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 Bemyndigande 
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om utförande av odlingsgransking  

 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 och 21 § i 
lagen om handel med utsäde (728/2000): 
 
 

1 § 
Tillämpningsområde 

 
Denna förordning tillämpas på odlingsgranskningar som utförs av odlingsgranskare och av 
odlingsgranskare som representerar en fröaffär, vilka har auktoriserats av 
Livsmedelsverket, samt på myndighetsövervakningen av dem. Denna förordning tillämpas 
på odlingsgranskningar av följande växtarter: 
1) betor, 
2) olje- och spånadsväxter, 
3) vall- och foderväxter, och 
4) stråsäd. 
 

2 § 
Odlingsgranskare och odlingsgranskare som representerar en fröaffär 

 
Odlingsgranskaren och en odlingsgranskare som representerar en fröaffär skall genom sin 
underskrift förbinda sig att följa lagen om handel med utsäde (728/2000), de förordningar 
som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat med stöd av nämnda lag och de anvisningar 
som Livsmedelsverket utfärdat. Odlingsgranskaren och en odlingsgranskare som 
representerar en fröaffär skall besitta och ständigt vidmakthålla det kunnande och den 
skicklighet som uppgiften förutsätter. 
 
Odlingsgranskaren kan granska alla generationer av utsäde. Livsmedelsverket kan dock 
begränsa kontrollörens rätt att granska arter och utsädeskategorier. 
 
En odlingsgranskare som representerar en fröaffär kan under myndighetsövervakning 
granska sådana odlingar där generationer som följer på basutsädeskategorier framställs. 
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Livsmedelsverket kan dock begränsa kontrollörens rätt att granska arter. En 
odlingsgranskare som representerar en fröaffär kan granska odlingar endast på uppdrag 
av sin arbetsgivare. 
 

3 § 
Myndighetsövervakning 

 
Livsmedelsverket skall övervaka odlingsgranskarnas odlingsgranskningar enligt 
tillsynsplanen.  
 
Odlingsgranskarna granskar 10 procent av de odlingar av självpollinerade arter som en 
odlingsgranskare som representerar en fröaffär har granskat samt 20 procent av de 
odlingar av korspollinerade arter som en odlingsgranskare som representerar en fröaffär 
har granskat. Om ett laboratorium undersöker sortäktheten hos skörden av en art vars 
odling har granskats av en odlingsgranskare som representerar en fröaffär, skall 
tillsynskontroll utföras på 5 procent av odlingarna av självpollinerade arter och 15 procent 
av odlingarna av korspollinerade arter. Livsmedelsverket anvisar de odlingar där 
tillsynskontroll skall utföras. En odling kan underkännas på basis av tillsynskontrollen, om 
den inte uppfyller de krav som med stöd av lagen om handel med 
utsäde och lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) ställs på odlingar av utsäde. 
 
Prov på 10 procent av skörden från de odlingar som en odlingsgranskare som 
representerar en fröaffär har granskat tas för en officiell fältförsökskontroll i syfte att 
undersöka sortäktheten eller vid behov för en sortäkthetsundersökning i laboratorium. 
 
Den som låter undersöka odlingar som en odlingsgranskare som representerar en fröaffär 
granskar betalar de kostnader som övervakningen föranleder. 
 

4 § 
Återkallande av auktorisationen 

 
Om odlingsgranskaren eller en odlingsgranskare som representerar en fröaffär avsiktligen 
eller av vårdslöshet inte följer de gällande bestämmelserna, föreskrifterna eller 
anvisningarna om frökontroll, kan Livsmedelsverket återkalla en auktorisation som den har 
utfärdat. 

 
5 § 

Ikraftträdande 
 

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2019. 
 
 
Helsingfors den 29 mars 2019 
 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Jari Leppä 
 
 
 
Konsultativ tjänsteman    Marja Savonmäki 


