har möjlighet att ge dispens för en gröda/sort kan man fortsatt ta i 
beaktande att en allt för strikt tillämpning kan hämma den ekologiska 
odlingens konkurrenskraft gentemot konventionell produktion. Det är 
emellertid stora skillnader i tolkningen av dispensbehoven mellan olika 
ländernas nationella myndigheter. I till exempel Holland tillämpas relativt 
strikta krav vid dispens, medan ett land som Österrike däremot tillämpar 
en generell dispens från kravet på ekologiskt utsäde när det gäller produk-
tionen av grönsaker (personlig information).  

I Sverige är det Jordbruksverket, i Danmark Plantedirektoratet på Mi-
nisteriet for Födevarer, Lantbrug och Fiskeri och i Finland Kontrollcen-
tralen för Växtproduktion som varje år beslutar om kravet på ekologiskt 
utsäde skall gälla på grödnivå eller endast på sortnivå. Det är också dessa 
myndigheter som beviljar dispenser.  

Till skillnad från lantbruksutsädet är grönsaksutsädet till övervägande 
delen producerat av specialiserade fröodlingsföretag utanför Nordens 
gränser. En viss produktion förekommer visserligen i Danmark (dock 
endast av ett fåtal arter) men i Norge, Finland och Sverige är produktio-
nen försumbar. Fröproduktionen är i sig en riskfylld verksamhet eftersom 
en dålig grobarhet eller ett sjukdomssmittat frö saknar alternativ använd-
ning, även detta en skillnad från lantbruksutsädet där ett fröparti alltid 
kan användas som t ex mjölråvara eller foder. 

För förädlings- och fröproduktionsföretagen innebär produktion av 
ekologiskt utsäde en stor utmaning. Kravet på utsädeskvaliteten i form av 
grobarhet och frihet från skadliga patogener är högt, särskilt för kulturer 
där precisionssådd eller plantor används. Dessutom är det nödvändigt 
med separata rensningslinjer, fördubblad lagerhållning och i vissa fall 
biologiska fröbehandlingar, vilket kraftigt fördyrar hanteringen. Är dess-
utom efterfrågan på ekologiskt frö samtidigt förhållandevis liten blir lön-
samheten i produktionen svårbedömd.  

Det är således en realitet att utbudet av ekologiskt grönsaksutsäde är 
begränsat i jämförelse med konventionellt producerat utsäde och detta 
torde vara svårt att förändra på kort sikt. Det framstår därför som ytterst 
angeläget att en samlad bild av olika sorters prestanda kan erhållas för att 
om möjligt finna för Norden gemensamma sorter med en tillräckligt stor 
marknadspotential för en kommersiell ekologisk förökning. 

1.2 EU:s krav på dokumentation 

I EU:s förordning No 1452/2003 slås fast att det inte kommer att finnas 
tillräckligt med ekologiskt utsäde av vissa grödor efter utgången av 2003 
då möjligheterna till dispens från kravet på ekologiskt utsäde skulle ha 
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upphört enligt den ursprungliga förordningen EEC No 2092/91. Det är 
därför även fortsättningsvis möjligt att använda konventionellt producerat 
utsäde förutsatt att dispens getts av resp. lands auktoriserade myndighet. 
Regelverket för medgivande av dispens har emellertid skärps samtidigt 
som EU-kommissionen poängterar att produktionen och användningen av 
ekologiskt utsäde måste stimuleras. 

Enkel och lättillgänglig information rörande utbudet av ekologiskt ut-
säde hör till de åtgärder som EU-kommissionen förordar. Dessutom ställs 
det krav på varje medlemsland att en för allmänheten öppen och gratis 
databas upprättas, i vilken landets utbud av ekologiskt producerat utsäde 
av godkända sorter registreras. Denna databas kan vara gemensam för fler 
medlemsländer och kan hanteras av en av myndigheten utsedd utomstå-
ende privat entreprenör, även om varje enskilt lands myndighetsbeslut 
kan variera. I databasen skall bland annat finnas uppgifter om sortnamn, 
vem som tillhandahåller utsädet, var och när det tillhandahålls, var sorten 
är provad för sortgodkännande, ekologiskt kontrollorgan.  

Fördelen med en gemensam databas där information från flera länders 
utbud presentera är framför allt att odlarna kan ställa krav på respektive 
fröleverantör att registrera och tillhandahålla ekologiskt utsäde av od-
lingsvärda sorter i ett bredare marknadsområde. 



 

2. Projektet – EkoNorden 

2.1 Syfte 

2.1.1 Informationsinsamling och presentation 

Projektets långsiktiga målsättning är att stärka den ekologiska odlingens 
förutsättningar för att expandera och bli en lönsam sektor inom Norden. 
Ett brett utbud av högkvalitativa, högavkastande, transporttåliga och 
sjukdomsresistenta sorter är förutsättningen för en framgångsrik odling 
där en stor, jämn och säker tillgång av produkter är nödvändigt för att 
tillgodose livsmedelskedjornas höga krav. Samtidigt utgör mindre företag 
en viktig nisch, dels för odling av mindre kompletterande kulturer, dels 
för att tillfredsställa närmarknaden och profilera ekologisk produktion 
samt för att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald också i mind-
re odlingsintensiva områden. 

Tillgång till adekvat information och kunskap är bland de viktigaste 
förutsättningarna för utveckling och expansion. Forsknings- och utbild-
ningsanstalternas medelsbrist tillsammans med en allt mer ensidig inrikt-
ning på grundforskning av generell karaktär har inneburit att den tilläm-
pade forskningen reducerats och att försöksverksamheten inom trädgårds-
odlingen nästan upphört helt. Detta märks inte minst i avsaknaden av 
traditionella sortförsök vid olika klimatbetingelser.  

Projektets nätverksrelaterade, interaktiva databas har därför till syfte 
att på ett kostnadseffektivt och oberoende sätt inhämta information om 
sortpreferenser, sorters prestanda vid olika odlingsbetingelser, och sorters 
speciella kvalitetsegenskaper i samband med ekologisk odling. Detta för 
att i möjligaste mål motivera användningen och påverka tillgången till 
ekologiskt utsäde av de mest betydelsefulla sorterna för nordiska odlings-
områden. Projektet syftar också till att ge information till odlare, rådgiva-
re, kontrollorgan och myndigheter om tillgängliga sorters egenskaper och 
odlingsresultat.  

2.1.2 Nätverksbyggande 

Projektet har även haft som mål att undersöka förutsättningar för ett in-
ternationellt nätverk mellan länder med likartade odlingsbetingelser. Ge-
nom ett dylikt nätverk kan informationsunderlaget utökas och därmed kan 
fylligare information ges. Därigenom kan även marknaden få en samlad 
bild av sorternas prestanda och marknadspotential i vårt odlingsområde, 
vilket ger odlarna möjlighet att starkare motivera speciella sortbehov, 
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dels inför producerande fröföretag, dels inför EU:s dispensbeslutande 
organ. Dessutom kan fröföretagen på ett bättre sätt uppskatta de efterfrå-
gade sorternas utsädesbehov vilket underlättar och förbilligar produk-
tionen av ekologiskt utsäde, något som även torde komma odlarna till del 
genom lägre utsädespriser. 
 
Projektets målsättning kan sammanfattas i följande punkter: 

 
• Att stärka den ekologiska köksväxtodlingens möjligheter att 

expandera. 
• Att på ett kostnadseffektivt och oberoende sätt inhämta och samman-

ställa sortinformation för ekologisk odling. 
• Att skapa en lättillgänglig, nätverksbaserad databas för sort- och 

odlingsinformation till odlare, rådgivare, myndigheter och övriga 
marknadsaktörer. 

• Att i möjligaste mån garantera utsäde av de mest efterfrågade 
köksväxtsorterna genom att skapa underlag för ev dispensansökningar 
till EU rörande ekologiskt utsäde. 

• Att undersöka förutsättningarna för att skapa ett internationellt nätverk 
mellan länder med likartade odlingsbetingelser. 

2.2 Genomförande  

Projektet har genomförts av projektledaren som till sin hjälp haft en nor-
disk kontaktgrupp.  
Denna nordiska kontaktgrupp har bestått av: 

 
• Gitte Kjeldsen Bjørn. Danmark. Danmarks Jordbrugsforskning. 

Seniorrådgivare Havebrugsproduktion.2 
• Mikko Rahtola. Finland. Finska Trädgårdsförbundet. Konsulent.3 
• Pauliina Ivarsson, Sverige. Hushållningssällskapet i Hallands 

län.Rådgivare ekologisk odling.4 
 
Representant från Norge, på NORSÖK, Norsk senter for ekologiskt land-
bruk, tillfrågades om medverkan i projektet, men hade inte resurser för 
detta. Däremot deltog den norska representanten i det avslutande semina-
riet i december 2005 och var positiv till medverkan i ett eventuellt kom-
mande projekt.  

Den nordiska kontaktgruppen har träffats 1-2 gånger per år och dess-
emellan har kontakter med e-post/telefon hållits. Gruppen har kontinuer-
ligt lämnat egna och nationella synpunkter på projektet, översatt meny-

                                                      
2 http://www.agrsci.dk/afdelinger/forskningsafdelinger/ahp/medarbejdere/gkb 
3 http://www.puutarhaliitto.fi/ 
4 http://www.hs.halland.net/index.htm 
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texter till resp språk samt inte minst aktivt deltagit vid utveckling av for-
mulär för bedömning av odlingar. 

I Sverige har Jordbruksverket också separat finansierat insatser från 
ekologiska rådgivare för att göra sortbedömningar i fält. 

Projektledaren och deltagare i den nordiska kontaktgruppen har skrivit 
artiklar om projektet i olika facktidningar. 

Jordbruksverket i Sverige har en utsädesgrupp som rådgivande organ 
inför dispensansökningar om ekologiskt utsäde. Projektledaren har ingått 
i denna grupp som sammanträtt två gånger per år. 

Utbildning har genomförts av svenska ekologiska rådgivare i hante-
ring av webbplatsen och i hur odlingar bör bedömas. Efter fullgjord ut-
bildning har dessa rådgivare certifierats och med egna lösenord fått till-
gång till sina exklusiva informationsplatser på webben. 

I december 2005 genomfördes ett seminarium i Finland med deltagare 
från Danmark, Sverige, Finland, Norge och Estland. På seminariet pre-
senterades webbplatsen och projektet, läget för ekologisk odling i Norden 
och Baltikum redovisades samt fortsatta utvecklingsmöjligheter diskute-
rades. Deltagarna var positiva till att försöka utvidga projektet med Nor-
ge, Island och de Baltiska länderna samt att komplettera webbplatsen med 
respektive lands databas på tillgängliga sorter med eventuella dispenser.  

Figur 1. Den nordiska projektgruppen och inbjudna föreläsare till seminarium i Finland i 
december 2005. 





 

3. Webbplatsen – 
www.orgseed.com 

Såsom huvudsakligt arbetsredskap för att kunna presentera aktuellt utbud 
av utsäde för ekologisk grönsaksodling har en webbplats utvecklats; 
www.orgseed.com. 

Målgruppen för webbplatsen är ekologiska grönsaksodlare, rådgivare, 
frö/förädlingsföretag och tjänstemän inom denna sektor. 

3.1 Teknisk information 

Webbplatsen är utvecklad med full interaktivitet och hanteras av en In-
ternet Information Server (IIS) kopplad till en MS Access databas. Asp 
används som huvudsakligt scriptspråk, kompletterat med java-script för 
formulärhantering och html för grafisk presentation. Kontroll av inlogg-
ning med lösenord och användarnamn sker med session-cookies.  

Inmatade data bearbetas automatiskt i databasen för att presentera sta-
tistiska uppgifter och relevanta urval. All information på webbplatsen är 
sökbar enligt ett brett urval av kriterier. Utskriftsfunktioner för att skriva 
ut texter om valda sorter etc. har utvecklats. Automatisk bildhantering 
med möjlighet att lägga in bilder av sorter och odlingar finns inlagd. 
Webbplatsen är designad för att enkelt kunna hantera olika menyspråk. 
För närvarande används menyspråken svenska, danska, finska och eng-
elska. 

För att säkerställa tillförlitlighet och prestanda har all kodning gjorts 
manuellt. 

3.2 Anpassad för olika användarkategorier 

Webbplatsen är utvecklad för olika användarkategorier. Förutom den 
publika delen så styrs användaren efter inloggning till den del – lager –, 
som personen har behörighet att utnyttja. Det innebär att personer utan 
behörighet endast har tillgång till den mindre del av webbplatsen där den 
publika informationen är samlad. 
 
Webbplatsen består av fem lager: 
 
• Publik del 
• Kontaktpersoner 

http://www.orgseed.com/
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• Myndigheter 
• Webmaster 
• Demoversion 

3.2.1 Publik del 

I den publika delen ges information om ekologiskt grönsaksutsäde på tre 
olika informationsnivåer: 
 
• Uppgifter från fröföretag 
• Sammanställningar av bedömda odlingar/försök 
• Öppet forum där alla kan lämna synpunkter  

3.2.1.1 Uppgifter från fröföretag 
Den grundläggande nivån är uppgifter från frö/förädlingsföretag. Dessa  
uppgifter läggs in av webmaster och hämtas från fröföretagens kataloger 
eller webbplatser. Uppgifterna uppdateras årligen. 
 

Figur 2. Bild från webbplatsen som illustrerar andra informationssteget om olika sorter. 
 
För varje sort kan finnas uppgifter från flera olika fröföretag. För närva-
rande innehåller databasen 363 sorter fördelade på 65 växtslag. Utöver 
sortnamn så finns beskrivande texter om sorten, sortägare och andra upp-
gifter som frö/förädlingsföretagen anger, samt länk till återförsäljarna så 
att besökaren enkelt kan kontakta dem. 

3.2.1.2 Sammanställning av bedömda odlingar/försök 
Den andra informationsnivån innehåller information om odlingar och 
försök. Dessa tillförs successivt databasen av certifierade kontaktpersoner 
(se nedan). Uppgifterna redovisas med hjälp av fastställda formulär som 
kontaktpersonerna använder i samband med besök vid försök eller en-
skilda odlingar. Uppgifterna förs sedan över till databasen. Uppgifter som 
härrör från enskilda odlare avkodas så att de inte är spårbara till en speci-
fik odlare, men ändock användbara för att jämföra med andra resultat och 
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bedömningar vid motsvarande odlingsförutsättningar. Med hjälp av pro-
grammering bearbetas dessa data från olika odlingar/försök och på web-
ben redovisas medelvärden och sammanställningar.  
 

Figur 3. Bild från webbplatsen som visar sammanställning av bedömda odlingar. 
 
Bedömningarna görs efter ett fastställt formulär som innehåller 12 olika 
kriterier. Dessa är sortanvändning, avnämare, odlingsmetod, ogrästryck, 
lagring, växtskyddsproblem, växtnäring, kvalitet, avkastning, lagring 
kvalitet, lagring utfall samt avkastning säljbar. För varje kriterium finns 
en 5-gradig skala alternativt förvalda svar. Detta för att kunna bearbeta 
bedömningarna statistiskt. Dessutom ges möjlighet för kontaktpersonerna 
att skriva egna kommentarer. Utöver dessa kriterier finns också uppgifter 
om odlingsområde, jordart och mullhalt och givetvis sort. 

Fastän många uppgifter ska anges vid varje fältbesök är erfarenheten 
från hittills gjorda bedömningar att det, när kontaktpersonen fått viss 
vana, går snabbt att fylla i dessa uppgifter. Kontaktpersonen kan även 
välja att fylla i vissa uppgifter efter gårdsbesöket. 

Figur 4. Bild från webbplatsen som visar detaljerad sortinformation. 
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3.2.1.3 Öppet forum 
Den tredje informationsnivån består av ett öppet forum där odlare och 
besökare kan skriva in egna kommentarer om olika sorter. Alla besökare 
är välkomna att utnyttja denna funktion. 

Vår förhoppning är att dessa tre olika informationsnivåer ska ge besö-
karen en fullödig bild av tillgängliga sorter. 

3.2.2 Certifierade kontaktpersoner 

De uppgifter om odlingar och försök som redovisas på den publika delen 
av webbplatsen är inlagda av certifierade kontaktpersoner. Dessa perso-
ner har genomgått en dags utbildning om dels användning av webb-
platsen och dels om hur de olika bedömningarna i fält ska göras. Denna 
utbildning genomförs för att underlätta kontaktpersonernas arbete och för 
att skapa gemensamma referensramar för de bedömningar som kontakt-
personerna gör i fält. 

Eftersom de certifierade kontaktpersonerna ska fylla i uppgifter om 
bedömningar gjorda hos sina ekologiska odlare framkom önskemålet att 
komplettera webben med ytterligare uppgifter så att den kan användas 
som ett arbetsredskap i kontaktpersonernas dagliga rådgivningsarbete. 

Webbplatsen har därför kompletteras med vissa uppgifter, bland annat 
utskriftsfunktioner, bearbetning av inlagd information och möjligheter att 
lägga in bilder och skapa bildbibliotek knutna till deras odlare.  
 

igur 5. Bild från demoversionen som visar exempel på de sidor som certifierade kon-

är de certifierade kontaktpersonerna loggar in med sina unika lösenord 

3.2.3 Myndigheter 

Under projektets utveckling har det framkommit att vinster för såväl 
samhället som odlarna (slutanvändarna av webbplatsen) kan göras om 

F
taktpersoner har exklusiv tillgång till. 
 
N
och användarnamn kommer de automatiskt till sin exklusiva del av 
webbplatsen där kontaktpersons odlare med alla uppgifter finns tillgäng-
liga. Eftersom denna sektion är skyddad är uppgifterna endast tillgängliga 
för resp kontaktperson. 
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webbplatsen kompletteras med de uppgifter som resp nationell myndighet 
enligt EU-direktiv är skyldiga att föra om ekologiskt utsäde. I de nordiska 
länderna finns i varje land en sådan databas. 

Webbplatsen www.orgseed.com innehåller information på olika nivå-
er om ekologiskt grönsaksutsäde. Däremot finns inte den information 
som de nationella databaserna innehåller om aktuella dispenser etc inlag-
da. Om dessa informationer kopplas samman får slutanvändaren en lätt-
tillgänglig informationssida om både sorter och aktuella dispenser.  

På webbplatsen har skapats, på motsvarande sätt som för certifierade 
kontaktpersoner, exklusiva och skyddade lager som kan användas av resp 
nationell myndighet i Norden för att lägga in information om tillgängliga 
sorter och dispenser. Webben kan kompletteras med de ytterligare uppgif-
ter som resp land önskar ha. Vidare har webbplatsen förberetts för att gra-
fiskt kunna visa denna information tillsammans med övrig sortinformation.  

En gemensam databas för Norden med information om tillgängliga 
sorter och dispenser är väl i linje med EU:s förordning. Där sägs uttryck-
ligen att flera länder kan samarbeta om en gemensam databas. Detta sker 
t ex i www.organicxseeds.com, som är en gemensam databas för länder i 
mellaneuropa. Där visas emellertid ingen sortinformation, utan enbart de 
uppgifter som krävs av EU om dispenser och tillgänglighet. Webbplatsen 
www.orgseed.com blir betydligt innehållsrikare eftersom även sortinfor-
mation finns där. Förutom kostnadseffektivare myndighetshantering och 
lättillgängligare användarinformation så kan också de Baltiska länderna 
erbjudas att deltaga i den gemensamma webbplatsen. 

3.2.4 Webmaster  

Webmastern har övergripande ansvar för webbplatsen, lägger in sortinfor-
mation från frö/förädlingsföretagen, samt hanterar tilldelning av lösenord. 

 designad så att alla rutinmässiga förändringar görs i 

3.2

s möjligheter 
och för att kunna genomföra utbildningar av certifierade kontaktpersoner, 

n skapats. I denna kan webbplatsens samtliga funktio-

Webbplatsen är
formulär på webben. Övriga ändringar görs direkt i koden. 

.5 Demoplats  

För att på ett enkelt sätt kunna redovisa hela webbplatsen

har en demoversio
ner studeras och övningar med att lägga in uppgifter genomföras. Demo-
versionen är en spegling av den skarpa versionen förutom att den är 
kopplad till en separat databas. Den har därför samma funktionalitet som 
den riktiga webbplatsen, men däremot är innehållet i databasen inte iden-
tiskt med den skarpa versionen och kan innehålla testuppgifter inlagda 
under tidigare utbildningar och tester. 

Intresserade personer är välkomna att testa demoversionen. Lösenord 
och användarnamn erhålls vid kontakt med webbmastern. 

http://www.organicxseeds.com/
http://www.orgseed.com/




 

4. Diskussion 

4.1 Utvecklad nordisk odling av ekologiska grönsaker 

Den ekologiska grönsaksodlingen i de nordiska länderna är liten och 
täcker ännu inte ländernas marknadsbehov. Dessutom är många produce-
rande enheter för små för att kunna garantera en tillräckligt jämn och 
kontinuerlig leverans av produkter till de stora livsmedelsbutikerna. Pro-
ducenterna väljs av den anledningen bort som leverantörer trots att hög-
kvalitetsprodukter kan finnas till försäljning. Behovet av expansion i alla 
led, från odling till butik, är nödvändigt för att möta den allt starkare in-
ternationella konkurrensen. En utveckling som även från samhällets sida 
framhålls vara önskvärd. 

Förutsättningarna för en framgångsrik odling är naturligtvis beroende 
av många faktorer som bl a klimat, sjukdomstryck, jordmån och tillgång 
till kunnig personal. En väsentlig faktor är också tillgången till klimatan-
passade, högkvalitativa sorter lämpade för ekologisk odling. Fortfarande 
dominerar användningen av konventionellt odlat utsäde i den ekologiska 
grönsaksodlingen trots att ambitionen från myndigheternas sida varit den 
motsatta. Detta mycket beroende på det bristfälliga utbudet av sorter vars 
utsäde producerats ekologiskt. När dessutom informationen om det eko-
logiska sortimentet är begränsad stimuleras inte odlarna till att pröva nya 
okända alternativ. 

Den anpassnings- och omställningsperiod på 12 år som EU-komissio-
nen föranstaltade i sin förordning EEC No 2092/91 har inte varit tillräck-
lig för grönsakssektorn. Mer forskning kring ekologiska fröproduktions-
metoder är nödvändig, liksom även nya ekologiska fröbehandlingsmeto-
der för sanering av fröburna sjukdomar. Från myndigheternas sida krävs 
en kombination av morot och piska för att driva utvecklingen i rätt rikt-
ning, utan att för den skull äventyra den ekonomiska avkastningen för en-
skilda produktionsenheter. När ett stort utbud av betydligt billigare utsäde 
av kända och etablerade sorter har att konkurrera med ett betydligt kost-
sammare utsäde av en för odlarna okänd sort krävs ett stort mått av ideo-
logi för att välja det ekologiska alternativet. Diskussioner förs också hu-
ruvida det grundläggande kravet på ekologiskt, icke GMO utsäde är rele-
vant och nödvändigt för att fastlägga trovärdigheten och kvaliteten mot 
konsumenten. Fortfarande vidhåller dock EU-kommissionen behovet av 
att stimulera användningen av ekologiskt utsäde, inte minst genom att 
synliggöra behovet och tillgången på ett enkelt och lättillgänglig sätt. I 
EC förordningen No 1452/2003 står nämligen att läsa följande 
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It is important to make the supply a
ing material produced by the organic

nd demand for seed and vegetative propagat-
 production method more transparent in order 

to stimulate increased production and use of seed and vegetative propagating ma-
terial produced by this method. 

 
Inför odlingssäsongens början skall varje fröföretag registrera aktuellt 

hos 
yn-

n med det 
Nordiska ministerrådet. 

ekologiskt sortiment hos den auktoriserade myndigheten. Är intresset 
det landets fröföretag lågt blir givetvis få sorter registrerade varför m
digheten tvingas ge frikostiga dispenser när tillgången på ekologiskt utsä-
de saknas. I ett annat land kan det ekologiska sortutbudet vara mycket 
brett varför myndigheten där väljer att inte bevilja dispens. Detta innebär 
ojämnlika villkor för odlare med annars likartade odlingsbetingelser.  

En gemensam databas för ett begränsat geografiskt odlingsområde där 
odlingsbetingelserna kan jämföras från en lokal till en annan skulle på ett 
effektivt sätt vägleda myndigheterna i beslutsprocessen, samtidigt som 
odlarna får information och tillgång till en större utsädesmarknad. Kom-
pletteras dessutom databasen med information och kommentarer om olika 
sorters kvalitetsegenskaper får odlarna ytterligare incitament att välja 
ekologiskt utsäde eller åtminstone utföra egna kompletterande sortförsök. 

4.2 Utvecklat nordiskt nätverksbyggande 

För att uppnå en gemensam nordisk marknad för ekologiskt grönsaksut-
säde krävs inte enbart att en gemensam marknadsplattform skapas. Det är 
också viktigt att de olika aktörerna i större utsträckning får kunskap om 
övriga länders förutsättningar. De möten och kontakter som etablerats i 
projektet har bidragit till ökad insikt och förståelse för de enskilda län-
dernas produktionsförutsättningar och marknader. Kontinuerliga kontak-
ter kring ett gemensamt projektmål är den spindel som behövs för att 
nätet ska vävas. Kunskapsutbyte, gemensamma seminarier, utveckling av 
forskningsprojekt och studiebesök för odlare till kollegor i andra länder är 
ytterligare exempel på aktiviteter som kan genereras via nätverket. 

I sammanhanget vill vi därför lyfta fram den roll som en samordning 
av de nordiska databaserna för ekologiskt grönsaksutsäde kan få. Efter-
som också Baltikum genom sina medlemskap i EU har samma förpliktel-
ser som de nordiska länderna att upprätthålla en elektronisk databas är det 
önskvärt att även dessa länder införlivas i databasen. Särskilt som en 
samordnad nordisk/baltisk databas med webbplats innehållande informa-
tion om tillgänglighet, dispenser och sortinformation är väl i linje med 
EU:s direktiv. Förutom att stimulera utvecklingen av den ekologiska od-
lingen torde samordningen också leda till effektivisering och kostnadsbe-
sparing inom de nationella myndigheterna. En utvidgning av den nuva-
rande databasen med Norge och Island, och i förlängningen de Baltiska 
länderna, underlättas högst väsentligt genom stöd och samverka
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4.3

Pro kt 
utsäde för gr  är mycket dynamisk och ett 

transparent information om ekologiskt utsäde.  

 Framtida möjligheter 

jektet har skapat en plattform för informationsspridning om ekologis
önsaksodling. Denna plattform

lämpligt arbetsredskap för rådgivare, odlare, fröföretag och myndigheter. 
För varje lands myndighet finns ett arbetsredskap att skapa en gemen-

sam databas som på ett substantiellt sätt kan stimulera användningen av 
ekologiskt grönsaksutsäde genom att på ett tydligare sätt visa på hela 
Nordens och Baltikums samlade utbud av ekologiskt utsäde. 

Det föreslås att Nordiska ministerrådet initierar ett möte med ansvari-
ga myndigheter i de nordiska länderna och Baltikum för att konkret fast-
ställa hur databasen och webbplatsen kan integreras med de olika databa-
ser som för närvarande finns i de nordiska länderna. En sådan gemensam 
databas innehållande både myndighetsinformation, men också sortinfor-
mation, skapar förutsättningar för en gemensam nordisk marknad, vilket 
underlättar när de enskilda odlarna ska välja ekologiskt utsäde.  

Fröföretagen bör också erbjudas möjligheten att utnyttja databasen för 
att lägga in information om tillgänglighet av resp sorter. 

En sådan utveckling är väl i linje med EU:s målsättning att skapa 
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