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om vissa åtgärder på växtförädlingsområdct m. m.: 

beslutad den 22 februari 1979. 

Prop. 1978/79: 130 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

hifogade utdrag av regcringspnitokoll. 

På regeringens vägnar 

OLA ULLSTEN 

ERIC El\lLU~D 

Propositionens hm·udsakliga innehåll 

I propositionen föreslås ökade insatser på viixtförädlingsområdet. Rege

ringen föreslås fä bemyndigande att godkänna avtal mellan staten och 

Svenska lantmännens riksförbund som innebär att verksamheten vid Sve

riges ut sädes förening och Allmänna svenska utsädesaktiebolaget förs sam

man till ett nytt företag. Svalöf AB. Det nya förelagd skall ägas till hiilftcn 

var av staten och Svenska lantmännens riksförbund. Vidare förcslfls att re

geringen bemyndigas godkänna ett avtal mellan staten. Lantbrukarnas 

riksförbund och Svenska lantmännens riksförhund. Enligt detta avtal skall 

staten och jordbrukets föreningsrörelse gemensamt bidra till finansiering
en av viss växtförädling. 

Till lantbruksstyrelsen knyts en växtförädlingsnämnd med uppgift att 

pröva ansökningar om medel till växtförädlingsprojekt som är angelägna 
från allmän synpunkt. Sammanlagt kommer nämnden att disponera ca 14 

milj. kr. för det första halvåret 1980. För ökad forskningsverksamhet före

slås Sveriges lantbruksunivcrsitet tillföras bl. a. en professur för kultur

växternas genetik och förädling. Sammanlagt innehär avtalet om gemen

sam finansiering av visst växtförädlingsarhete och förslagen om ökad 

forskning att de årliga bidragen till växtförädling ökar med 5,7 milj. kr. 

Inom växtförädlingsavgiftssystemet införs den ordningen. att medel ur 

växtförädlingsfonden i princip utbetalas till sortinnehavare endast under 

den tid som motsvarar skyddstiden inom växtförädlarrättcn. I övrigt före

slås att i lagen om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift 

införs bestämmelser om kvalitetsdeklaration av stidant utsäde. som inte 

skall statsplomberas. och att i samband därmed 1928 års lag angående han

del med utsädesvaror (frölagcn) upphävs. 

I Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 130 
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I Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 298) om statsplombering av utsäde och 
om växtförädlingsavgift 

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen ( 1976: 298) om statsplombe

ring av utsäde och om växtförädlingsavgift samt I - 3 och 8 ** lagen skall 

ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lydelse Föresla;:en lydelse 

Lag om statsplumbering ar utsäde Utsädes/ag 
och om riixtförädlingsarg(ft 

I denna lag förstås med 
I. utsäde. dels frö som är avsett 

till utsäde med undantag av skogs
frö och frii a1· \'äxter som odlas en
dast till prydnad, dels utsäde av po
tatis (utsädespotatis), 

2. statsplvmbering m· 11tsiide, 
förvaltningsuppgift som innebär 
k valitetskontroll av utsäde, plom
bering av förpackning med utsäde 
och utfärdande av bevis därom. 

§ 

1 denna lag förstås med 
I. utsäde. dels frö som är avsett 

till utsäde med undantag av skogs
frö, dels utsäde av potatis (utsädes
potatisJ. 

2. statsplombering m· 11tsäde. 
förvaltningsuppgift som innebär 
kvalitetskontroll av utsäde. plom
bering av förpackning med utsäde 
och utfärdande av bevis därom. 

2 § 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer fär meddela 
föreskrifter om att utsäde av visst 
slag får överlämnas till annan eller 
föras ut ur landet endast om stats
plombering av utsädet har skett. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer fär meddela 
föreskrifter om l'ilka 1·illkor som 
skall gälla för statsplvmbering. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer fär meddela 
föreskrifter om att utsäde av visst 
slag fär överlämnas till annan eller 
föras ut ur landet endast om stats
plombering av utsädet har skett. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om 1·ilka 1·ill/.:.or som 
skall gälla för statsp/ombering. 

3 § 
Regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer fär meddela 
föreskrifter om att utsäde m· l'isst 
slag som inte skall statsplomberas 
får ö1·erlämnas till annan endast 
om utsädet är försett med eller åt
följs ai· uppg{fter som bel1ö1·s för 
att bedöma dess halitet ( halitets
deklarationJ.' 

För tillsyn a1· att föreskr((terna 
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N11rara11de lydelse 

Den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot föreskrift 
som har meddelats med stöd av 2 .~ 
dömes till böter. om ej gärningen är 
belagd med straff i lagen ( 1960: 418) 
om straff för varusmuggling. 

Har någon gjort sig skyldig till 
brott enligt första stycket. skall han 
förpliktas erlägga växtförädlingsav
gift som har undandragits genom 
brottet. 

3 

Fiireslagen lydelse 

1im k1·alitet.1dd.lara1io11 .fi'i(i.1 iigcr 
111y11digh1•/ .10111 l"l'.t:<'ringen h1'.1lii111-
mer tilltriidc till lokal eller 111111<11111-
ry111111e och .fiir diir la r>r<ll'. Myn
digheten har rätt att på h1•gära11 .fil 
Je 11r1ply.rni11gar och handlingar 
som heliiirs .fiir 1illsy11e11. 

Dl'I i/ligger r10/is111y11dighe1 all 
lii11111<1 det bitriide .10111 hehiil'.I Fir 
tillsy11c11. 

8 § 

Den som uppsåtligen dler av 
oaktsamhet bryter mot föreskrift 
som har meddelats med stöd av 2 * 

.fi'irsta stycket eller 3 * .fi"ir.1·1a styc
ket dömes till böter. om ej giirning
en är belagd med straff i lagen 
( 1960: 41 H l om straff för varu
smuggling. 

i· ara som rnrit .fåre1111il .fiir brotl 
11101 fiireskrifi, meddelad med stiid 
a1· 3 *.fi'frsta stycket. skal/.fiJrklaras 
förrerkad, 0111 det <'.i iir llflfll'llhart 
ohilligt. Detsamma giiller 11/hyte a1· 

si/dam hrott. I stiilletfiir rnran kan 
dess 1·iirde .ti'irklaras fi"in·erkat. 

Har någon gjort sig skyldig till 
brott enligt första stycket. skall han 
förpliktas erlägga växtförädlingsav
gift som har undandragits genom 
brottet och ersiilla 1illsy11.1·myndig
lll'te11 kostnader för 1111dersiik11ing 
a1· taget pro1·. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980. 

2 Förslag till 

Lag om upphävande av lagen (1928: 289) angående handel med utsä
desvaror 

Härigenom föreskrivs att lagen (1928: 289) angående handel med utsä

desvaror skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1980. 
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JORDBRUKSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid rcgaingssammant räde 

1979-0:!-22 

Närrnrande: statsministern Ullsten. ordförande, O\:h statsråden Sven Ro

manus. Mundebo, Wikström, Friggebo. Wirtcn, Huss, Rudht:. Wahlberg, 

Hansson. Enlund, Lindahl. Winther. De Gcer. Blix, Cars. Gabriel Roma

nus. Tham. Bondestam 

Föredragande: statsrådet Enlund 

Proposition om vissa åtgärder på växtförädlingsområdet m. m. 

Inledning 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 oktober 1975 tillkallade 

dåvarande chefen för jordbruksdepartementet en särskild sakkunnig 1 med 

uppdrag att utreda vissa frågor rörande växtförädlingen i Sverige. Den sak

kunnige antog namnet 1975 ärs växtförädlingsutredning (Jo 1975: 06l. 

1975 års växtförädlingsutredning avlämnade i februari 1978 betänkandet 

<SOU 1978: 231 Växtförädling. Utredningens sammanfattning av betänkan
det bör fogas till protokollet i detta ärende som hilaga I. Beträffande nuva

rande förhållanden m. m. samt utredningens närmare överväganden hänvi

sas till betänkandet. 
Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av styrelsen för in-

ternationell utveckling (SIDA), socialstyrelsen. statskontoret. riksrevi

sionsvcrket CRRVl, universitets- och högskoleämbetet <UHÄJ. lantbruks

styrelsen. statens livsmcdelsverk. statens jordbruksnämnd, statens natur

vårdsverk, Lunds universitet, statens naturvetenskapliga forskningsråd, 

statens centrala frökontrollanstalt !fr. o. m. den I juli 1978 statens utsädes

kontroll ). statens växtsortnämnd. Sveriges lantbruksuniversitet CSLU). 

Sveriges utsädesförening CS U Fl. statens råd för skogs- och jordbruks

forskning. länsstyrelserna i Malmöhus. Skaraborgs. Östergötlands och 

Västerbottens län. forskningsrådsnämnden. beredningen för u-landsforsk

ning CSAREC). utredningen om skyddslagstiftning rörande forskning om 

hybrid-DNA, Tjänstemlinnens centralorganisation (TCQ), Centralorgani-

' Professorn Åke Gustafsson. 
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sati<lllCn SACO/SR. gemensamt av Lantbrukarnas riksförbunu ( LRl-l. 

S\cnska lantmiinnens riksförbund (SLRl och Allmiinna svenska utsiiues

aktiebolaget. Kooperati\'a förbundet (Kl:). AB Carl.lo. Hushållningssäll

skapens förbund. Sveriges industriförbund. Sveriges Fröengrossistför

ening. W. Weibull AB samt Triiugärusniiringens riksförbund (TRFl. 

Srn.:ialstyrelsen har bifogat yttrande från länsfakarnrganisationen i Kal

mar liin. UHÄ hiinvisar till bilagda yttranden från universiteten i Lund. 

Uppsala. Göteborg och Umeå. liinsstyrelscn i Malmöhus län har bifogat 

yttranucn från kommunstyrelserna i Landskrona och Svalövs kommuner. 

liinsstyrelsen i Skaraborgs liin har med instämmanue bifogat yttrande från 

lantbruksniimnden. liinsstyrclsen i Östergötlands fan har bifogat yttranden 

fr[in hush1'1llningssiillskap och lantbruksniimnd. liinsstyrelsen i Väskrbot

tens liin har bifogat yttranuen från Norrlands lantbruksförsöksanstalt och 

LRF:s Hinsavdelning samt har SACO/SR utan eget ställningstagande bifo

gat yttranden frän Agrifack och lokala Agrifackklubbcn vid W. Weibull AB. 

Hiirutöver har yttranucn inkommit från Föreningen för Växtförädling av 

Frukt och Bär. lantarbetarcförbundets fackklubb vid Sveriges utsädesför

ening med instämmande från Svenska lantarbetareförbundet. E. Åkerberg 

och I. Granhall. Krokoms kommun. Nedre Norrlands Producentförening 

och Lantbrukarnas länsförbund i Jämtland. 1977 års Hemslöjdsutredning. 

professorerna N. 0. Bosemark. K. Fredga. Å. Gustafsson, A. Levan, A. 

Lima-de-faria. A. Lundqvist och A. Muntzing samt Svalövs kommun. En 

sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta 

iirende som bilaga 2. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8juni 1978 tillkallade dåva

rande chefen för jordbruksdepartementet i enlighet med 1975 års växtlc>r

ädlingsutrednings förslag en särskild kommitte 1 för förhandling om den 

framtida viixtförädlingen. Kommitten antog namnet Svalövsgruppen. 

Gruppen har i februari 1979 avlämnat en promemoria <Ds Jo 1979: 2l 

Samarbete mellan staten och jordbrukets föreningsrörclse på växtföräd

lingsområdet. Promemorian bör fogas till protokollet i detta ärende som bi

laga 3. 

Lantbruksstyrelsen, statens centrala frökontrollanstalt och statens växt

sortnämnd har i oktoher 1977 kommit in med förslag till ändrad utsädes

lagstiftning. En sammanfattning av förslaget bör fogas till protokollet i det

ta ärende som bilaRa 4. 
Efter remiss har yttranden över förslaget avgetts av RRV. näringsfri

hetsombudsmannen (NOl. konsumentverket. Sveriges lantbruksuniversi

tet. LRF. KF. Sveriges grossistförbund. Trädgårdsnäringens riksförbund. 

Sveriges fröengrossistförening, TCO, SACO/SR och Sveriges fröhandla-

' Generaldirektören Ingvar Widen. ordförande, samt departementsråden Stellan 
Kronvall och Karl-Erik Strand. 
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refön:ning. Allmänna svenska utsädcsaktiebolaget och W. Weibull AB har 

hänvisat till det yttrande som har avgetts av Sveriges fröhandlareförening. 

En sammanstiillning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i det

ta iin:nde som hi/aga 5. 

1 prop. J 978/79: I 00 !hil. 13 s. 104 och I O.'i) har regeringen föreslagit riks
dagen att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till Sveri

ges utslidesförcning för budgetåret 1979/80 beräkna ett förslagsanslag av 

13 831 000 kr. och till Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 

för budgetåret 1979/80 beräkna ett anslag av 460000 kr. Jag anhåller att nu 

få ta upp dessa frågor. 

2 Föredragandens ö"·erväganden 

2.1 Allmänna utgängspunkter 

Växtförädling innebär en förbättring och anpassning av kulturväxter till 

milingsbctingclscma. Den är en viktig förutsättning för en rationell livsme

delsproduktion bl. a. därigenom att den kan göra växtproduktionen säkra

re. Viixtförädlingcn ger ocksä goda möjligheter att anpassa vegetabilierna 

till vad som är önsk drt från närings- och folkhälsosynpunkt. Naturligt 

förekommande giftiga substanser i olika växtslag kan ofta elimineras ge

nom vtixtförädling. Lyckas man få. fram t. ex. resistens mot sjukdomar kan 

anviindning av bekämpningsmedel minskas. Växtförädling kan därigenom 

ge viisentliga fördelar från miljösynpunkt. I vissa fall har en anpassning av 

odlingsmateriakt genom växtförädling varit nödvändig för fortsatt odling i 

Sverige. Detta gäller t. ex. sockerbetor och oljeväxter. Särskilda insatser 

på växtförtidlingens område har även stor betydelse frän regionalpolitisk 

synpunkt. 

Växtförädlingsutredningen har understrukit växtförädlingens betydelse 

för bl. a. jordbrukets och trlidgårdsnäringens utveckling. För Sveriges vid

kommande ~ir enligt utredningens mening växtförädling också en av de 

verksamheter som är nödv~indiga för att det skall vara möjligt att bedriva 

en aktiv jordbruks- och trädgärdsnäringspolitik i syfte att åstadkomma en 

effektiv och miljövänlig produktion med hänsyn tagen till regionala intres

sen. Växtförädlingens betydelse har även understrukits av remissinstan-

serna. 

Utöver vad jag tidigare anfört om växtförädlingens betydelse vill jag in

stämma i uppfattningen att växtförädling är en nödvändig förutsättning för 

en framgångsrik jordbruks- och trädgärdsnäring. Växtförädling spelar där

till en viktig roll genom sin anpassning av nya sorter till odlingsteknik, 

gödslingsintensitet. maskinell skörd m. m. Härigenom ökar värdet av 

många andra jordbruksvetenskapliga insatser. För en framgångsrik prak

tisk växtförädling krävs även en betydande grundforskning och en lång-
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siktig målforskning där flera ämnesområden vävs samman. Praktik och 

teori måste nära samverka med varandra. 

Alltsedan den mera vetenskapligt baserade växtförädlingen startade på 

allvar i Sverige i slutet av förra århundradet har den befunnit sig pa en in

ternationellt sett hög ni va. De förslag som jag avser att lägga fram syftar till 

att bibehålla denna tradition. Förslagen skall också ses som ett uttryck för 

uppfattningen att staten har ett betydande gemensamt ansvar med jord

bruksnäringen och livsmedelsindustrin för utvecklingen inom svensk växt

förädling. 

2.2 Organisation av Yäxtförädlingen 

Sveriges utsädesförcning bedriver växtförädling inom jordbruks- och 

trädgårdsområdet. Föreningen erhåller statligt bidrag till sin verksamhet. 

Utsädesföreningens sorter försäljs genom dess handelspartner Allmänna 

svenska utsLidesaktiebolaget som ägs av Svenska lantmännens riksför

bund. SLR. 

Den historiska översikt som växtförädlingsutredningen gjort visar på de 

problem som är förknippade med att bedriva praktisk växtförädling inom 

en organisation och att marknadsföra och försälja produkterna inom en an

nan. Också en analys av utsädesföreningens resp. utsädesbolagets verk

samhet i dag visar på svårigheter. vilka direkt kan härledas till uppdelning

en på två organisationer. 

Utredningen har mot bakgrund bl. a. av en bedömning av utvecklingen 

på växtförädlingens område ansett det nödvändigt att den praktiska växt

förädlingen och marknadsföringen närmas till varandra. En integration av 

växtförädling och marknadsföring skulle leda till såväl en bättre samver

kan mellan de båda funktionerna som en effektivare verksamhet. Med tan
ke på statens betydande stöd till utsädesföreningen och på engagemanget 

från jordbrukets föreningsrörelse i såväl utsädesbolaget som försäljnings

organisat ionen för växtförädlingsprodukter, hävdar växtförädlingsutred

ningen att ett fortsatt ansvarstagande från dessa båda parters sida är natur

ligt. Växtförädlingsutredningen föreslår därför att utsädesföreningen och 

utsädesbolaget förs samman till ett företag, Svalöf" AB. Vikten av att det 

nya företagets verksamhet i första hand grundas på ett långsiktigt ansvar 

gentemot det svenska jordbruket framhålls som motiv för en samverkan 

mellan samhället och lantbrukarnas egen organisation. Det av utredningen 

föreslagna samgåendet mellan utsädesföreningen och utsädesbolaget stöds 

i stort av remissinstansema. 

Utredningen lämnar inte något detaljerat förslag beträffande ägarförhål

landena inom det nya företaget. Olika möjligheter måste därför undersö

kas, vad gäller förutsättningarna att bredda ägaransvaret liksom formerna 

för det statliga ansvarstagande!. 

I juni 1978 tillkallade dåvarande chefen för jordbruksdepartementet där-
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för en -.iirskilu kl•mmitt.:. Svalövsgrurren. meJ 11rrgiti all för statens räk

ning förhandla och - under forheh{1ll av regeringens godkiinnande - träffa 

avtal rörande viixtföriidlingens framtida organisation och diirmed samman

hiingande frågor. 

Arhetet inom Svaliivsgrurren. liksom de förhandlingar som förts med 

jordhrukets förhandlingsgrurr. har bekrMtat det av växtförädlingsutred

ningen redovisade heho\et <I\ att genom iikad samverkan mellan stat och 

niiring fiirstiirka svensk viixtförädling. Svalövsgrnppen konstaterar i sin 

rrornemoria att de fi.inla förhandlingarna lett fram till ett sadant resultat att 

en samverkan kan upp11[1s. Denna samverkan hör enligt gruppen kunna 

öka förutsiittningarna fiir ett forhatl framgångsrikt svenskt förädlingsarbe

te. till nytta för s[\\'iil hcrörda niiringar som samhället i övrigt. 

Svalövsgrnppen har för statens räkning träffat avtal med SLR om att bil

da ett nytt 'iixtfiiriidlingsföretag. Svalöf AB. Avtalet har biträtts av All

miinna svenska utsiidcsaktieholaget och Sveriges utsädesforening i de de

lar som dessa har hcrörts. Avtalet. som är träffat under förbehåll av god

kännande av regeringen och av föreningsstämma i Sveriges utsädesför

ening. innebiir att utsiidesfön:ningen och utsädesbolaget fr. o. m. den I ja

nuari 1980 förs samman till ett företag. Svalöf AB. 

Mot hakgrund av viirderingen av föreningen och utsädesbolaget och ef

ter förhandlingar har parterna vid överläggningar kommit överens om att 

staten utöver utsädesforeningens tillgångar skall tillskjuta 2 milj. kr. i sam

band med att företaget hildas. Beloppet skall tillföras SLR. I utbyte erhål

ler staten 8 000 aktier i utsiidesbolaget. 

Sveriges utsädesförening iir för sin verksamhet beroende av statsanslag. 

Om staten ingår avtal med SLR om att i framtiden driva verksamheten i 

Svalöv i bolagsform med staten och SLR som ägare. förutsätter Svalövs

gruppen att utsädcsföreningen överlåter samtliga de tillgångar och skulder 

som omfattas av föreningens rörelse till staten mot att staten åtar sig att 

fortsiittningsvis svara för den verksamhet som föreningen bedriver. Styrel

sen för föreningen har för sin del fattat beslut om sådan överlåtelse. Slut

ligt hcslut härom kan fattas vid föreningsstämma med utsädesföreningen. 

Beslutet torde inte innebära att Sveriges utsädesförening upplöses. Såsom 

Svalövsgruppen framhåller hör utsädesföreningen även efter överlåtelsen 

ha vissa uppgifter. bl. a. att förvalta ett antal stipendiefonder och att bedri

va publiceringsverksamhet. Även i övrigt kan föreningen enligt Svalövs

gruppens mening fungera som en ideellt arbetande organisation inom växt

förädl ingsomradet. 

Sammanförandet av utsädcsföreningcn och utsädesbolaget skall enligt 

avtalet ske så att S LR genomför en till staten riktad nyemission om 104 000 

aktier i utsädesbolaget. Som apportegendom överlämnar därvid staten de 

tillgångar och skulder som utsädcsföreningen tidigare överlåtit. Härige

nom och genom den föreslagna överlåtelsen av aktier till staten kommer 

staten och SLR att vardera äga 50 I/( av utsädesbolaget. Dessa transaktio-
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ner förutsättes bli genomförda per den I januari 1980. Företagets namn 

skall dLiretier vara Svalöf AB. 

Svalövsgruppen och jordbrukets förhandlingsgrupp har varit ense om att 

företaget skall bedriva viixtförLidling pä företagsekonomiska grunder. Det

ta fordrar ett betydande utvecklingsarbete av långsiktig natur inom företa

get. Svalöf AB skall därutöver mot särskild ersättning kunna bedriva växt

fi.iriidling som inte är direkt företagsekonomiskt lönsam. men som är ange

fägen för jordbruket och trädgårdsnäringen eller av andra skäl är angelägen 

för samhället. Det överskott som eventuellt uppkommer i verksamheten 

skall i första hand användas för att konsolidera företaget. 

Företagets styrelse skall enligt avtalet bestå av åtta ledamöter jämte två 

företrädare för de anställda. Bland de fyra ledamöter som utses av staten 

väljs styrelsens ordförande. Styrelsens vice ordförande skall väljas bland 

de fyra ledamöter som utses av SLR. Staten har i styrelsen tillförsäkrats 

ett avgörande inflytande i frågor som är särskilt viktiga för staten och före

taget. 

Det förutsätts vidare att en interimistisk styrelse för Svalöf AB snarast 

tillsätts i form av en organisationskommittc för att vidta nödvändiga förbe

redelser. 
Svali.ivsgruppen har i sitt arbete också undersökt möjligheterna att bred

da ägaransvaret i Svalöf AB. Av olika skäl har detta inte bedömts vara ge

nomförbart f. n. Gruppen vill emellertid inte utesluta att det i framtiden 

kan uppstå situationer, i vilka ett ytterligare vidgat samarbete på växtför

ädlingsområdet ter sig naturligt. Det bör enligt gruppens mening ankomma 

på ledningen för Svalöf AB och på ägarna att bevaka denna fråga. 

För egen del vill jag anföra följande. Det avtal som träffats är värdefullt 

ur flera aspekter. För det första säkras härigenom ett fortsatt växtföräd

lingsarbete i Svalöv. För det andra innebär det att staten och jordbrukets 
föreningsrörelse nu tar ett gemensamt ansvar för en viktig del av utveck

lingsarbetet på jordbruks- och trädgårdsområdet. 
Jag finner därför att Svalövsgruppens förslag att bilda ett nytt företag, 

Svalöf AB. bör genomföras. Jag ser detta som ett första betydelsefullt steg 

mot ett utvidgat samarbete på växtförädlingens område både inom landet 
och med övriga Norden. Stora fördelar bör kunna vinnas av ett utökat 

samarbete mellan de svenska växtförädlingsföretagen. Jag vill framhålla 

betydelsen av att ledningen för Svalöf AB främjar ett sådant samarbete. 1 

fråga om verksamhetens inriktning och omfattning ankommer det på led

ningen för bolaget att bestämma denna. Jag förutsätter därvid att verksam

heten bedrivs så att behovet av sorter för olika delar av landet, bl. a. Norr

land. kan tillgodoses. Likaså bör i verksamheten eftersträvas den höga ve

tenskapliga nivå som genom åren givit Sveriges utsädesförening en fram

trädande position både i Sverige och internationellt. Grunden för en fram

gångsrik förädlings verksamhet i Svalöf AB bör således vara ett långsiktigt 

utvecklingsarbete inom företaget. 
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Det har framkommit att förutsättningarna för den värdering av utsädes

bolaget och utsädesförcningen som har legat till grund för Svalövsgrup

pens förhandlingar har förändrats vad avser det danska företaget J. E. Ohl

sens Enke A/S, numera helägt av utsädesbolaget. Svalövsgruppen har där

för med mitt samtycke tagit upp nya överläggningar med representanter 

för jordbrukets föreningsrörelse. Svalövsgruppen har därvid för statens 

räkning träffat en överenskommelse med SLR. Överenskommelsen inne

bär att statens risktagande vid bildandet av Svalöf AB inte påverkas genom 

utve.:klingen i det danska företaget jämfört med vad som förutsattes i det 

träffade avtalet. Enligt min mening utgör överenskommelsen ett nödvän

digt fö_rt_ydligan~e ~". detta avtal. 
Jag förordar säledes att regeringen erhttller riksdagens bemyndigande att 

godkänna avtalet. Vidare bör regeringen härvid erhälla riksdagens bemyn

digande att vidta de åtgärder som kr~ivs för att bilda bolaget, dvs. överta 

tillgängar ~Kh skulder i Sveriges utsädesförening och som apportegendom 

överlämna dessa till Allmänna svenska utsädesaktiebolaget mot erhällande 

av aktier i bolaget. 

Sveriges ut sädesförening har för budgetåret 1979/80 begärt ett anslag om 

14806000 kr. För Sveriges utsädesförenings verksamhet under första hälf

ten av budgetåret 1979/80 bör anvisas 7 750 000 kr. 

F. n. utser regeringen vissa ledamöter i styrelsen för utsädesföreningen 

samt utfärdar föreskrifter för verksamheten. Behov av dessa bestämmelser 

föreligger inte efter den I januari 1980. 

2.3 Stöd till växtförädling 

Växtförädlingsutredningen har föreslagit att en särskild växtförädlings

nämnd inrättas för att stödja forsknings- och utvecklingsarbete på växtför

ädlingsomrädet. Detta borde ske genom en bred samverkan mellan staten, 

näringen och berörda företag. För att ge nämnden möjlighet att kontinuer

ligt lämna bidrag till sådan verksamhet förutsattes att medel årligen tillför

des nämnden från staten o.:h jordbruksnäringen. 
Denna gnmdläggande tanke i utredningens förslag har vunnit gehör i re

missbchandlingen. Vissa rcmissinstanser har emellertid haft invändningar 

beträffande delar av utredningens organisatoriska förslag. Sälunda har 

t. ex. flera remissinstanser menat att ansvaret för grundläggande forskning 

av långsiktig karaktär bör ligga på statens råd för skogs- och jordbruks

forskning. 

Svalövsgruppen har för statens räkning även träffat avtal med LRF och 

SLR om gemensam finansiering av visst växtförädlingsarhete. Avtalet är 

träffat under förbehåll av regeringens godkännande. Enligt avtalet skall 

staten inrätta en särskild växtförädlingsnämnd, sammansatt av represen

tanter för främst jordbrukets föreningsrörelse. konsumenterna och staten. 

Staten och jordbrukets föreningsrörelse åtar sig att under åren 1980-1989 
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anslt1 medel för att en för jordhrukets och triidgårdsnäringcns utveckling 

eller av andra samh~illdiga skäl angclligen v~ixtförädlingsverksamhet skall 

kunna hedrivas. 

Enligt Svalövsgruppcns förslag skall nämnden pröva ansökningar från 

svenska växtföriidlingsorgan om hidrag till målinriktade växtförädlings

projckt. A vsiktcn lir därvid att bidrag skall kunna utgå till angelägna pro

jekt som inte kan förväntas komm<i till ständ utan bidrag, t. ex. förädling av 

sorter som är särskilt anpassade till jordbruket i Norrland. Nämnden förut

siitts fortlöpande följa utvecklingen inom växtförädlingsområdet. Nämn

den förutsiitts m:ksa fä en särskild vetenskaplig grupp till sin hjälp. Sva

lövsgruppen föreslår slutligen att nämnden knyts <idministrativt till lant

bruksstyrdsen för att därigenom markera att en praktiskt förankrad. mål

inriktad verksamhet eftersträvas. 

Enligt det :ivtal som träffats mellan staten samt LRF och SLR förbinder 

sig staten och jordbrukets föreningsrörelse att under den första femårspe

rioden till nämnden årligen ansta medel motsvarande resp. parts nuvaran

de bidrag till växtförädling samt därutöver ytterligare 1.5 milj. kr. vardera. 

Vid framtida förhandlingar om ökning av resurserna för växtförädling bör 

det enligt Svalövsgruppen vara en strävan att följa de allmänna riktlinjer 

för statligt stöd till kollektiv forskning som redovisats bl. a. i prop. 1968: 68 

och i prop. 1971: I (bil. 15 s. 89l. Det är enligt Svalövsgruppen naturligt att 

den nu inledda samfinansieringen av angelägen växtförädlingsverksamhet 

hör fortsätta också efter det alt det nu aktuella avtalet löper ut. 

rör ären 1980 och 1981 sk<ill enligt avtalet nämnden till Svalöf AB lämna 

projektbidrag som tillsammans motsvarar summan av statens och för

eningsrörelsens nuvarande bidrag till föreningen. Under de tre därpå föl

j<inde ären minskar den garanterade bidragsnivån till företaget för att år 

1984 uppgå till ett belopp motsvarande hela det nuvarande bidraget från 

föreningsrörelsen och 75 <;( av bidraget från staten. Vid bidragsfördelning

en därutöver skall särskild hänsyn tas till den organisation som byggts upp 

inom Svalöf AB. 

För egen del vill jag anföra följande. Jag förordar att det avtal om gemen

sam finansiering av visst växtförädlingsarbete som träffats godkänns av re

geringen. Jag vill i likhet med växtförädlingsutredningen och Svalövsgrup

pen framhalla den stora betydelse som bidragsgivningen från växtföräd

lingsnämnden bör fä dä det gäller att stödja angelägna växtförädlingspro

jekt som är av den karaktären all de kräver särskilda insatser för all kom

ma till ständ. Jag vill också särskilt betona att vid bidragsgivningen hänsyn 

bör tas till växtförädlingens långsiktiga karaktär och till behovet av forsk

ningsprojekt som är nödvändiga för att vidareutveckla den praktiska växt

förädlingen. Avtalet innehåller särskilda regler om nämndens bidrag till 

Svalöf AB. vilket garanterar företaget en viss bidragsnivå. Jag finner detta 

lämpligt. bl. a. mot bakgrund av det personalansvar som ligger på företa-. 

get. 
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En slirskild växtforlidlingsnämnd hör således inrlittas den I juli 1979. 

Niimnden hör administrativt knytas till lantbruksstyrclsen. Det ankommer 

p{1 regeringen att utfarda instruktion för nämnden. För nämndens bidrags

givning bör ett särskilt anslag anvisas. Kostnaderna för niimndens admini
stration bör bestridas av de medel som nämnden disponerar. 

Det är naturligt att merparten av de medel som ställs till nämndens förfo

gande kommer att anslås till svenska växtförädlingsföretag. Även andra 
organ bör kunna fä. anslag i de fall då detta bäst gagnar de mål som nämn

den har att arbeta för. Likaså bör nämnden eftersträva en ökad nordisk 

samverkan där ekonomiska eller andra fördelar kan uppnås. 

Under anslaget Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtföriidling har 
W. Weibull AB med Weibullsholms växtförädlingsanstalt anhällit om ett med 

300000 kr. förhöjt statsbidrag av 700000 kr. Algot Holmherg och Söner AB 

har anhMlit om en med \80000 kr. förhöjt statsbidrag av 240000 kr. för den 

fortsatta förädlingen av sojabönan. Mot bakgrund av vad jag tidigare har 

anfört bör för första hälften av budgetåret 1979/80 utgå oförändrat anslag, 

dvs. 230 000 kr. För tiden därefter får såsom framgår av vad jag har anfört 

i det föregående de båda företagen ansöka hos växtförädlingsnämnden om 

projektbidrag. Jag vill erinra om att nämnden för år 1980 kommer att dispo

nera 3 milj. kr.. som står öppet för ansökan från samtliga växtförädlingsfö

retag. Detta belopp ökar successivt i takt med att garantin gentemot Svalöf 

AB minskar. 

2.4 Ökade insatser för kulturväxternas genetik och förädling 

Yäxtförädlingsutredningen framhåller att en fast grund för växtföräd

lingens fortsatta utveckling utgör den ökade kunskapen om kulturväxter

nas genetiska struktur. deras kromosomer och gener, från ett primitivt 

vild- eller odlingsstadium till nutidens drastiskt ändrade gen- och kromo
somuppsättning. I många hänseenden tenderar växtförädlingen till att bli 

en sorts ingenjörsteknik. 

Utredningen slår fast betydelsen av den grundforskning i kulturväxter

nas genetik som bedrivs vid växtförädlingsföretagen och universitetsinsti

tutionerna, samtidigt som man konstaterar att denna forskningsverksam

het ändå inte är tillfyllest. Behovet av en förstärkt långsiktig, målinriktad 

forskning stryks under. Ett ökat forsknings- och utvecklingsarbete erford
ras inom kulturväxternas genetik och cytogenetik, fysiologi, biokemi och 

statistik. Resistensförädling och resistensgenetik bör ges hög prioritet. 

Växtförädlingsutredningen framhåller att det givetvis inte är tänkbart att 

en intensifierad svensk grundforskning skall kunna ta upp alla av utred

ningen angivna problem till behandling. Framstegen i den forskning som 

bedrivs internationellt måste tas tillvara. Utredningen föreslår att en ut

ökad svensk växtförädling bedrivs i samarbete med växtförädling i andra 

länder. framför allt de nordiska. 
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Ingen av de nu\'arande professurerna i genetik garanterar en kontinuer

lig forskningsvcrksamhet med inriktning pä vara k11Jturviixters genetik lH.:h 

foriidling. Därför föreslår utredningen att en siirskild pnifrssur lH:h institu

tion i kulturväxternas genetik lH.:h fi.iriidling inriit tas vid Sveriges lant

bruksuniversitet. Organisatoriskt bör denna föras till universitetets aln

arpsdel och lokaliseras till Alnarp eller Svalöv. Vid institutionen hör dess

utom inrättas vissa ytterligare tjänster. Institutionens arhetsomräde bör 

omfatta gnmdläggande forskning och utvecklingsarbete inom kulturviix

ternas genetik och förädling. Verksamheten hör vara allmiingiltig och inte 

direkt inriktad pä en specifik gröda. 

Viixtförädlingsutredningen tar upp vissa gränsdragningsproblem som 

kan uppstå mellan den nya institutionen och avdelningen för växtförädling 

vid lantbruksuniversitctets institution för genetik och viixtförädling i Ultu

na. Enligt utredningen bör under de närmaste åren verksamheten vid av

delningen för växtförädling i Ultuna i stort kunna fortga oförändrad. På 

sikt bör emellertid lantbruksuniversitetets styrelse ta initiativ till en arbets

fördelning mellan de båda institutionerna. Denna bör ta sikte pä att verk

samheten pä Ultuna dels skall betjäna grundutbildningen med tillhörande 

forskarutbildning och ämnesanknytningar inom lantbruksuniversitetet, 

dels ge en viss specialisering på problem rörande jordbruket i mellersta 

och norra Sverige. Verksamheten vid den nya institutionen bör ha en bre

dare bas och ocksä inrymma huvuddelen av den forskning och forskarut

bildning som anknyter till den praktiska växtförädlingen vid de stora växt

förädlingsanstalterna i Sydsverige. 

En stor del av verksamheten vid den nya institutionen får enligt utred

ningen förutsättas ske i kontakt med det föreslagna företaget i Svalöv, Wei

bullsholms växtförädlingsanstalt och Hilleshög. Därigenom kan den nyin

rättade institutionen för kulturväxternas genetik och förädling bli ett dyna

miskt tillskott till den växtförädlingsverksamhet som pågår i skäncregio

nen. Den organisatoriska placeringen inom lantbruksuniversitetet under

lättar samtidigt ett samarbete med de universitctsinstitutioner som är för

lagda till andra orter i landet. t. ex. Ultuna. 

Remissinstanserna har understrukit behovet av ökade insatser inom 

forskning och ut veckling. Bl. a. lantbruksuniversitetct vill kraftigt tillstyrka 

den av utredningen föreslagna förstärkningen av forskningsresurserna 

inom ämnesområdet. En fortsatt gynnsam utveckling av svensk växtföräd

ling är i hög grad beroende av möjligheterna att öppna nya vägar genom 

grundläggande forskning. Lantbruksuniversitetet vill därmed understryka 

betydelsen av ökad samverkan med forskning inom en rad näraliggande 

ämnesområden, såsom växtodling, växtnäring och resistensbiologi. 

För egen del vill jag starkt framhålla betydelsen av grundforskning om 

kulturväxternas genetik och förädling. Jag tillstyrker därför förslaget om 

att inrätta en särskild professur i kulturväxternas genetik och förädling vid 

Sveriges lantbruksuniversitet. Jag vill framhålla att denna professur bör 
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kunna tj~ina som ett vitaliserande inslag i det omfattande viixtforädlingsar

betc som sker i Skåne. för verksamheten erfordras vissa basresurs.::r. Jag 

kommer diirför senare att föresltt att ytterligare medel anvisas under ansla

get Sveriges lanthruksuniversitet: Lanthruksv.::tenskapliga fakultetens 

driftkostnader. 

Sammantaget innehär mina förslag i denna del alt lanthruksuniversitetet 

t illfors ytterligare 2. 7 milj. kr. Härigenom garanteras en kontinuerlig forsk
ningsverksamhet med inriktning pi\ våra kulturväxters gem:tik och föräd

ling. Då Jet gäller verksamhetens organisation ankommer det pil lant

bruksuniversitetet alt besluta härom. Verksamheten hör av effektivitcts

skäl i lämplig utsträckning samordnas med verksamheten vid avdelningen 

för växtförädling i Ultuna. Jag avser vidare att föreslå att till förste inneha

vare av professuren i kulturväxternas genetik och växtför~idling utses nu

varande föreståndaren för Sveriges utsädesförening. professor Arne Hag

berg. För riksdagens information vill jag nämna att enheten avses förläggas 

till Alnarp. för detta talar bl. a. behovet av samordning med lantbruksuni

versitetets övriga verksamhet. Lantbruksuniversitetet bör dock vara oför

hindrat att förlägga delar av verksamheten till Svalöv för att därigenom un

derlätta den nödvändiga kontakten med den praktiska växtförädlingen. 

2.5 Ö\Tiga växtförädlingsfragor 

Växtförädlingsutredningen föreslår att lantbruksuniversitetets försöks

avdelning för förädling av frukt och bär i Balsgård förs över till det nya fö
retaget Svalöf AB. De rcmissinstanser som yttrat sig över förslaget i denna 

del motsätter sig detta. Svalövsgruppen har inte kommit med något förslag 

i frågan. 
Även jag anser att avdelningen bör kvarstå inom lantbruksuniversitetet. 

Däremot hör frågan om samverkan mellan avdelningen och det nya företa

get ytterligare beredas. Jag förutsätter att berörda parter själva kommer att 

överväga dessa frågor. Jag utgar vidare från att lantbruksuniversitetet mot 

bakgrund av bl. a. den av mig föreslagna enheten för kulturväxternas gene

tik och förädling samordnar verksamheten i Balsgård med den föreslagna 

enheten. 

Växtförädlingsutredningen fann efter kontakter med företrädare för 

jordbruk och växtförädling i de nordiska länderna att betydande intresse 

förelåg för en vidgad nordisk samverkan inom växtförädlingens område. 

Utredningen konstaterade att starka skäl talar för en nordisk samverkan 

vad gäller den långsiktiga, projektbundna forskningen. Även de remissin

stanser som tagit upp frågan om nordisk samverkan har starkt strukit un

der dess betydelse. 

Också jag vill framhålla behovet av ett utvidgat nordiskt samarbete på 

forskningens och den praktiska förädlingens område. Jag har i redogörel- . 

sen för bl. a. förslaget till växtförädlingsnämnd framhållit vikten av ett 
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nordiskt samarbete. fag vill i detta sammanhang hiinvisa till det samarbete 

som inletts vid den nyligen inrättade Nordiska genbanken för jordbruks

och triidgärdsväxter. Enligt min mening torde samarbetsfördelar finnas 

också pä växtförädlingens område. Som jag tidigare har anfört ankommer 

det på växtförädlingsnämndcn att i sitt arbete friimja nordisk samverkan. 

Viixtförädlingsutredningen framhäller att starka skiil talar för att växt

föriidlingen är väl lämpad för bisttmdsinsatser. Utredningen konstaterar at't 

en allt större biståndsverksamhet byggts upp inom ramen för utsädesför

eningen. Någon motsvarighet till detta finns inte inom övriga viixtföräd

lingsföretag. Erfarenheterna av den biständsverksamhet som bedrivits är 

goda. 

Några remissinstanser. bl. a. SIDA. har ingående behandlat frågan om 

biståndsinsatserna på växtförädlingsområdet och understrukit Sveriges 

ansvar på detta område liksom de möjligheter som växtförädling erbjuder 

till utveckling av u-ländernas jordbruk. Även jag vill framhålla betydelsen 

av dessa biständsinsatser och värt ansvar pä området. Jag förutsätter att 

Svalöf AB kommer att utnyttjas i biståndsarbetet. Frågan om inriktning. 

omfattning och finansiering bör i första hand lösas vid förhandlingar mel

lan biståndsorganisationerna och det nya företaget. I denna fråga har jag 

samratt med chefen för utrikesdepartementet. 
Lagen ( 1976: 298 lom stats plombering och om växtförädlingsavgift gäller 

tlertalet jordbruksväxter och grönyteväxter. A vgiftssystemct enligt lagen 

fungerar i huvudsak på följande sätt. Allt utsäde av ifrågavarande växter. 
som .skall marknadsföras. måste statsplomberas. Statsplomberingen får 

normalt ske endast av utsäde som har tagits in i en särskild lista. rikssort

listan. I samband med statsplomberingen tas en avgift ut som tillfaller en 

särskild fond - växtförädlingsfonden. Förädlare erhåller bidrag frän fon

den. vilka bidrag i princip motsvarar de växtförädlingsavgifter som influtit 
för de sorter han framställt. Medel som inte kan fördelas på detta sätt till

faller statens räd för skogs- och jordbruksforskning och delas ut för att 

stödja forskningsinsatser inom växtförädlingens område. lJ nder senare år 

har rådet tillförts ca 0,8 milj. kr. om aret. 

Genom växtförädlarrättslagen ( 1971: 392) ges ett immaterialrättsligt 

skydd för växtförädlingsprodukter. s. k. växtförädlarrätt. Lagen syftar till 

att tillgodose jordbrukets utveckling och att tillvarata förädlarnas intres

sen. Växtförädlarrättcn innebär ensamrätt för förädlaren att yrkesmässigt 

framställa och marknadsföra förökningsmaterial av växtsorten. Förädla

ren har möjlighet att medge annan rätt att mot ersättning yrkesmässigt ut

nyttja sorten (licens). Växtförädlarrätt gäller från den dag. dä ansökningen 

om registrering bifalls. och kan upprätthållas under femton eller. såvitt gäl

ler vin. fruktträd och deras grundstammar. skogsträd och prydnadsträd, 

aderton år räknat från ingången av året efter det. da beslutet om registre
ring vann laga kraft. Ensamrätten enligt lagen kan under vissa förutsätt

ningar inskränkas genom tvängslicens. Syftet med bestämmelserna om 
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tvangslicens är att möjliggöra ingripande om sortinnehavaren utan goJtag

bar anledning inte genom egen marknadsföring eller ptt annat still förser 

marknaden med förökningsmaterial pä skäliga villkor eller i den omfall

ning som är påkallad med hänsyn till folkhushället eller eljest frttn allmlin 

synpunkt. 

Växtförädlingsutredningen konstaterar att i frt1ga om sorter som heHiggs 

med växtförädlingsavgift särskilda regler saknas om skyldighet att tillhan

dahålla odlingsmaterial for reproduktion. Att reproduktionsutsädc ställs 

till fö1i"ogande även av sil.dana sorter är enligt utredningen dock lika moti

verat. F. n. kan detta endast regleras genom lagstiftningen om konkurrens

begränsning. U !redningen föreslår därför all som villkor för all hidrag skall 

utgå ur växtförädlingsfonden för viss sort bör uppställas att reproduktions

utsäde av sorten ställs till förfogande i den utsträckning som gäller för sor

ter som är skyddade enligt lagen om växtförädlan-ätt. Utredningen anför 

vidare att en harmonisering av den tid under vilken sortinnehavaren får er

sättning enligt systemet med växtförädlingsavgifter med den skyddstid 

som gäller enligt växtförädlarrätten är motiverad. Medel ur växtförädlings

fonden bör i princip inte tilldelas ägare av sort under längre tid än som sva

rar mot skyddstiden enligt lagen om växtförädlarrätt. För att inte menligt 

påverka växtförädlarnas samlade ekonomiska bidrag bör dessa regler en

ligt utredningen tillämpas endast för nya sorter. Beträffande äldre sorter 

föreslår utredningen att bidrag bör utgå t. o. m. år 1985. men därefter en

dast under tid som från införandet i rikssortlistan av sorten svarar mot 

skyddstiden för sorten, om registrering av växtförädlarrätt hade begärts 

vid tidpunkten för intagandet i sortlistan. 

De remissinstanser som yttrat sig i frågan tillstyrker i huvudsak utred

ningens förslag. Även jag ansluter mig till utredningens förslag. Bidrag ur 

växtförädlingsfonden bör utgå endast i fråga om sådana sorter som ställs 

till förfogande som reproduktionsutsäde på det sätt som när det gällt:r 

växtsort med växtförädlarrätt tillgodoses med bestämmelserna om tvangs

licens. det vill säga på skäliga villkor och i den omfattning som är påkallad 

med hänsyn till folkhushållet eller eljest fd\.n allmän synpunkt. Vidare bör 
bidrag ur fonden inte utgå för längre tid än som svarar mot skyddstiden en

ligt växtförädlarrättslagen. Sistnämnda begriinsning bör dock gälla endast 

för sorter som växtsortnämnden har godkänt för intagning i rikssortlistan 

efter den 30juni 1979. Medel som inflyter efter utgången av den tid för vil

ken bidrag utgår bör. i likhet med vad som bl. a. gäller för sorter beträffan

de vilka verksam förädlare saknas, tillföras statens råd för skogs- och jord

bruksforskning att användas för forskningsinsatscr på växtförädlingens 

område. Rå.det bör i sin bidragsgivning samråda med växtförädlingsnämn

den. Det ankommer på regeringen att meddela bestämmelser i angivna 

hänseenden. 
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2.6 A.ndrad utsädeslagstiftning 

Sävlil lagen I 1928: 289) angående handel med 11tsiidesvaror. den s. k. frö

laf:!i:n. som l<tf:!en ( 1976: 298) om statsrlombering av 11tslidi: och om växtför

iidlingsavgift syftar i första hand till att skydda konsumenterna mot utsiide 

av dälig kvalitet. 

Friilagen gllller i fråga om köp av frö. som iir avsett till utsäde. med un

dantag av skogsfrii och frö av rrydnadsväxter. Enligt lagen är säljaren 

skyldig att skriftligen lämna köparen uppgift om så.dana egenskaper hos ut

sildesvaran som renhetsgrad. ogräshalt och grobarhet. Uppgiftsskyldighc

tcn iir mindre omfattande i fråga om köksväxt frö lin beträffande andra frö

er. Vidare har lantbruksstyrelscn med stöd av frölagcn fastställt minimi

fordringar i frt1ga om k valitcten hos utsädes vara av sådana växtslag som 

inte omfattas av den obligatoriska statsplomberingcn. Enligt bestämmel

serna om statsplombcring av utsäde får utslide av vissa växtarter (flertalet 

jordbruksviixter samt grönyteväxtcrl inte överlämnas till någon, som kan 

antas använda det till utsäue. eller föras ut ur landet utan alt statsplombe

ring av utsädet har skett. Bestämmelserna omfattar inte frö av prydnads

växtcr. Statsplombcringen innebär att utsädet kontrolleras i fråga om kva

litet och att förpackningen med utsäde plomberas och förses med plombc

ringsbevis. 

Enligt lantbruksstyrelsen, statens utsädeskontroll och statens växtsort

niimnd bör utsäucskontrollen bättre anpassas till nutida förhållanden. Ut

siidcshanuelns karaktär har förändrats avsevärt sedan frölagens tillkomst. 

Handel meu utsiiue bedrivs numera av ett betydligt färre antal företag än 

tidigare och hanteringen sker i en mera industriell skala. Detta innebär 

bl. a. att handeln sker i fastare och mer reglerade former är tidigare, vilket 

gör utsädcsmarknaden mer överskådlig och lättare att kontrollera. Genom 
den obligatoriska statsplomberingen har konsumenterna fått ett fullgott 

skydd såvitt avser utsäde av jordbruksväxter. För flertalet konsumenter 

har sålunda frölagens bestämmelser i allt större utsträckning kommit att 

sakna praktisk betydelse. Den i frölagen föreskrivna uppgiftsskyldigheten i 

samband med köp av utsäde har numera betydelse endast för sådant köks

växtfrö som inte är statsplomberat och för de växtslag som har undanta

gits från obligatorisk statsplombering. 

Lantbruksstyrelsen. statens utsädeskontroll och statens växtsortnämnd 

föreslår därför att frölagen upphävs och ersätts med bestämmelser om viss 

uppgiftsskyldighet för förpackare och importör vid överlämnande till kö

pare "rn.:h andra av sådant utsiide som inte skall statsplomberas enligt lagen 

om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift. rör att till

godose konsumenternas intresse av att kunna bedöma kvaliteten hos så

dant utsäde bör utsädet vid överlämnandet till annan sålunda vara försett 

meu eller åtföljas av kvalitetsdeklaration. Regeringen bör enligt myndighe

terna ges bemyndigande att meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyl

:! Riksdagen 1978/79. 1 suml. Nr 130 
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dighetcn. Myndigheterna föreslär vidare att he~tämmelscrna om stats

plomhering och om kvalitetsdeklaration skall avse iiven prydnads växter. 

1 likhet med remissinstanserna anser jag att 1928 års frölag numera i vä

sentliga avseenden har förlorat sin betydelse. Pa 1920-talet var bl. a. torg

handcln med frö omfattande. Numera iir utsädeshanteringen en industriell 

hantering och konsumenternas intressen tillgodoses hetriiffande de allra 

tlesta slagen av utsiide genom lagen om statsplombering av utsiide och om 

växtförädlingsavgift. Jag ansluter mig däiför till förslaget att frölagen upp

hiivs och ersiitts med bestämmelser om skyldighet för förpackare och and

ra att liimna vissa uppgifier om kvaliteten hos sådant utsäde som inte skall 

statsplomberas. En sådan åtgärd innebär inte endast en anpassning av he

stiimmdserna till giillande praxis utan även en förenkling i stort av reglerna 

för det allmännas kontroll av handeln med utsiide. Jag tillstyrker också för

slaget att hestämrnclserna om statsplombering och om kvalitetsdeklaration 

i fortsättningen skall gälla också prydnadsväxtfrö. Många skäl talar för att 

även sådant frö bör omfattas av dessa former av konsumentskydd. Såsom 

framhållits i förslaget biir dock portionsförpackningar av prydnadsviixtfrö 

av praktiska skiil som regel kunna undantas frtm eljest föreliggande upp

giftsskyldighet. Bestämmelserna om kvalitetsdeklaration bör som föresla

gits tas in i lagen om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsav

gift. .lag föreslår att denna lag samtidigt ges en kortare benämning och kal

las utsädeslagen. 

1 lagen bör införas en bestämmelse enligt vilken regeringen eller den 

myndighet regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om 

att utsiide av visst slag. som inte enligt gällande regler skall statsplomhc

ras. får överlämnas till annan endast om utsädet är försett med eller åtföljs 

av kvalitetsdeklaration. 
K valitetsdeklarationen, som skall lämnas av förpackare eller importör, 

skall enligt förslaget innehålla uppgift om förpackarens eller importörens 

namn och adress, om växtart och i vissa fall även växtsort, om fröets gro

barhet. uttryckt i halt rent grott frö. samt i viss utsträckning även om utsä

des varans innehåll av andra växtarter. I några av remissyttrandena har 

framförts vissa erinringar beträffande det föreslagna innehållet i kvalitets

deklarationen. För riksdagens kännedom fär jag anmäla, att jag för egen 

del i stort kan ansluta mig till förslaget om vilka uppgifter som bör ingå i en 

kvalitetsdeklaration. Det ankommer emellertid på regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer att utfärda närmare bestämmelser i 

detta avseende. Därvid får ställning tas till de i remissyttrandena framförda 

synpunkterna. 
För att en effektiv tillsyn skall kunna ske av att reglerna om kvalitets

deklaration följs bör av regeringen utsedd tillsynsmyndighet fä rätt till till

träde till sådan lokal eller annat utrymme som används för förpackares el

ler importörs verksamhet. Myndigheten bör även ges rätt att begära de 

upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Det bör också före-
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skrivas att del !digger rolismyndighcl att Himna det hitriidL' -.om hehi.ivs for 

tillsynen. 

I lagen hiir vidare las in ans\·arshe-,1iimrnc.:lscr. lkssutom hör fiir k\·ali

tclsdeklaration giilla att den som brutit mot givna fiireskriftcr i fiirekllm

mande fall skall ersiitta tillsynsmyndighetens kostnader for undersökning 

av taget rrn\ och att vara snm varit fiirem~d för hrott Illlll s[idan fiireskrift 

skall kunna förklaras förverkad. om det inte iir urrenbart obilligt. 

Bestlimmdserna h\ir u·iida i kraft den I juli 1980. Samtidigt hi.ir fri.ilagen 

urphöra att giilla. 

3 Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen dels att antaga förslaget till 
I. lag om iindring i lagen ( 197h: 298) om statsplombering av utsiide 

och nm viixtföriidlingsavgift. 

2. lag om urrhiivande av lagen< 1928: 289) angäemk handel med ut

siiJesvaror. 

dels att 

3. godkänna de allmiinna riktlinjerna för växtföräJlingsverksam

heten som jag har förordat. 

4. bemyndiga regeringen att godkänna avtalet med Svenska lant

miinnens riksförbund. Sveriges utsädesförening och Allmiinna 

svenska utsädesaktieholagct om bildandet av ett viixtföriidlings

företag. 

5. hemyndiga regeringen att vidta de i'itgärder som krävs för att ge

nomföra avtalet. 
6. bemyndiga regeringen att ikliida staten de förpliktelser som följer 

av avtalet med Lantbrukarnas riksförbund och Svenska lantmän

nens riksförbund om gemensam finansiering av visst viixtföriid

li ngsarhete. 

7. godklinna de riktlinjer för organisation m. m. av en nämnd på 

vlixtföriilllingens omrtide som framgrir av vad jag har framfört. 

l\. bemyndiga regeringen att inrätta en tjänst snm professor vid Sve

rige~ lanthruksuniversitet i enlighet med vad jag har förordat. 
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4 Anslagsfrågor för budgetåret 1979/80 

DRIFTBUDGETEN 

TIONDE HUVUDTITELN 

G. UTBILDMJ\G OCH FORSKNING 

G 3. Sveriges lantbruksuniversitet: Lantbruksvetenskapliga fakultetens 

driftkostnader 

I prop. 1978/79: )()() (bil. 13 s. 90 och 91) har regeringen under detta an

slag föreslagit att 69 102 000 kr. anvisas till lantbruksvetenskapliga fakulte

ten vid Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1979/80. 
Mot bakgrund av vad jag tidigare har anfört om betydelsen av forskning 

inom kulturväxternas genetik och förädling bör ytterligare 2 570000 kr. till

föras anslaget för denna verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslt'lr riksdagen 

att till S1·eriges lantbruksunil'ersitet: Lantbruk.n-ctenskapliga fakul

tetens dr(ftkostnader för budgetåret 1979/80 utöv.:r i prop. 

1978/79: 100 bil. 13 föreslaget reservationsanslag anvisa ytterliga

re 2 570 000 kr. 

G 11. Bidrag till Sveriges utsädesförening 

1977/78 Utgift 

1978/79 Anslag 
1979/80 Förslag 

14855000 

13 831 000 

7 750000 

Sveriges utsädesförening har till uppgift att genom försöks- och föräd

lingsarbete verka för sädesslagens och frösorternas utveckling. Statsbidra

get används till avlöning av vissa av föreningens ordinarie tjänstemän och 

av övrig personal samt till vissa omkostnader. 

S1·eriges 11tsiide.1föreninR 

I. Pris- och löneomräkning 1669000 kr. 

2. Besparingsalternativet motsvarar indragning av tre tjänster eller 
300000 kr. 

Yttrande 

Sveriges lantbruksuniversitet tillstyrker oförändrat statsanslag. 
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Fiiffdraga11d1'11 

Mot bakgrund av att ansvaret för föreningens fiirlidlingsverksamhet 

övertas av Svalöf AB fr. o. m. den I januari 1980 hör medel nu anvisas till 

Sveriges ut sädesförening endast för andra halvaret 1979. Jag beräknar d~ir

f'ör anslaget till 7 750000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslfir riksdagen 

att till Bidrag till S1wig<'.1· 111siide.1}iire11i11g för budgetåret 1979/80 

anvisa ett förslagsanslag av 7 750000 kr. 

G 12. Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 

1977/78 Utgift 

1978/79 Anslag 

1979/80 Förslag 

460 000 

460000 

:!30000 

Frtm anslaget utgär bidrag till W. Weibull AB för den praktiskt vetenskap

liga verksamheten vid Weihullsholm och till den växtförädling som bedrivs 

av Algot Holmberg och Söner AB. 

1978/79 Beräknad ändring 1979/80 

Bidrags mot- Föredra-
tagaren ganden 

Bidrag till den praktiskt vetcn-
skapliga verksamheten vid 
Weibullsholm 400000 +300000 -200000 
Bidrag till växtförädlings-
arbetet vid Algot Holmberg 
och Söner AB 60000 + 180000 - 30000 

460000 +480000 -230000 

W. Weibull AB med Weibullsholms växtförädlingsanstalt har anhållit om 

ett med 300 000 kr. förhöjt statsbidrag av 700000 kr. Algot Holm berg och 

Söner AB har anhållit om ett med 180000 kr. förhöjt statsbidrag av 240000 

kr. för den fortsatta förädlingen av sojabönan. 

Y1tra11de 

Sveriges lantbruksuniversitet tillstyrker växtförädlingsanstaltens an

slagsframställning. 

Föredraganden 

Mot bakgrund av vad jag har anfört om framtida bidrag till växtföräd

lingen bör medel nu anvisas endast för andra halvåret 1979. Jag beräknar 

däiför anslaget till 230000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksda

gen 
att till Bidrag till viss praktiskt 1·etenskap/ig l'äxtförädling för bud- . 

getåret 1979/80 anvisa ett anslag av 230 000 kr. 
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G IK. Bidrag till \äxtförädling 

N yl! anslag ( fiirslag) I O 850 000 

Den gemens;1mma linan-,ieringen av vis-.;t vii.xtfiir;idlingsarbek regleras 

fortsiittningsvis i avtal mellan staten ochjordhrukets flireningsriirelse. Av

talet avser tiden den I januari 1980-den 31 decemher 1989. Enligt avtalet 

förhinder sig staten och foreningsrörelscn att under i1ren 1980-1984 till 

n;imnden i·irligen ansli1 medel motsvarande nuvarande hidrag till viixtfor;id

ling samt dlirutöver vardera 1.5 milj.kr. per i1r. För den senare hälften av 

avtalsperioden skall omförhandling ske. Enligt avtalet skall statens och 

föreningsrörelsens hidrag för det första halvi1ret 1980 uppgi'1 till 10850000 

kr. resp. 3 lhOOOO kr. Ansvaret för genomförandet av avtalet :IVilar viixt

förlkllingsnämnden. 

Fc)r1·draga 11dl' 11 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och jordhrukets för

eningsrörelse för det första halvi1ret 1980 föras upp med 10850000 kr. De 

medel Sllm enligt avtalet tillskjuts av jordhrukets föreningsriirelse bi.ir tas 

till uppbörd under anslaget. Kostnaderna för växtförädlingsnämndens ad

ministration hör bestridas av de medel som nfönnden disponerar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 1·ii.r(ti"iriid/i11g för budgetttret 1979/XO anvisa ett re

servationsanslag av 10850000 kr. 

KAPITALBUDGETEN 

VI. F01'DE1' FÖR STATE1'S AKTIER 

Teckning a\· aktier i Allmänna s\·cnska utsädcsakticholaget 

Nytt anslag <förslag) ~000000 

Som jag redogjort fi.ir har Svalövsgruppen för statens räkning träffat av

tal med SLR om att bilda ett nytt växtföriidlingsföretag. Svaliif AB. Avtalet 

har i de delar det berör Allmlinna svenska utsädcsaktiebolagct och Sveri

ges utslidcsförening bitrlitts av dessa. Avtalet. som är triilfot under förbe

håll av godkännande av regeringen och av föreningsstiimma i Sveriges ut

sädesförening. inncbiir att utslidcsföreningcns föriidlingsvcrksamhet och 

utsädcsbolagct den I januari 1980 förs samman till ett företag. Svalöf AB. 

Parterna har vid överliiggningarna kommit överens om att staten utöver ut

slidesfiireningcns tillgångar skall tillskj11ta 2 milj. kr. Beloppet skall tillföras 

SLR. I utbyte erhf1llcr staten 8 000 aktier i utsädesbolaget. 
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hir crliiggandc av kiipeskilling för dessa aktier i Allmiinna svenska ubii

dl'sakticholaget biir anvisas ett investeringsanslag fi.ir hudgctarct 1979/80 

av ~ milj. kr. 

Jag hcmstiillcr att regeringen förcslflr riksdagen 

att till Tffk11i11g 111· 11kti<'r i Al/111ii111111 .\'\'l'll.1ka 11tsiid<'.rnkrieho/11gl't 

for hudgl'tfirct 1979/80 anvisa ett invcstcringsanslag av 2 000000 

kr. 

5 Beslut 

Regeringen amlutcr sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom prnposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 



Prop. 1978/79: 130 

Sammanfattning av växtförädlingsutredningens 
betänkande 

I Bakgrund 

I Tillkomsten av 1975 ärs ,·äxtförädlingsutredning 

Bilai.:a I 

Vetenskapligt grundad växtförädling har bedrivits i Sverige sedan år 
1886. då Sveriges utsädesförening bildades. Växtförädling bygger dels på 
de kunskaper som vunnits inom genetiken och med denna närbesläktade 
discipliner. dels på en rad praktiska tillämpningar. Växtförädling bedrivs i 
Sverige f. n. vid tre större förädlingsanstaltcr. Dessa är 
• Sveriges utsädesförening som för ett avsevärt statligt bidrag till sin 

verksamhet. Utsädesföreningens sorter försäljs genom dess handels
partner Allmiinna svenska utsädesaktiebolaget som ägs av Svenska 
lantmännens riksförbund. 

• Weibullsholms växtförädlingsanstalt som ären del av W. Weibull AB och 
fär ett mindre statligt hidrag. 

• Hilleshögs Frö AB. 
Praktisk viixtförädling bedrivs därutöver vid lantbruksuniversitetets för

söksavdclning för växtförädling av frukt och bär i Balsgård. Dessutom 
finns sex genetiska institutiorer inom högskoleområdet. Historik och 
dagsläge för svensk växtförädling redovisas i korthet. Fylligare beskriv
ningar i dessa avseenden lämnas senare i betänkandet. främst i dokumen
tationen (avdelning llI). 

I kapitlet redogörs vidare för den oro inför svensk växtförädlings framtid 
som under senare är kommit till uttryck i olika sammanhang. bl. a. i riksda
gen och vid uppvaktningar i jordbruksdepartementet. Vid dessa tillfällen 
har bl. a. klyftan mellan den teoretiska och tillämpade genetiken samt den 
internationalisering av växtförädlingen som ägt rum under senare år fram
hållits som allvarliga risker för svensk växtförädling. 

2 Genetiska principer i växtförädlingens tjänst 

I kapitlet ges en kort beskrivning av de hittills mest använda metoderna i 
växtförädlingen. nämligen urval, korsning. hybridstimulation. höjning av 
kromosomtalet och utlösning av mutationer. Dessutom berörs olika pro
blem som sammanhänger med tillämpningen av genetikens senaste rön i 
växtförädlingen. 

3 Växtförädlingens betydelse och vissa uppgifter beträffande 
växtförädlingen 

Det ekonomiska värdet av växtförädlingens framsteg för utvecklingen 
av jordbruk och trädgi'lrdsnäring är svårt att beräkna. En rad faktorer i 
samverkan leder till att avkastning och produktivitet höjs. I många sam
manhang har växtförädlingen genomsnittligt angetts leda till en enprocen
tig i'lrlig skördeökning i jordbruket. I kapitlet anförs en rad for utvecklingen 
av jordbruk och trädgårdsnäring betydelsefulla framsteg inom växtföräd
lingen. bl. a. ökad stråstyrka och höjd proteinhalt hos spannmål. resistens 
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mot viixtskadegörarc hos olik<i vii.xtslag. framtagande av enkornsfrö av 
sockerbeta samt siinkning av halten av erukasyra i oljeviixter. 

Sorter fri111 Sveriges utsiidesförening och Weihullsholms viixtforiidlings
anstalt används vardera pf1 knappt hiilften av fikerarealen i Sverige. Wei
hullssorterna iir diirvid f. n. dominerande i spannmtilsodlingen - niistan 
tvii tredjedelar av det spannm{tlsutsiide som siiljs i landet är Weihullssorter. 
Svenska sorter har en stor spridning liven utomlands. Hilleshögs Frö AB 
har en mycket framskjuten stiillning i sockerbetsforiidlingen och dess sor
ter odlas pli drygt en tredjedel av Europas, exkl. statshandelsHindernas. 
sockerbetsareal. 

De samlade ekonomiska insatserna för svensk viixtfi.irädling och angriin
sande genetisk forskning var budget{iret 1976/77 ca 05 milj. kr. Därav sva
rade staten för knappt en tredjedel. Huvuddelen av de statliga medlen till
fördes Sveriges utsiillesforening som bidrag över statsbudgeten. 

I ett särskilt avsnitt beskrivs nuvarande rättsliga förhtillanden inom 
växtförädlingen. 

4 Internationell översikt 

I kapitlet diskulcras viixlföriidlingens hclydclse i globalt perspekliv. 
Bl. a. beskrivs utvecklingen av den '"gröna rcvolutilmen··. En rad interna
tionella forskningsinstitut pfi jordhruksomrf1del presenteras. 

I särskilda avsnitt beskrivs organisationen av viixtförädling och utsädes
handel i nägra västeuropeiska länder och USA samt nuvarande nordisk 
samverkan inom viixtförädlingen och dess teori. 

5 Biståndsverksamhet 

Yäxtföriidlingens roll inom säväl internationella organisationers bi
sti\ndsverksamhet som de bilaterala svenska biståndsinsatserna belyses. 
Utredningen ägnar särskild uppmärksamhet ät Sveriges utsädesförenings 
engagemang i biståndsverksamhcten. 

6 Utredningens överläggningar 

Utredningen har haft överläggningar med företrädare för en rad företag. 
organisationer och ins1i1utioner inom eller med anknytning till växtföräd
lingen. Dessa överläggningar redovisas i koncentrat i detta kapitel. 

Flertalet inlressenter har uttala! önskemål om vidgad samordning inom 
växtförädlingen och ökade forskningsinsatser i anslutning därtill. Graden 
av samordning och formerna för denna har dock skiftat mellan olika fram
förda förslag. I kapitlet refereras överläggningar med företrädare för Sveri
ge~ utsädesförening. Allmänna svenska uts~idesaktiebolaget. W. Weibull 
AB, Hilleshögs Frö AB, Lanthrukarnas riksförbund och Svenska lantmän
nens riksförbund. statens växtsortnämnd. Sveriges lantbruksuniversitet. 
statens råd för skogs- och jordbruksforskning, vissa universitetsinstitutio
ner samt växtförädlingen i övriga nordiska länder. I anslutning till över
läggningarna har utredningen bl. a. hesökt växtförädlingsanstalter i Sveri
ge och övriga skandinaviska länder. 
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Il Analys och förslag 

7 Forskning orh uh·erkling i S\'ensk ''äxtförädling 

lltredningcn sbr inledningsvis fast betydelsen av den grundforskning i 
kullurviixtcrn•1s genetik som bedrivs vid Sveriges utsLidesförening. Wei
bulbholm. l-lillcshiig. Balsghnl samt univcrsitctsinstitutioncrna. men 
konstaterar samtidigt att universitctsverksamheten inte är tillfyllest. Beho
vet av bngsiktig. mi·t1inriktad forskning stryks under. Utredningen hetonar 
Jen betydelse sambandet mellan teori och praktik har for utvecklingen av 
\'iixtföriidlingcn. 

I kapitlet anges en rad angeHigna forskningsomriiden inom viixtföräd
ling. genetik och angriinsande vetenskaper. Bland dessa märks forskning 
1.1m k1iltun·iixtcrnas genetiska struktur. avkastning och kvalitet. resistens 
mot skadegörare. klimatanpassning. fröhildning och vegetativ förökning. 
avancerad urvalsmctodik. livsmedels- och produktfri1gor. överförande av 
viirdefulla kromosom- 1.,ch genmaterial till kulturviixterna frän deras primi
tiva anförvanter samt riirandc hybrid-DNA Is. k. genetisk ingcnjörstek
nik). 

8 Former för S\'ensk ,·äxtförädling - ett organisationsförslag 

Utredningen pekar ph den betydelse växtförädlingen hittills haft och 
framgent kan fri för produktiviteten och effektiviteten inom jordbruk och 
triidgill'dsnäring. Vidare framhttlls den positiva roll for miljö. folkhälsa och 
regional ut ve.:kling som viixtförädlingen med tillräckliga resurser och en 
m{tlmedveten inriktning kan fä. I samspel med utvt:cklingsarbetet inom 
andra omri1den kan hetydamle resultat vinnas genom en intensifierad verk
samhet. i säviil Sverige som internationellt. Samtidigt framh<'1ller utred
ningen angeliigenheten i al! de resultat som successivt nas genom växtför
iidlingcn utnyttjas p{1 bästa sätt. Utredningen förordar att de olika leden i 
produktionskedjorna inom livsmedelsindustrin bringas att samverka i ökad 
utstriickning. 

I frt1ga om ansvaret för viixtförädlingen konstaterar utredningen att star
ka skiil talar för ett ansvar som är gemensamt för staten. lantbrukarna 
själva och jordbruksnäringen i stort. 

Utredningen~ organisatoriska förslag tar sikte dels pä en förstärkning av 
gnmdforskningen till förmån för den samlade svenska växtförädlingen. 
dels på en effektivisering av verksamheten vid Sveriges utsädesförening 
och dess kommersiella partner Allmänna svenska utsädesaktiebolaget. 
förslaget kan vad gäller organisatoriska frägor delas in i tre olika delar: 
• Sammanförande av utsädesföreningcn och utsädesbolaget till ett före

tag. 
• Inrättande av en professur i kulturväxternas genetik och förädling. 
• Inrättande av en växtförädlingsnämnd. 

Vidare diskuteras de svenska växtförädlingsföretagens exportverksam
het. liksom möjligheterna till ökad nordisk samverkan och växtförädling
ens roll i biståndsarbetet. Viss ändring föresläs av lagstiftningen pti växt
föriidlingsområdet. 

Den historiska översikt utredningen gjort har klart visat pti de problem 
som är förknippade med att. som skett inom svalövsorganisationen. bedri
va praktisk växtförädling inom en enhet och att marknadsföra ,ich försälja 
produkterna inom en annan. Dessa olägenheter har lett till att de intressen 
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uts~idc-.,föreningcn nch utsiidesholagct förctriider har försvagats. ( Jcksi·i en 
analy~ av utsiidesfiireningcns resp. utsiidesbolagets verksamhet i dag vi..,ar 
p;1 sviirighcter. vilka direkt kan hiirledas till uppdelningen pft tvä enheter. 

Utredningens slutsats har Jiirför hlivit att den praktiska växtforiidlingen 
och marknadsfiiringen hör niirmas till varandra. En integration av viixtfiir
iidling och marknadsföring skulle leda till saviil ett bättre samband och 
samspel mellan de häda funktionerna som en effektivare verksamhet. Det
ta biir enligt 11t redningen ske genom att 11tsii1/e.1:fi"ire11i11gc11 och utsiidcsho
/agl't.fors sw11111<111 till ett nybildat företag. Svalöf AB. Utredningen föreslär 
att staten tar initiativ till förhandlingar i detta syfte. Med tanke pti statens 
betydande stöd till utsädesföreningen och engagemanget från lantbrukets 
fi.ireningsrörclse. i sf1v;ii utsiidesbolaget som försiiljningsorganisationen för 
viixtföriidlingsprodukter. hävdar utredningen att ett fortsatt ansvarstagan
de friin de~sa b~ida parters sida är naturligt. Ocksf1 vikten av att det nya fö
retagets verksamhet i första hand grundas pi1 ett långsiktigt ansvar gente
mot det svenska jordbruket framh~ills som motiv för en samverkan mellan 
samhiillet och lanthrukarnas egen organisation. Utredningen lämnar dock 
inte n:1got detaljerat förslag beträtfande iigarförht1llandena inom det nya fö
retaget. Olika möjligheter hör undersökas. såväl vad gäller förutsättningar
na att bredda iigaransvaret som heträffande formerna för det statliga an
svarstagandet. 

En huvuduppgift för det nya företaget hör enligt utredningen vara att be
driva viixtförädling inriktad pä det svenskajordbrukets behov. En strävan 
hör vara att denna verksamhet skall kunna finansieras genom de intäkter 
forsiiljningen av de vid företaget framtagna produkterna ger. Ökade intäk
ter fri1n export marknaden bör därvid eftersträvas. Utredningen framhMler 
emellertid nödvändigheten av att även förädlingsverksamhet som inte helt 
kan finansieras genom de intäkter de ger bedrivs av det nya företaget. För 
att möjliggöra detta hör externa tillskott tillföras företaget. Dessa kan vara 
av olika slag. De främst tänkbara alternativen torde därvid vara tillskott 
genom medel avsatta i samhand med jordhruksförhandlingarna samt stats
bidrag över hudgeten. 

Utredningen betonar forsknings- och utvecklingsarhetets avgörande be
tydelse för det nya företagets förmåga att ptt ltrng sikt hävda sig i den in
hemska och internationella konkurrensen. Därför bör en mälmedvcten 
satsning ske på dessa verksamheter. 

Utredningen för - utöver sitt huvudalternativ -· fram två alternativa 
förslag. Enligt det ena föreslås samma organisation som i huvudalternati
vet. men under helstatligt huvudmannaskap. Enligt det andra föres läs att 
Sveriges utsädesförening förstatligas. varvid det bör övervägas om inte 
basutsäden till föreningens sorter bör försäljas till intresserade utsädesor
gan pt1 liknande sätt som sker t. ex. i Storbritannien vid institutioner under
ställda National Seed Development Organization (NSDO). 

Utredningen konstaterar att ingen av de nuvarande professurerna i äm
net genetik garanterar en kontinuerlig forskningsverksamhet med inrikt
ning pt1 våra kulturväxter. Denna brist bör undanröjas genom att en sär
skild prt~fi'.\"Sllr i k11/11m·iixtemas genetik och .fririiclli11g inrättas vid Sveri
ges lanthruksuniversitet. Professuren. till vilken en institution knyts. loka
liseras till antingen Alnarp eller Svalöv. Organisatoriskt förs institutionen 
enligt utredningens förslag till lanthruksuniversitetets alnarpsdel. Utred
ningen konstaterar att vissa gränsdragningsproblem kan uppstå mellan den 
nya institutionen och avdelningen för växtförädling vid lantbruksuniversi
tetets institution för genetik och växtförädling i Ultuna. Pä sikt bör lant-
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bruksunivcrsitetets styrelse ta initiativ till en arbetsfonJelning mellan l.k 
Mda institutionerna. 

En stor del av verksamheten vid den nya institutionen far förutsiittas ske 
i kontakt meJ det föreslagna svalövsförctaget. Weibulfsholms viixtföriid
fingsanstalt och Hilleshi:igs Frö AB. rnirigenom bör institutionen enligt ut
redningen kunna bli ett dynamiskt tillskott till den viixtförädlingsverksam
het som p{1g[1r i sknneregionen. En samverkan meJ nawrvetenskapliga in
stitutioner vid universitetet i Lund blir givetvis ocks;'i aktuell. 

Svensk viixtföriidling tvingas enligt utredningen. om den skall kunna 
hävda sig i den framtida konkurrensen. ägna betydande uppmärksamhet ät 
en rad grundliiggande. lttngsiktiga forskningsprojckt. En ökad verksamhet 
pä dessa områden kan inte näs enbart genom den föreslagna effektivise
ringen av utsädesföreningcn och utsiillcsbolaget och inrättandet av en ny 
professur i kulturviixternas genetik och förädling. Det {1syftadc forsknings
och utvccklingsarbetet torde för svenskt vidkommande kunna lösas enbart 
genom en bred samverkan - dels mellan stat och niiring. dels mellan olika 
berörda företag. I detta syfte föreslär utredningen hi"1lllllfrl m· en 1·1"ix1ji"ir
iidlin>:.111iimnd, i vilken skall ingtl representanter för forskningsinstitutio
ner. viixtförädlingsanstaltcr. jordbruks näringen i stort och den statliga ad
ministrationen. 

Växtförädlingsnfönndcn skall. i syfte att främja svensk växtförädling 
• dels initiera grundläggande forsknings- och utvecklingsarbete inom för 

växtförädlingen avgörande omräden. 
• dels ta initiativ till större gemensamma projekt i de fall fragestiillningar

na inte är av sådan natur att de naturligt faller inom de enskilda växtför
ädlingsföretagens arbete. 

Växtförädlingsnämndens verksamhet bör enligt utredningen vara pro
jektbunden nch finansieras pä tvä principiellt olika vägar. Nämnden bör 
ges möjlighet till ett kontinuerligt arbete genom att medel arligen tillförs 
verksamheten gemensamt av stat och jordbruksniiring enligt särskilt avtal. 
Därtill bör ytterligare medel kunna tillföras verksamheten. Omfattningen 
av de senare medlen blir dels beroende av diskussionerna inom växtföräd
lingsnämnden. dels - och främst - av det intresse växtförädlingsföretagen 
och jordbruksnäringen i stort visar för en genom samverkan förstiirkt 
svensk växtförädling. 

De projekt som kommer till stånd genom nämndens försorg bör uppdras 
ät befintliga vä.xtföriidlingsanstalter och vetenskapliga institutioner att ge
nomföra. 

I frftga om de eko11omiska ko11.H'k1·en.H'rtw av de framförda organisato
riska förslagen har utredningen avstått fran sådana bedömningar i de fall 
dessa avser det framtida statliga stödet till det föreslagna företaget och 
växtförädlingsnämnden. Sådana överväganden bör enligt utredningen i 
stället göras i samband med de föreslagna förhandlingarna. Kostnaden för 
erforderliga byggnadsinvesteringar i Svalöv har emellertid uppskattats till 
knappt 20 milj. kr. Vidare har utredningen beräknat driftkostnaderna för 
den nya institutionen och växtförädlingsnämndens administration till sam
manlagt 1.4 milj. kr. 

Starka skäl talar för att växtförädlingen är väl lämpad för bistli11dsinsat
ser. Utredningen konstaterar att en allt större biständsverksamhet byggts 
upp inom ramen for utsädesföreningen. Någon motsvarighet till detta finns 
inte inom övriga växtförädlingsföretag. Erfarenheterna av den kursverk
samhct som bedrivits är goda. Det vidgade engagemanget i biständsverk
samheten har emellertid inneburit svårigheter för utsädesföreningen ge-
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nom all rersonal reri11dvis fält föras liver fr[in den prJinarie verksamheten 
till bist~111Jsarbelet. för vissa arbehuppgifter. friimst planering och upp
följning. biir 1.Hirför siirskilda medel ansliis inom ramen för statsbudgetens 
bist~111Jsanslag. 

Utredningen har. genom samtal med foretriidare för jordbruk och viixt
föriidling i de nordiska liinderna. funnit ell betydande intresse för en 1·id
gad 11urdi.1/,, .1w111·ed1111 inom viixtflirädlingens omräde. Detta intresse hör 
tas till vara. Utredningen konstaterar att starka skäl talar för en nordisk 
samverkan vad gäller den langsiktiga. prnjekthundna forskning som tidiga
re hehandlats. Genom den form utredningen föreslagit för viixtföriidlings
nämndens arhete ter det sig naturligt all nämnden s{1väl vid sitt urval av 
projekt som vid sin planering av enskilda projekt niira samverkar med övri
ga nordiska liinder. 

Utredningen konstaterar all hetydande vinster skulle kunna göras om 
svenska växtförädlingsföretag kunde stärka sin ställning r~11'.rportmarkna
dc11 och föreslär lfarför att Jet föreslagna företaget ges resurser som möj
liggör särskilda insatser i detta avseende. Utredningen föresnir ocksä att 
företagets ledning tar initiativ till överHiggningar med övriga viixtföräd
lingsföretag. Om dessa överliiggningar leder fram till en exportsamverkan. 
bör staten genom exportrl1uet. med tanke säväl på det värde en ökad ex
port har som p!1 den betydelse en allmänt förbättrad situation för de svens
ka växtförädlingsförclagen skulle fa. kunna stödja en siidan samverkan. 

Utredningen föresllir slutligen att vissa ändringar av la1r1·1(fini11gc11 på 
växtföriidlingsomradet genomförs. I lagen om statsplombering av utsäue 
och om växtförädlingsavgift bör införas att hidrag för sort ur växtforäd
lingsfonden endast kan utgå om reproduktionsutsäde av sorten ställs till 
förfogande i den utsträckning som gäller för sorter som är skyddade enligt 
lagstiftningen om växtförädlarrtitt. Sä bör ske så snart en ny sort förklarats 
som rikssort av växtsortniimnden. Vidare föreslås en harmonisering av 
skyddstiden för sorter som faller under växtförädlarrätten och sorter som 
hör hemma under systemet med växtförädlingsavgifter. 

111 Dokumentation 

9 Organisationer för kulturväxternas förädling och genetik 

Utredningen ger i detta kapitel en fyllig beskrivning av utvecklingen av 
verksamheten vid svenska växtförädlingsanstalter. Förhållandena vid 
Sveriges utsädesförcning. Allmänna svenska utsädesaktiebolaget. Wei
bullsholms växtförädlingsanstalt. Hilleshögs rrö AB samt lantbruksuniver
sitetets försöksavdelning för växtförädling av frukt och här under de år 
som dessa fungerat behandlas. Utredningen redovisar även den nuvarande 
verksamheten vid genetiska institutioner inom högskolcomradet med an
knytning till växtförädlingen. Till kapitlet har också fogats översikter av 
organisationen av växtförädling och därtill anknuten forskning i de övriga 
nordiska länderna. Dessa har utarbetats av företrädare för resp. land. 

10 Tidigare propositioner, utredningar m. m. om svensk växtförädling och 
genetik 

Svensk växtförädling och genetik har genom åren varit föremål för en 
rad utredningar och behandlats i ett flertal propositioner till riksdagen. I 
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kapitlet rednvisa~ utflirligt de n:sum:mang som fiirts och ue förslag som 
lagts fram i ue viktigare utredningarna och propositionerna. 

11 Kulturväxternas genetik och forädlingsteori: Forsknings- och utn•ck
lingsprojekt 

Som underlag for utredningens analys av angcHigna forskningsprojekt 
inom kulturvl\xternas genetik och förlidlingstcori har 17 populärvetenskap
liga uppsatser fogats till utredningen. Uppsatserna har pil utredningens 
uppdrag förfa11a1~ av frnmstaende forctriidare för olika iimncsnmr11den. 
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Hilar.:11 :! 

Sammanställning av remissyttranden över växtföräd
lingsutredningens betänkande 

Allmänna synpunkter 

f'vfong<t rcmissinstanscr framför allmfö111a synrunktcr rit vii.xtföriidling
ens hetydclse och hchovet av viixtför;idlingsarhetc r{t olika omräden. som 
i huvudsak övercnsstiimmer med utredningens förslag. 

I. I Socialstyrelsen: l>e1 k11s1p11/i1iska 1111/11·1. Socialsl yrelsens nämnd för 
hiilsourplysning (h-niimndenl anser all det viisentligaste miilet för vä.xtfor
ädlingen mitstc vara rniinniskornas kvantitativa och kvalitativa hehov av 
livsmedel. Yiixtföriidlingsarhctel mäste friimst underordna sig dessa be
hov. Niir del gäller det k\·antilaliva hehovel iir delta i regel tillgodosell. Hit 
hör l. ex. inriktning av forskningen rit avkastning. resistensforhättring. kli
matanrassning. D~iremot har inte alltid asrekterna pt1 livsmedkns kvalita
tiva egenskaper tillrfa:kligt beaktats. Det största intresset hiirvid knyter sig 
till livsmedlens sammansiillning fr{tn niiringsfysiologisk synpunkt. Behovet 
av all djupare penetrera kvalitets- o..:h nutritionsaspekter har oeksit fram
förts vid i.iverHiggningar mellan utredningen och Sveriges utsäJesförening 
(s. 66). Utredningen har p{1 s. 94-95 tagit upp dessa folkhiilsoaspekter. h
niimnden vill betona vikten av att dessa aspekter heaktas i föräJlingsarhe
let. 

Utredningen citerar professor Arne Hagherg Is. 99- 100) som påpekar 
att om man ser till vad som satsas pä fiiriidling av olika grödor i relation till 
i1kerarealen. s~1 finner man all sockerhetorna far Jängl mer iin andra viixl
slag: därnäst kommer potatis o..:h sedan oljeväxkr. "Brödsäden hehandlas 
styvmoderligt jämfört med dessa grödor men mycket gynnsamt jämfört 
med fodersäd och vallviixter". Utredningen delar i huvudsak professor 
Hagbergs bedömningar att jordhruksniiringen horde ta ett större ansvar för 
flera sektorer av viixtföriidlingsarhetel. h-nämnden vill framhttlla all so<:i
alstyrelsens medi<:inska exrertgrnrr för kost och motion rekommenderar 
bl. a. en ökning av cerealiekonsumtionen och en minskning av sockerkon
sumtionen. F:n viktig uppgift för växtförädlingen i Sverige är diirför enligt 
h-nämndens mening all tlstadkomma frän näringssynpunkt viirdefullare ce
realier. Genom hiilsoupplysningen kommer man allt framgent all stimulera 
människorna till en större konsumtiLHl av sitdana. 

Om en viixtförädlingsnänrnd inrältas hör i den enligt h-nämndens me
ning ingä ni'iringsfysiologisk expertis. Det hör dock erinras om au forsk
ningsri1dsnämnden planerar all inrälla en arbetsgrupp som skall lägga nä
ringsfysiologiska aspekter på jordbruksforskning. 

So<:ialstyrelsen delar h-niimndens hedömning av det kost politiska mälel. 
Omgirningshygit'niska konsehcnscr. Växtförädling kan användas för 

att anpassa grödorna till de förutsättningar för jordhruk som naturen ger. 
det finns ocks;1 exempel ptt motsatsen dvs. att man genom förädling kunnat 
framställa sorter som inte kan odlas utan ett hatteri av hjälpmedel. Den 
som vill använda dessa sorter hinder sig ocksi'J för att använda konstgöd
sel. kemiska hekiirnrningsmedel. bevallning och drivmedel. 

Aven om det ligger i den enskilde jordbrukarens intresse att inte använ-
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da mer av dessa hj~ilrrrn:del iin nödviindigt innehiir varje tillförsl'I risker. 
Det finns dels direkta risker i jordhrukarens arhctsmiljti och for ;11lmiinhe
ten genom anrikning i livsmedel. dels indirekt genom förorening av gnrnd
och ytvatten. 

Tillför--.cl av konstgödsel i komhinatinn med heva\\ning innchiir en l1tvc
tydig risk for anrikning av nitrat i grundval!nel. Inom ornr;·1dcn med liilla 
jordar. och säJant jlll·dhruk. finns Jet oanade tendenser till iikning av ni
trathalterna i grunJvatten. Detta har hl. a. kunnat p;'1\·isas genom den of
fentliga Jricksvattcnkontrollen och genom socialstyrelsen~ undersökning
ar av va\\entäkter i Kristianstads fän. 

Nitrathalter över 'iO mg/I i dricksvattnet medför risk för sjukdomen met
hemoglobinemi hos spiiJbarn. Nt1gra u!ländska undersökningar har visat 
e!I vis~! statistiskt ~amband mellan höga nitrathalter i dricksva!len och vis
sa cancerformer. t. ex. bWs- och magcancer. F.n svensk begränsad under
sökning visade inte nagnt stldant statistiskt samband. Nitrat kan genom 
bakterier i urinbläsan eller magen omvandlas till nitrit och sedan bilda ni
trosaminer. Om detta verkligen sker hos människan iir ej kiint. Ni trosa mi
ner iir alkylerande iimnen liksom t. ex. vinylklorid och kan i djurexperi
ment orsaka cancer. Orsakssambandet mellan höga nitratintag och cancer 
iir for niirvarande oklart. Socialstyrelsen anser därför alt det finns starka 
skäl som !alar för alt satsa pti förädling av sorter som minskar anviindning
en av konstgödsel. Om växtföriidlingen kan utveckla nya sorter som f"ör
mitr att fixera luftens kväve kan dclla medföra stora fördelar. 

För odling av vissa sorter är kemiska bekämpningsmedel en nödvändig 
förutsättning. Enligt socialstyrelsens mening bör användningen av be
kiimpningsmedel inom jord- och skogsbruk begriinsas med hänsyn till de 
hiilsorisker som kan föreligga och även med hänsyn till den oro som finns 
hos allmiinheten. Resistensföriidling kan minsk<t behovet och spridningen 
av kemiska hekiimrningsmedel. 

Inom wenskt jordbruk har den beva\\nade arealen ökat kraftigt under de 
senaste t1ren. Bevattningen i kombination med användning av konstgödsel 
innebär dels att jordbruket utnyttjar mer av vattnet som naturresurs. dels 
att riskerna ökar för förorening av grund- och ytvatten. Förädling som syf
tar till sorter med torkresistens och ett minskat beroende av bevattning är 
angelägen enligt styrelsens mening. 

för att odla olika grödor krävs energi. t. ex. drivmedel till redskap. 
elektrisk ström till torkar och energi för konstgödseltillverkning. Produk
tionen av konstgödsel är pi'ltagligt energikrävande och medför omgivnings
hygieniska risker lokalt. Genom den ökade mekaniseringen och använd
ningen av bl. a. konstgödsel har förbrukningen av energi per producerad 
enhet ökat. 

Växtförädlingen har mycket stor betydelse för hur jordbruket påverkar 
människor i sin miljö idag och i framtiden. 

Socialstyrelsen anser att utvecklingen av nya sorter bör syfta till mins
kad användning av konstgödsel. bekämpningsmedel. bevattning och där
med ockst1 energi. 

Utredningen föreslår ett relativt starkt inflytande frtin staten över all 
växtförädling i Sverige. Detta uppfattar socialstyrelsen som värdefullt. ty 
annars kan företagsekonomiska överväganden leda till onödigt stor an
vändning av handelsgödsel och bekämpningsmedel. som en följd av ut
veckling och marknadsföring av vissa sorter. 

Hälsorisker genom toxi.1·ku och antinutritionella faktorer i l'iixter eller 
mi/..ruorganismer som /('l·er på l'äxter. Det är angeläget att använda växt-
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förädlingen s11m ett medel att minska halterna av skadliga iimnen i växter 
som utnyttjas som livsmedel. Genom förädling av oljeväxter kunde halter 
av eurukasyra minskas kraftigt. 

Nya sorter kan medföra oförutsedda negativa hiilsoeffekter om man inte 
söker fördjupad kunskap om växternas hiokemi och fysiologi under förii<l
lingsarhetct. 

Proroplas(fi1si1111 och hyhricl-DNA. Socialstyrelsen har för sin del yttrat 
sig heträffan<le forskning med hybrid-DNA till hälsovår<lsniimn<len i Upp
sala. Yttrandet rör si'l<lan forskning som kan vara farlig för miinniskor. Om 
sådan teknik anviinds inom växtförädlingen och kan medföra hiilsorisk för 
människor hör <len betraktas pt1 samma sätt. Da fragan för närvarande ut
reds genom utbildningsdepartcmcntct har styrelsen inte anledning att bely
sa <len ytterligare. 

Växtförädlingen kan påverka förutsiittningarna för jordbm/...et i norra 
S1wiRC pi\ ett avgörande sätt. 

Lämpliga grönsaker och trii<lgär<lspro<luktcr bör vara tillgiingliga även 
för hefolkningen i norra Sverige. 

Genom förädling av lämpliga grödor och bär- och trädgfa<lsviixter kan 
det skapas hättre förutsättningar för ett jordbruk i norra Sverige. Det är en
ligt styrelsens mening lättare att tillvarataga detta intresse om staten siir
skilt stöder sädan viixtförädling. 

Samnuu~fi111ning. Med hänsyn till folkhälsa och omgivningshygicn är 
det väsentligt att staten ges ett starkt inflytande över växtförädlingen i 
Sverige. Det gäller hå<le grundforskning och det praktiska förii<llingsarhc
tct. Enligt styrelsens bedömning kan en ökad satsning pä växtförädling ge 
bättre livsmedel och en bättre miljö för människor. 

1.2 Lantbruksstyrelsen: I direktiven till utredningen framhalles bl. a.: 
"Till utsädesföreningens uppgifter hör att se till att odlare i olika delar av 
landet skall fa tillgång till ett lämpligt odlingsmaterial". Denna mälformu
lering fär anses innebära att säväl staten som jordbruksnäringen bör känna 
ett särskilt ansvar för de delar av verksamheten vid Sveriges utsädcsför
ening, som ur förädlingens egen synpunkt ej är eller kan förväntas bli lön
samma. I den mån andra förädlingsföretag ägnar sig ät sådan verksamhet 
bör även dessa företag åtnjuta särskilt stöd. Med den ökade kommersiali
sering av förädlingsverksamheten som blivit en följd av växtförädlarrätts
konventionen aktualiseras speciella skyddsmekanismer för marginella om
råden och grödor i högre grad än tidigare. Stödet bör i framtiden utgå i 
form av projektbundna anslag och oberoende av förä<llingsverksamhetens 
huvudmannaskap. Ett projektbundet stöd kan göras mera flexibelt och 
konkurrensneutralt än den typ av anslag som hit:ills utgått till Sveriges ut
sädesförening. 

Grovfoderviixter samt tidiga korn- och havresorter har i förhållande till 
grödornas produktionsvärde varit missgynnade i prioriteringen av föräd
lingsuppgifterna under senare är. En utökad satsning med sikte på att för
bättra bl. a. o<llingssäkerheten hos dessa grödor kan förväntas ge god ut
delning. Ur miljösynpunkt har havren ett företräde i jämförelse med korn 
genom att den har bättre konkurrenskraft mot ogräs. Steget mellan den ut
hållighet dagens sorter av vallbaljväxter uppvisar och vad som vore önsk
värt är mycket stort, i synnerhet vad beträffar sorter för mera krävande 
förhållanden. Betydande förbättringar torde vara inom räckhall. och upp
nådda avkastningsökningar har stort ekonomiskt värde med hänsyn till 
den stora areal vallgrödorna upptar. På sikt är det sannolikt att intresset 
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for vallbaljviixterna kommer att öka i takt meJ k<istnaden för k viivegödsel
meJel. Även ur bereJskapssynpunkt är en ökad satsning pa vallbaljviixter 
önskvärd. Samma argument som anförts for en ökad satsning pi·1 vallbalj
växter är tilfampliga pt1 övriga baljväxter. 

Styrelsen vill särskilt understryka angeliigenheten av att föriidlingen av 
trädgärdsviixter ges tillriickliga resurser. De flesta av dessa viixter kan 
knappast förväntas fa en st1 stor marknad att föriidlingsarhetet blir före
tagsekonomiskt lönsamt. De nordiska odlingsförutsiittningarna är unika i 
viirlden. Kombinationen av den nordliga hreddgradens ljusförht1llanden 
och Golfströmmens temperaturpi:\verkan finns inte nägon annanstans. 

Utredningen iignar ej det utrymme ät prydnadsväxtodlingen som denna 
odlings ekonomiska betydelse borde föranleda. Den vegetativa fi.1rök
ningsteknik som är vanlig inom denna sektor hör vid en omorganisering 
ges särskilda resurser. För ett mycket stort antal viixter skulle ett relativt 
enkelt urvalsförfarande ge betydande resultat. Ett si1dant urval av vedarta
de prydnadsväxtcr skulle vara av stor ekonomisk betydelse dä det skulle 
resultera i att lokalt anpassade typer kunde bli förökade och använda inom 
sina naturliga områden. 

Med hänsyn till det stora sortiment av växter inom trädgärdsnäringen 
blir satsningen pi1 varje gröda även med väsentligt utökade resurser rela
tivt måttlig. En effektiv samordning av resurserna och en fördelning av för
ädlingsuppgiftcrna mellan de olika förädlingsföretagen är helt nödvändig 
för att maximalt utbyte skall kunna erhällas av framtida insatser i träd
gårdsväxtförädlingcn. 

En effektiv svensk växtförädling är ett viktigt rationaliscringsinstrument 
och följaktligen i hög grad en konsumenternas angelägenhet. I allt större 
utsträckning torde betydelsen av växtförädlingens insatser komma att mä
tas utifrån dess bidrag till förbättringen av nettoutbytet snarare iin av total
avkastningen. En ökad tonvikt på växtmaterialets resursutnyttjande och 
kvalitet jämsides med en strävan mot produktionsmaximering synes ofn'm
komlig i den framtida växtförädlingen. Med resursutnyttjande avses i detta 
sammanhang även möjligheterna att genomföra produktionen med minsta 
möjliga insats av kemiska bekämpningsmedel. I samband härmed bör an
gelägenheten av en fortsatt intensiv satsning på utvecklingen av kvalitcts
kriteria och k valitetsbestämningsmetoder frän den understödjande forsk
ningens sida understrykas. I avsaknad av kriteria pt1 värdebestämmande 
kvalitetsegenskaper och snabba och billiga analysmetoder löper förädling
en risk att utnyttja sin kapacitet på ett mindre effektivt sätt. 

Även om uppförökningen av nya sorter faller utanför förädlingsvcrk
samheten i mera begränsad betydelse bör det ligga i förädlingsföretagcns 
intresse att även denna del av verksamheten med framtagande av nytt sort
material fungerar. Exempel finns pi'I att nytt sortmaterial endast i mycket 
liten omfattning kommit i praktisk odling, eller kunnat ställas till jordbru
kets förfogande i önskvärd mängd, först manga är efter förädlingsarbetcts 
avslutande. Det synes krävas mera målmedvetna ansträngningar för att ge
nerellt göra tiden från det en ny sort godkänts tills den finns tillgänglig för 
jordbruket så kort som möjligt. 

En rikstäckande koordinering av utsädesproduktionen inom de till SLR 
anslutna föreningarna har efterlysts av Sveriges utsädesförening. Lant
bruksstyrelsen vill understryka behovet härav, som kommit till uttryck ej 
minst under den svåra brist på utsäde som rått säsongen 1977/78. SLR:s 
samordningsfunktion har ej varit stark nog för att' förhindra att utsatta un
derskottsområden. främst Norrland, fatt acceptera sorter som är mindre 
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lämpliga i omr;·1det. liksom partier av mindre god kvalilet. medan for Norr
land liimpligarc sorter i s1or utstriid.ning marknadsförts i sydligare omr{1-
dcn där senare resp. mindre hiirdiga sorter mycket viil kunnat accepteras. 

En fastare anknytning av ett av föriidlingsfon:tagen till jordhrukskOl)pe
rationen skulle komma att accentuera hchovet av en ohjektiv ri"1dgivning i 
.snrtfr:1gor genom hl. a. lanthruksniimndernas försorg. Del sys1em som nu 
timimpas i m!111ga län i södra och mellersla Sverige diir u1siidcshandcln fi
nansierar en s~1dan regional provning av för resp. regillll lämpliga handcls
sortcr som komplettering till den officiella sortprovningen utgör en god 
grund fiir en stldan ohjektiv ri1dgivning. 

1.3 Statens lh·smedelsverk: HetrMfande mälsättningcn för den fortsatta 
verksamheten finns inte heller mycket att tillägga men livsmeJclsverket 
vill bara ytterligare unJerstryka betydelsen av att resistcnsföriidlingen far 
tillräcklig! stora resurser bt1dc niir det gäller grundforskning och praktiskt 
föräJlingsarbete. Stora miingder jordhruksproduktcr förstörs genom an
grepp av insekter. svampar lJCh virus. En minskning av användningen av 
kemiska hekiimpningsmedel iir angeliigen ur folkhiilsosynpunkt. Detta giil
ler inte hara spannmMsoJlingen utan i mycket hög graJ potatis och anJra 
rotfrukter. oljeväxter och inte minst grönsaker. 

Av stor vikt iir att inte den viixtförädling som syftar till en förNittring av 
den niiringsmiissiga kvaliteten far stä tillbaka för utveckling av sorter som 
främst ger en högre avkastning. För grödor som ur kortsiklig synpunkt är 
mindre lönsamma att foriidla, exempelvis frukt och grönsaker. kriivs san
nolikt speciella stödatgärder. Livsmedelsverket understryker hetydelsen 
av ökad svensk odling av dessa produkter. 

Det bör betonas att forsknings- och utvecklingsarbetet i största utslräck
ning hör ske utan styrning frt111 rent företagsekonomiska intressen. Ur st1-
väl den enskilJe jordbrukarens som ur samhällsekonomisk synpunkt hör 
vinsterna av foriidlingsarbetet komma hela den svenskajordbruksnäringcn 
till godo. 

Det är ocksti nödviindigt att växtföriidlingsarhetct anpassas till de för
iindringar i det svenska jordbrukets produktionsmi1l som kan bli aktuella 
om nutritionsforskningens önskemål om förändringar i den svenska folk
kostens sammansättning beaktas i större utsträckning än för niirvarandc. 

Den framtida växtförlidlingcn i Sverige hör enligt livsmcdelsverkets 
uppfattning organiseras så att 
- god kontakt upprätthålles mellan den genetiska grundforskningen vid 

universiteten och del praktiska förädlingsarbetct, 
- internationellt och i synnerhet nordiskt samarbete underlättas, 
- svenskt bistt111dsarbete till utvecklingsländer stärks. 
- kvalitetsförlidling och resistensforskning får hög prioritet, 
- inte bara de stora ekonomiskt mest betydelsefulla grödorna gynnas utan 

alt ocksa en tillräcklig satsning sker pa trädgardsväxter och helt nya 
växtslag och 

- behovet av särskilda sorter för olika delar av landet beaktas. 

l.4 Statens jordbruksnämnd: Inledningsvis vill nämnden understryka be
tydelsen av att växtföräJling bedrivs inom landet. En förbättrad avkast
ning samt nya och kvalitetsmässigt sett bättre produkter utgör viktiga fak
torer som påverkar jordbrukets lönsamhet och avsättningsmöjligheter. 
Även från konsumentsynpunkt är en st.dan utveckling önskvärd eftersom 
den på sikt skapar förutsättningar för att fä fram livsmedel av hög kvalitet 
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till rimliga rriser. Den tilHirnrade vlixtföriidlingen bör vara inriktad rn det 
svenska jordbrukets behov. En str;ivan bör vara att denna verksamhet 
skall kunna finansieras genom de intiikter försäljningen av de framtagna 
rroduktcrna ger. Ökade in1;iktcr från exportmarknaden bör d;irvid efter
str~ivas. 

I.5 Statens natunårdsvcrk: Naturvt1rdsverket noterar med tillfredsställel
se all n:sistensförädlingen föll en framskjuten plats i direktiven och i be
tänkandet. och all mälet all minska behovet av kemiska bekämpningsme
del i jordbruk och trädg:'lrdsnäring ullrycks klart. Att efter hand eliminera 
giftanvändningen genom all bygga in biologisk resistens mot sjukdomsalst
rande organismer rn.:h andra skadegörare i kulturväxternas arvsmassa är 
ekologiskt riktigt. Tillsammans med andra åtgärder. t. ex. utnyttjande av 
klimatiskt och edafiskt v;ilanpassade sorter i respektive regioner i landet, 
ttirde maximal motständskraft kunna uppntls. Förädlingen hiir iivcn inrik
tas mot miilet att eliminera herbicider bl. a. genom framtagande av sorter 
som konkurrerar väl med ogräs och ger god avkastning i blandgrödor. 

I.6 Sveriges lantbruksuniversitet: Växtförädling har visat sig vara en av de 
mer lönsamma vetenskapliga insatserna för jordbruk, trädgärdsnäring och 
skogsbruk t sistnämnda verksamhetsområde berörs dock ej av utredning
en). Till stor del beror detta pä att inom växtförädling gjorda framsteg ge
nom den biologiska sjiilvreproduktionen i hög grad förevigas och steg för 
steg låter sig adderas. Sveriges. liksom övriga Nordens för odling klima
tiskt sett. marginella belägenhet har skärpt denna fördel. Utan växtföräd
ling hade mrrnga grödor icke varit odlingsvärda inom området. 

Växtförädling spelar en viktig roll även ur den synpunkten. all den ökar 
räntabilitett:n hos manga andra jonlbruksvetenskapliga insatser genom sin 
anpassning av nya sorter till såteknik. gödslingsintensiteter. maskinell 
skörd. etc Pr1 liknande sätt är växtförädlingens möjligheter att anpassa rå
varor till industrin efter teknologiska. nutritionclla m. n. värderingar påfal
lande. Naturligt förekommande giftsi1bstanser i olika växtslag kan oftast 
elimineras via växtförädling, som ocksä med införandet av resistens mot 
sjukdomar medger minskad biocidanvändning. Växtförädling kan säledes 
liven ge väsentliga miljömässiga fördelar. 

Ett effektivt lantbruk behöver med andra ord en effektiv växtförädling. 
Växtförädlingens lönsamhet har redan från början attraherat privat före

tagsamhet. Ju mer växtförädling upphört att blott vara ett hantverk och ut
vecklats till en komplicerad vetenskap. dess mer har statens insatser för 
särskilt det långsiktiga utvecklingsarbctet tell sig alltmer nödvändigt. Sta
ten har ocksä fatt påta sig att stödja den växtförädling, som varit olönsam 
för utsä<leshandeln men önskvärd av samhällspolitiska skäl. 

Att både stat och privat företagsamhet engagerat sig i växtförädling 
speglar det faktum. att denna verksamhet har två olika lönsamhetskrite
rier. Det ena gäller utsädesföretagens. där den bakomliggande växtföräd
lingsinsatsens räntabilitet ej enbart dikteras av en framställd sorts odlings
värde. Växtslagets betydelse, behövlig utsädesmängd per arealenhet samt 
det möjliga odlingsområdets storlek internationellt sett blir också avgöran
de för en stor försäljningsvolym. 

Det andra gäller odlarnas och lantbruksnäringens. Odlarna väljer den 
förbättrade sorten för att fä högre ekonomiskt utbyte av sina övriga inves
teringar. För lantbruksnäringen i Sverige är det därför grödans ekonomis-· 
ka betydelse i existerande odlingssystem som främst avgör var förädlings-
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insal~crna ~kall s:ittas in ohcroendc av utsiidesvolymcn och uts:idesv:irdet. 
Rcgillnala perspektiv mi1slc lHirvid ocksi1 hcaktas. fliriidling av vallviixtcr 
samt olje- och haljv:ixtn blir l. ex. med dessa kriterier viktiga trots all de 
för utsiidcsförelagen kan ha svag lönsamhet. Motsvarande giiller inom för
:idlingcn <tv lriidgfadsviixter. diir bl. a. ock~it hohhyodlarens intresse av 
odlingssiikert material i hemtrildgiirden behöver beaktas. 

Utredningen har i sina bedömningar starkt tryckt pi1 det först niimnda 
lönsamhetskriterict och därmed hetonal hetydelsen av all ~lärka förild
lingsverksamhetcns internationella konkurrenskraft. vikten av koncentra
tion pa ett hegriinsat antal växtslag och hcgriinsning av filial system i Sveri
ge. Det iir givet vis riktigt även framgent all rikta in en del av växtförädling
en för alt la till vara exportmöjligheterna. Detta far emellertid ej undan
skymma all stora delar av föriidlingsvcrksamheten mastc inriktas pä de 
svenska odlarnas hchov iiven inllm viixtslag av mindre kommersiellt in
tresse. Utredningen har ocksi1 i sitt huvudförslag betonat att del nya föri·id
lingsföretagcl. Svalöf AB. som huvud uppgift bör ha all pit företagsekono
misk grund hcdriva viixtförädling inriktad pi1 i första hand det svenska 
jordhrukets behov. Lanthruksuniversitetet önskar understryka delta och 
instämmer i utredningens förslag all ""det nya företaget skall förse de 
svenskajordbruks- och triidgärdsnäringarna med det sortmaterial som sva
rar mol näringarnas behov"". 

Saviil staten som lantbruksniiringen själv har allt skäl all överväga detta 
sitt ansvar inför odlaren. Detta framgår redan av faktum att del hyggts upp 
en statlig kontroll iivcr den slutliga sortprövningcn. över försäljbar! sorti
ment inom alla viktigare grödor samt över utsädeskvalilelcn. 

Statens och jordbrukskooperalionens ansvar för vissa uppgifter inom 
viixtföriidling måste således förbli tung!. 

Mil/ .fi'ir Hens/.:. 1-iix(fiiriidling. För att verka optimalt mt1ste växtföräd
lingen åtminstone ha sina urvals- och värderingsmoment anpassade till de 
lokala växtekologiska betingelserna. Universal sorter med vid och därmed 
försäljningsmässigt lönsam spridning förekommer med andra ord som re
gel endast, där växtförädlingsmässigl tomrum eller alltför liten aktivitet ej 
skapat tillräcklig! hård konkurrens. Sä har svensk sträsädcsförädling länge 
kunnat utnyttja en dylik situation men riskerar nu all få träda tillbaka, allt
eftersom lokal växtförädling sätts in med lika hög intensitet över hela Eu
ropa. Enda tillförlitliga molätgärder hlir all som W. Weibull AB och i syn
nerhet Hillcshögs Frö AB etablera egna urvalsstationer inom det avsedda 
marknad som rådet. Sällsyntheten all inom Sverige finna utomnordiska sor
ter av växtslag, som vår växtförädling satsat på. måste pä samma sätt upp
fattas som belägg pa den lokala verksamhetens överlägsenhet vid lika vill
kor. Den gröna revolutionen mä nämnas som ett än mer drastiskt exempel. 
De som typ helt nya. mexikanska dvärgveten kunde göra sill segertåg ge
nom Asien. Samtidigt stimulerade de den lokala växtförädlingen och blev 
följdriktigt mycket snabbt ersatta av analoga. men inom respektive omrade 
selekterade sorter. 

Accepterar man ovan relaterade erfarenheter betyder de två olika lön
samhetskriterierna enligt ovan också tvä olika målsättningar. I ena fallet 
satsar svensk växtförädling på att hävda sig som exportnäring och mycket 
tyder p<1 realism hiirvidlag. Koncentrationen till Skane blir befogad liksom 
en satsning på filialer i Storbritannien och på kontinenten. Med den inter
nationella växtförädlarrätten som lönsamhetsbakgrund ter sig detta som 
naturligt. 

Enligt den andra mälsättningen ser man mer på det ökade utbytet från 
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odling i1w111 Sverige av en biittre snrt iin ra utsiidesrörsi"iljningen av den. 
Med detta synsiitt ter sig utredningens yttrande ph s. 104 icke helt relevant. 
\fan siiger Lfar: 'Tilialorganisationen har hiirigenom delvis spt!lat ut sin 
rnll l>d1 Mskilliga av de tlllv enheter som utsiidesförcningcn fortfarande har 
spridda i landet 11ta11för huvudstationen i Svalöv ll>rdc snarast utgöra en 
bdast ning l"iir föreningen"'. 

l11rik1ning1:n av svensk viixtföddling hör iiven la hänsyn lill r1kerarea
lc11> <'Ch griidurnas fördelning i !andel. Viira föriidlingsanstaltcr har idag 
h11vudtklc1·1 av sin verksamhet fiirlagd lill Götalands södra sliillhygdcr. 
Det r;kkc.:r med en mycket kondenserad grurpcring av landets odlingsom
radcn rör all klart inse. att svensk viixtföriidling biist hetjiinar vart lantbruk 
sum helhet. nm 11rprus1ningcn ges en mer nordlig inriktning än idag. 

Den liingc alltför sydsvenskt orienterade viiroljeväxtförädlingen är ex
empel rii att en skimskkoncentrerad viixtföriidling ej löser problem till
frcds..,tiillande för landets nordligare onmidcn. Angeliigenhetsgraderingen i 
vii\tfi.iriidlings;u-hetct for olika viixtslag hlir dessutom olika vid de olika 
mi·1biittningarna. Exp\)rtinriktning kriiver specialisering och landets jord
hruk en albidig satsning. Exrortintressena sammanfaller väl med behov 
fiir -.iidra Götalands sliitthygder med koncentration pi·1 grödor som korn. 
vc1e 1>ch s11ckerhetor. Symptomatiskt nog niimner utredningen knappast 
vallviixterna. som dock urptar en tredjedel av landets f1kerareal med ökad 
andel ju Hingre norr ut man gi1r. 

Med dessa utgimgspunktcr vore det. enligt lanthruksuniversitetets upp
fattning. heriilligat att hihehalla ett visst filialsystem. Med hiinsyn till kost
naJsaspåtcrna hlir det dock nödvHndigt att koncentrera verksamheten. 
hir lokal anknytning av föriidling tH:h marknadsföring bör i vilket fall filia
lerna rt1 Ultuna m:h Röhäcksdalen finnas kvar. En niirrnare samverkan 
meu lanthruks11nivcrsi1e1e1 hör därvid sökas. 

Till problemet rörande avviigning mellan viixtslag hör i hög grad den 
inom landet starkt eftersatta viixtfiiriidlingen av triidgttrdsviixter. Utred
ningen har icke analyserat triidgänlssektorns behov av insatser pit detta 
\lll1r:ldc tich följaktligen ej presenterat några förslag till förbättringar. Detta 
hiinskjutes till 1974 r1rs triidgilrdsniiringsutredning. trots att direktiven in
rymmer övL-rsyn iiven av denna växtfödidlingsverksamhet. 

för frilandsodlat material av trädgilrdsväxter torde effektiv växtföräd
ling vara en av grundförutsiittningarna för odlingssäkerhet. Föriidlingen lir 
iivcn av betydelse för den svenska viixthusodlingens konkurrenskraft. Dtt 
rrivat viixtföriidling redan satsar mer än som strikt kan motiveras av kom
mersiella intressen. m~tste staten hiir ta det avgörande ansvaret. Odlarkoo
perationerna kan knappast förviintas ta pn sig större ansvar. då hemträd
gt1rdsodlare samt statliga och kommunala parkförvaltande organ totalt sett 
lir vida större avnämare. 

De nationalekonomiska dimensionerna av trädgårdssektorn har tidigare 
ej till fullo beaktats. Enligt nyligen publicerade beräkningar baserade på 
Triidgiirdsriikningen 1977 (J 1977: 13) har produktionen i yrkesmässig träd
gi1rdsodling ett värde i producentledet av I IOO mii~ kr. (N. E. Persson. 
Triidgftrd 134). Husbehovsodlingen av köksväxter, frukt och här beräknas 
ha ett inköps värde av 650 milj. kr. Enligt jordbruksnämndens beräkningar 
HV direktkonsumtionen (PM 1978-02-28) motsvarar köksväxter. frukter 
(även sydfrukter) och bär ett värde av 6.5 miljarder kr. i konsumentledet. 
eller 14.2 <;o-( av folkhushällets totala utgifter för livsmedel. Denna andel 
överträffas endast av varugruppen kött och kötträvaror. Vidare har exper
ter nyligen beräknat. att 4 miljarder kr. årligen läggs ner på underhåll och 
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nyanliiggningar av grönytor inom landet samt att dlirav 250 milj. kr. ligger 
pa plantskolematerial. Vissa insamlingar gjorda av den s. k. internordiska 
arhoretumgruppen lftter förmoda, att redan en enkel urvals- och introduk
tionsförädling skulle avsevärt kunna berika landet med ett odlingssäkrare 
sortiment av prydnadshuskar och -träd. För svenska förht1llanden på dy
likt sätt förhlittrat sortiment hör ej hlott minska odlingsrisker och omplan
teringskostnader utan liven stärka svenska plantskolors konkurrenskraft 
pti en marknad, som de for niirvarandc bloll har hälften av. Någon form av 
statlig konsolidering s~som redan skett för växtförädling av frukt och här 
är sftledes även angeliigen bäde för köks- och prydnadsväxter. 

Svensk växtförädling hör efterstrliva en balanserad målsättning där både 
exportinriktning och hetoning av den inhemska odlingens behov tillgodo
ses. Härvid för ej den senare delen av mttlsättningen undanträngas. Det 
ävilar st1väl staten som jordhrukskooperationen att tillse att st1 ej sker. 
Härvid synes det slirskilt viktigt att en framtida organisation och finansie
ring av vlixtforiidlingen tar tillräcklig hänsyn till jordbruksgrödornas bety
delse i olika delar av landet och till trädgårdssektorns hehov. 

1.7 Sveriges utsädesförening: Föreningen kan i allt viisentligt dela de av ut
redningen framförda uppfattningarna och noterar med tillfredsställelse de 
slutsatser om växtföriidlingens stora betydelse för säväl det svenska sam
hället som andra länder inom och utom Norden som utredningen presente
rat. 

I detta sammanhang vill föreningen understryka vad utredningen fram
hållit niir det gäller nödviindighcten av att så långt möjligt eftersträva att 
produktionskcdjan alltifrån utsädet till slutlig konsumtion i olika former 
optimeras. När mt1lsättningen med olika förädlingsaktiviteter skall definie
ras erfordras mot denna bakgrund en långtgående samverkan mellan föräd
laren. utsädcsproducenten, lantbrukaren, lantbrukets föreningsrörelse. in
dustrin. företrädare för samhället och konsumenterna, vetenskapliga insti
tutioner m. m. Detta förutsätter att olika intressenter aktivt engagerar sig i 
denna process om huvudsyftet med en så optimal växtförädlingsinsats som 
möjligt skall kunna uppnr1s. I vissa fall pägär en si'ldan dialog exempelvis 
inom föreningens verksamhetsområde när det gäller oljeväxtförädling 
medan den inom andra omraden är mindre utvecklad. Vad som här har an
förts pekar på angelägenheten av att ansvaret för växtförädlingen såväl be
träffande dess inriktning som finansiering bör vara fördelat på ett flertal 
olika intressenter. Ytterligare synpunkter härpå utvecklas i samband med 
att växtförädlingsnämndcn i det följande hehandlas. 

Utredningens och föreningens bedömningar av växtförädlingens värde 
sammanfaller säledes i hög grad. Föreningen vill dock framhålla vad be
träffar de exempel som utredningen anfört. som underlag för beräkning av 
de ärliga ekonomiska vinsterna där det ansetts vara möjligt med en närma
re precisering. att dessa synes ha begränsats till en analys byggd på förut
sättningen att i landet befintliga växtförädlingsinstitutioners insatser skall 
mätas. För att än mer markera värdet av växtförädlingen skulle analysen 
enligt föreningens mening ha kunnat ytterligare vidgats genom att bedöm
ningar gjorts som visade hur tillgången på odlingsvärt utsäde med tillfreds
ställande odlingssäkerhet skulle ha sett ut utan tillgång till de produkter 
som genom den svenska växtförädlingen framkommit och vad detta skulle 
ha medfört för det svenska jordbruket och samhället i övrigt ur produk
tionsvärdessynpunkt. Mot en sådan bakgrund skulle man med stor sanno
likhet kunnat konstatera att odling av vissa växtslag inte skulle förekomma 
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exempelvis ol_ieviixkr ,11.:h sockerbeta. att oulingen i skogs- och mellan
bygder samt i Norrland icke alls skulle kunna bedrivas under nuvarande 
former. att avkastningspntentialen i vfaa jordbruksbygder skulle vara av
seviirt lägre samtidigt som sortmaterialet skulle vara föga vinterhiirdigt. ha 
bristande resisten-.. mot i landet förekommande viixtsjukdomar. ha en kva
litet som inte var anpassad till de krav S<lm vi nu i Sverige anser vara sjiilv-
1-.lara m. m~ Hiirtill kommer allvarliga konsekvenser ur beredskapssyn
runkt. Enligt föreningens mening skulle salcdes en vidgad analys medföra 
att viixtförädlingens roll i del svenska samhiillet ytterligare skulle ha un
derstrukits. Vid stiillningstagandc till den svenska växtföriidlingens fram
tid och Je resurser som skall avdelas för denna i form av avgifter. stöd frt111 
statens sida och fran andra intressenter bör dock synpunkter av det slag 
som nu framförts bli beaktade. 

I.8 Länsst~-relsen i Malmöhus län: Växtförädlingsverksamheten vid Hilles
högs Frö AB. Sveriges utsädesforeningoch W. Weibull AB utgör ett betydel
sefullt inslag i länets näringsliv inte hara sysselslillningsrntissigt utan ocksa 
ptt grund av den högtsttiende vetenskapliga verksamhet som bedrives diir. 
Förädlingsverksamheten utgör grunden för en kommersiell verksamhet 
som betriiffande sockerbetsfrö till allra största delen iir inriktad pt1 utlan
det. 

Som pit ett utmiirkt säll belysts i betänkandet har den i landet bedrivna 
växtförädlingsverksamheten varit av stor vikt för jordbruket genom att 
skördenivf111 fortlöpande har höjts. Samtidigt har skördeprodukternas kva
litet i mt111ga fall kunnat förbiillras och odlingsegenskaperna kunnat anpas
sas till moderna arbetsmetoder i jordbruket. För de i länet betydelsefulla 
grödorna sockerbetor och höstraps har de framsteg som nf1tts inom växt
förädlingen varit av avgörande betydelse. Om man inte hade lyckats uppntt 
de resultat i föriidlingsverksamhetcn, som man gjort, hade troligen bade 
sockerbetsodlingen och höstrapsodlingen måst upphöra i landet. 

t.9 Länsstyrelsen i Västerbottens län: Utredningen har bedrivit sitt arbete 
med utgangspunkt fran att svensk växtförädling även i framtiden skall ha 
sin tyngdpunkt i Jen allra sydligaste delen av vart land. Endast en mindre 
del. ca 20 c:,;. av landets åkerareal är belägen i södra Götalands slättbygder. 
Utredningen anser tydligen att en växtförädling inriktad på odlingsmaterial 
för mellersta och norra Sverige iiven i framtiden skall komma i andra hand. 

t.10 Forskningsradsnämnden: Forskningsri:ldsnitmnden vill även under
stryka att det finns många tecken som tyder pi\ all de kemiska bekämp
ningsmedlen i framtiden kommer att bli mindre effektiva. Detta är framför 
allt aktuellt i varma tropiska omri'lden där skadegörarna har korta genera
tionstider. Detta berör i hög grad u-länderna. En aktiv resistensförädling är 
di:l en av de bästa möjligheter vi har att bekämpa skadegörare. 

I. ll Tjänstemännens centralorganisation: TCO anser att det är viktigt att 
en ökad samverkan mellan de svenska växtförädlingsföretagen kommer till 
stand för all stärka den svenska växtförädlingen gentemot de internatio
nella växtförädlingsföretag som byggs upp av multinationella företag. TCO 
vill allmänt framhälla att växtförädling som syftar till att möjliggöra en re
ducering av användandet av bekämpningsmedel och konstgödsel bör prio
riteras. 
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1.12 Agrifack: Förslagen till utsiidc~föreningens och utsiidesbolagets 
framtida organisation samt till huvudmannaskar- och iigandeförh~1llanden 
haseras pa utredningens urrfattning att staten och jordhruksniiringen ge
mensamt bör ta ansvaret. Agrifack delar denna urrfattning samtidigt som 
vi vad hetr~iffar för~idlingsinstitutionen starkt vill understryka nödvändig
heten av att staten liven i fortsiittningen skall ha det överviigande ansvaret 
för föriidlingsin~atsernas inriktning och finansiering. Skälen härför iiro 
m~lnga. 

Vi anser det vara utomordentligt väsentligt att Sveriges utsädesförening 
fär status som officiell viixtförädlingsanstalt. Det underlättar våra kontak
ter med andra officiella institutioner inom landet och framför allt samarbe
te och kontakter heträffande uthyte av information och genmaterial med 
utländska officiella institutioner. Likasä bör kemiska laboratoriets status 
som officiellt lahoratorium best<). Betydande rersonalinskränkningar skul
le annars hli följden. 

Ett markant statligt inflytande och diirmed statligt ekonomiskt ansvar är 
ocksti betydelsefullt för att kontinuiteten skall kunna upprätthallas i såväl 
forsknings- som föriidlingsarbete, sistnämnda icke minst vad beträffar för
iidlingen av mindre lönsamma växtslag. Idag bidrar staten med ett gene
rellt anslag i form av löner till en viiltränad kader av tjänstemän och lantar
betare. Dessa svarar för kontinuiteten i arbetet. Utredningens förslag om 
att statliga medel huvudsakligen skall anvisas för avgränsade projekt inne
bär enligt vår urpfattning en alltför stor osäkerhet i kontinuiteten av de 
längsiktiga sitväl forsknings- som förädlingsprojekt, som är nödvändiga i 
förädlingsarbetet. 

1.13 Lokala Agrifack-klubben vid W. Weibull AB: Vi anser liksom ledning
en för W. Weibull AB att en sund konkurrens samt en nära kontakt med pro
ducenter och konsumenter är en god stimulans för den enskilda tjänste
mannen i hans arbete. Det är ur arbetsmarknads- och trygghetssynpunkt 
av stor vikt att flera skilda växtförädlingsföretag finns rå den svenska ar
betsmarknaden. Växtförädlare och övriga specialister får därigenom större 
möjlighet att välja anställning och en nyttig konkurTens om kvalificerad ar
betskraft kan uppstä. 

Vi anser vidare att grundforskningen huvudsakligen skall arbeta pä 
helstatlig basis, varvid olika växtförädlingsföretag skall ha likartade möj
ligheter att erhhlla information samtidigt. 

1.14 Lantbrukarnas riksförbund, Svenska lantmännens riksförbund och 
Allmänna svenska utsädesaktiebolaget: De nämnda organisationerna, ne
dan benämnda LRF. har beslutat att gemensamt avge yttrande och får i an
ledning härav anföra följande. 

En effektiv svensk växtförädling har varit av utomordentlig betydelse 
för det svenska lantbrukets utveckling. Det mesta tyder också pä att det 
förhållandet skall bestå och kan komma att bli än större. De senaste årens 
utveckling mot en ökad kommersialisering av växtförädlingen med icke 
traditionella företag som gått in på bred front i växtförädlingen och utsä
deshanteringen har ingett oro. 

Det är få områden inom det svenska lantbruket som är så grundligt ut
redda som växtförädlingen. Detta torde bero dels på den betydelsefulla roll 
växtförädlingen sedan länge anses ha haft. dels på bristande samarbete 
mellan de organisationer som sysslar med växtförädling inom landet. Ett. 
mera omfattande samarbete har ansetts medföra ett bättre utnyttjande av 
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de samlade resurserna till gagn för h:ide samhället och jordbruksnäringen. 
Anstriingningar för att f:i till sttmd ett ökat samarbete har emellertid hittills 
inte varit framgangsrika. I utredningsdin:ktiven understryks därför beho
vet av all fä en samlad analys av de nuvarande formerna för växtförädling 
inom jordbruk och trädgärdsnäring i Sverige och omvärlden. LRF anser 
denna utgängspunkt vara riktig och vill uttrycka sin tillfredsställelse över 
att denna analys blivit gjord p:i ett så kvalificerat sätt. Genom utredningen 
har det framkommit underlag som kan ligga till grund för ett stiillningsta
g<mde för en effektivare organisation av växtförädlingen. 

- - - Även om växtförädlingen inte ensam - vilket utredningen ocksi1 
framhäller - kan lösa problemen för livsmedelsförsörjningen, sä delar 
LRr utredningens grundsyn att växtförädlingen är en viktig faktor för ut
vecklingen av ett effektivt miljöanpassat jordbruk i hela landet. 

Utredningen har analyserat viixtförädlingens roll i den produktivitetsut
vc:ckling som det svenska jonlhruket haft under den senaste 25-ftrsperio
den. Försök har gjorts att isolera den rena växtförädlingens effekt och ut
redningen har diirvid kommit fram till att den uppgätt till storleksordningen 
en procent per är. Skall denna positiva utveckling kunna bibehällas fram
över kommer det att krävas ännu större insatser. Därutöver framhäller ut
redningen alt växtföriidlingen i samverkan med införandet av ny teknik bi
dragit till att ytterligare höja produktiviteten i jordbruket. LRF anser att de 
av utredningen gjorda bedömningarna är riktiga. 

Den starka produktivitetsökningen har delvis ästadkommits genom ökad 
användning av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Utred
ningen framhåller emellertid att växtförädlingen medverkat till att anviind
ningen av vissa kemiska bekämpningsmedel. främst insekticider och fungi
cider, har kunnat reduceras. Vidare anvisas framtida utvecklingslinjer där 
anviindningen av kemiska medel kan komma att begränsas betydligt. Med 
den instiillning som LRF i olika sammanhang ådagalagt i dessa frågor vill 
LRF understryka betydelsen av insatser på detta område. Ml'llet för denna 
typ av insatser stär klart: ökad produktivitet, förenad med minskad an
vändning av kemiska medel. 

Ansl'llrl'l j("ir 1·ii:qfiirii1/li11R<'n. - - - När det gäller niiringens ansvar an
ser LRF att utredningen underskattat de insatser som jordbruket på olika 
sätt har gjort under senare ar. Genom införandet av växtförädlarrätt har 
avgiftsuttagct från växtförädlingsinstitutionerna på nya sorter fyrdubblats 
under en femårsperiod. De parallellt utgående växtförädlingsavgifterna i 
huvudsak för äldre sorter har mer än fördubblats under samma period. 
Samtidigt har näringen pä olika sätt, främst genom att avsätta reglerings
medel, kortsiktigt medverkat till att växtförädlingen pä flera områden har 
kunnat upprätthållas vid en hög nivå. De i olika sammanhang framförda 
påpekandena i utredningen att näringens engagemang i växtförädlingsfrå
gorna skulle vara begränsat finner LRF orättvisa och felaktiga. 

I utredningen anförs farhågor för att ställningen för svensk växtförädling 
skall komma att försvagas såväl vad gäller det på inhemska behov inrikta
de förädlingsarbetet som möjligheterna att hävda svensk växtförädling på 
den internationella marknaden. Utredningen pekar härvid på det hot som 
ett genombrott för de multinationella företagen kan komma att fä. i första 
hand genom minskade exportmöjligheter för svenska växtförädlingsföre
tag men framför allt om de viktigaste växtslagen skulle slås ut av utländskt 
sortmaterial. Härigenom skulle kontinuiteten i den svenska växtförädling
en rubbas och våra möjligheter att fä fram ett lämpligt sortmaterial för hela 
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lamkr starkt bcgriinsas. Mot bakgrund hiirav hiivdar utredningen att en ef
fektivisering och först:irkning mfistc komma till sti)nd för all fa fram en be
stticmlc slagkraftig svensk viixtförädlingsverksamhet. LRP delar denna ut
redningens synrunkt. 

J.15 Kooperatirn förbundet: KF:s huvudins!iillning är all viixrfi.iriidlingcn i 
Sverige i fram! iden m[1stc rn större resurser med hiinsyn till den ökade be
tydelse som växtförädlingen bör fä siwiil inom jlinlhruk. trlidgtirdsnäring. 
skogsbruk som för konsumenterna Il. ex. frilandsodlingar). Många cxem
rel finns bf1de i Sverige och utomlands r~i de längtgiiende resultat som 
vlixtförädlingen uppnått pa olika omrttden och som f<'tlt effekter ht1de för 
jordbruks- och industriproduktionen och för miljön i stort. Beträffande den 
föreliggande utredningen anser KF att konsumentintresset kommil i skym
undan. bl. a. diirför all det i sista hand ändt1 lir konsumenterna som direkt 
eller indirekt bör fa en del av fördelarna med växtförädlingsinsatserna. 
Som viixtfi.iriidlingen i Sverige hi!tills varit inriktad har vissa avsnill blivit 
f1sidosatta och hl. a. gäller det viixtförädling med regional inriktning. sär
skilt i mellan- och nordsvcrige. KF anser att den framtida inriktningen av 
viixtförädlingcn i första hand hör inriktas p<'i de inhemska behoven. men att 
man samtidigt mäste siika göra större insatser även pä olika export markna
der - inte minst diirför att den svenska marknaden är sf1 begränsad. 

1.16 Hushållningssällskapens förbund: Mycket talar för all än större krav 
iin hittills kommer att stiillas på växtförädlingen i framtiden. Det kan enligt 
förbundets uppfattning förmodas. all användningen av kemiska substanser 
mot lanthruksväxternas skadegörare kommer att minska och delvis ersät
tas med föriidlade sorter med resistens- eller immunitetsegenskaper. 

Det är ocks<"t angeläget. att svensk växtförädling kan hävda sig i en allt 
hårdare internationell konkurrens. Icke minst gäller detta i del läge som 
uppställ. genom att utomlands kapitalstarka företag i bl. a. olje- och läke
medelsbranschen såsom Shell. Ciba-Geigy. Sandoz m. tl. börjat ägna sig ät 
växtförädling av kommersiellt intresse. Om svensk växtförädling icke 
skulle ges erforderliga resurser för en effektiv verksamhet. kan icke bloll 
befaras all vt1r export marknad gär förlorad utan även. och vad värre är. all 
svenskt jordbruk kommer i en beroendeställning av utlandet. när det gliller 
sortmaterialet. Även om det inte finns anledning att för närvarande över
driva dessa farhågor. finner förbundet det angeläget. att svensk växtföräd
ling tillförs medel i sådan utsträckning att såväl grundforskning som målin
riktad praktisk förädling tryggas. 

Den praktiska växtförädlingen har enligt förbundets förmenande ägnats 
alltför ringa uppmärksamhet i betänkandet. Förbundet har redan tidigare 
framhållit betydelsen av resistensförädlingen och vill utvidga detta med att 
understryka vikten av att kvalitetsfrägorna ges större utrymme inom växt
förädlingen. 

1.17 S\'eriges industriförbund: En effektiv växtförädling är av stor betydel
se inte bara för lantbruket utan även för livsmedelsindustrin och i sista 
hand givetvis också för konsumenterna. Det är därför beklagligt att utred
ningen i sitt betänkande i så ringa grad beaktat de båda sistnämnda grup
pernas intressen i sammanhanget. Visserligen förordar man att de olika 
produktionskedjorna inom livsmedelsindustrin bringas att samverka i ökad 
utsträckning. och anför det samarbete som nu sker på sockerbetsområdet 
och oljeväxtomrä.det som efterföljansvärt exempel, men detta synsätt har 
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im~· avsalt ntigra niimnviirda spiir i de l>rganisatoriska förslag S<.Hll presen
teras. Vad giiller konsumenternas intressen tas egentligen endast folkhiil
sosynrunktcrna upp till behandling. Detta iir emellertid att underviirdera 
konsumenternas roll i sammanhanget. Enligt förbundets uppfattning mf1ste 
en av växtförädlingens huvuduppgiftcr vara att fa fram produkter som i ett 
li1ngsiktigt perspektiv tillfredsstiiller konsumenternas behov. Växtfiir
lidling kan ju siigas vara en kvalificerad form av produktionsutveckling och 
hör liksom all produkllltveckling inriktas pä att skapa en slutprodukt som 
uppfyller si'lväl förädlingsindustrins som konsumenternas kvalitetskrav. 

I.I!! W. Weibull AB: Utredningen framhåller pä olika stiillen. hur en 
"'skicklig marknadsföring"' medverkat till den stora spridning Weibulls
holms sorter fätt. Givetvis mästc en vederhäftig och skicklig marknadsfö
ring till, särskilt som konkurrenterna förfogar över en betydligt större för
säljningsapparat. Men enbart med god marknadsföring kan man inte siikra 
sorternas spridning. Jordbrukaren är en upplyst och medveten konsument. 
han köper bara utsäde han har tilltro till. Dessutom följer han vaket den of
ficiella sortprövningen. Man måste reagera, när utredningen sliger (s. 15.'i): 
'Trots Weihullsholms stora framgängar rör det sig likväl ofta i avkastning 
och kvalitet. jämfört med utsädesföreningens sorter, om marginella skill
nader··. Att utan analys eller exemplifiering framkasta ett dylikt yttrande 
hör inte hemma i en offentlig utredning. 

- - - Enligt vi'l.r uppfattning överdriver utredningen de multinationella 
företagens engagemang i växtförädlingen i Europa. Den enda inbrytning av 
betydelse som skett utgöres av Shells övertagande av N ickerson-företaget 
i Storbritannien. Det är dock riktigt. att konkurrensen på växtförädlings
området hårdnat under senare år. Det försprång, som svensk växtförädling 
hade under efterkrigsåren, har efter hand krymt genom målmedveten upp
byggnad av den praktiskt-vetenskapliga växtförädlingsverksamheten ute i 
Europa. 

Utredningen anför att svensk växtförädlings ställning utomlands försva
gats under senare år. Detta är för Weibullsholms vidkommande felaktigt. 
Tvärtom har Weibullssorterna på senare år kunnat stärka sin ställning, och 
odlingsarealen för våra sorter i Västeuropa har ökat mellan åren 1973 och 
1977. 

Utredningen betecknar odlingen av svenska stråsädessorter i Östeuropa 
som obetydlig. Detta är dock inte med sanningen överensstämmande. I 
Sovjetunionen torde man kunna räkna med, att enbart Weibulls stråsädes
sorter odlas på en areal av ca 500000 ha och i Polen på mellan 100000 och 
200000 ha. 

En viktig aspekt på svenska sorters odling i utlandet. som inte alls beak
tats. utgöres av de svenska vallväxt- och grönytesorternas spridning, 
främst i Europa. Under 70-talet har vi glädjande nog kunnat konstatera en 
betydande inbrytning på den europeiska marknaden av svenska sorter av 
dessa växtslag. Enbart av Weibullssorterna (blålusern Vertus och Alfa Il, 
timotej Kämpe Il, alsikeklöver Tetra, rödsvingel Reptans, ängsgröe Primo 
m. Il.) når exporten en betydande volym. Bara för några år sedan var ex
porten av vallväxter och grönyteväxter av svenska sorter av marginell be
tydelse. 

Vi kan på goda grunder räkna med en icke obetydlig ökning av arealen 
för Weibullssorter av stråsäd och jordbruksfrö utomlands de närmaste 
åren. 

Utredningen har sett som sin främsta uppgift att omforma svalöfsorgani-
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sationcn. Man lf1ter t. o. m. förstil. att det är önskvärt. att svalöfssorternas 
spridning underHittas. Detta hordc vara ovidkommande for utredningen: 
det viktiga är att jordhruket rn:h trädgärdsnäringen har tillg:lng till de bästa 
sorterna. Vems sorterna är. saknar direkt intresse för folkhushltllet. 

1.19 Trädgärdsnäringens riksförbund: Inledningsvis vill forhundet pi1tala 
v;ixtförädlingsutredningens underllttenhet att pi"t etl mer engagerat och se
riös! säll IMa analysera och utreda växtförLidlingen inom trädgardssektorn. 

Utgaende ifrtm att det för landet finns ett klart uttalat behov av en in
hemsk trädgärdsrroduktion ser förbundet just växtförädlingsvcrksam
heten som ett av medlen för att kunna vidmakthålla och utveckla en ratio
nell och lönsam och inte minst en ur konsumentsynpunkt på alla sätt tillta
lande produktion. Det kan ocksi1 hävdas. att för vissa enskilda kulturer el
ler kulturgrupper är just växtförädlingen den avgörande faktorn för den 
fortsatta odlingen av dessa växtslag i vårt land. Främst gäller detta de fri
landsodlade växtslagen. där klimatfaktorn. dvs. härdighelsegenskapen. 
dagslängdsanpassningen m. m. är begränsande för vilket material odlaren 
kan välja. Den internationella växtförädlingen har inte klimatanpassningen 
som ett högt prioriterat urvalskriterium. vait"ör nytt odlingsmaterial svårli
gen kan stiillas till värt förfogande genom import. Inte heller de övriga 
nordiska länderna har en sådan utvecklad förädlingsverksamhet pa träd
gärdsomri1det som skulle göra en svensk förädling av den anledningen obe
hövlig. Sverige mt1ste i kraft bl. a. härav upprätt hälla en egen resurs och 
hedriva en sfl längt möjligt tillfredssliillande egen förädling. 

De hittillsvarande rationaliscringssträvandcna och utvecklingen inom 
trädgardsproduktionen har i väsentlig grad tagit fasta pä att anpassa tek
nik. kulturåtgärder och arbetsmetodik till befintligt växtmaterial. Man har 
idag i stort sett nätt därhän att ytterligare rationaliseringså.tgärder inte kan 
göras utan avsevärda investeringsbclopp. Detta kommer att bli än mer ut
talat inom en mycket kort tid. Det finns därför anledning för växtförädling
en att med stöd av ökade resurser studera växtmaterialets genetiska förut
sättningar och förädlingstcknikens möjligheter att anpassa växtmaterialet 
till teknik. odlingsförutsättningar och arbetsmetoder. En sådan förädling 
måste ta formen av beställningsuppdrag med utgångspunkt i det inom lan
det eller landsdelen aktuella. tillämpade produktionsförloppet. Exempel 
pil sädana förädlingsmäl är sorter av gurka. jordgubbar m. n. för maskinell 
engangsskörd. sorter över hela kulturspektrat med resistens mot specifika 
skadegörare m. m. Detta anser förbundet vara ett mycket starkt och viktigt 
skäl för en bredare och kraftigare satsning på trädgärdsväxtförädlingen än 
vad som hittills gjorts. 

Konsumentintressena och deras berättigade krav på högkvalitativa. nä
ringsrika och sunda produkter och krav på produktions- och leveranssä
kerhet kan kanske anses vara mindre specifika för visst land. Förbundet 
menar. att detta till viss del är riktigt, men en förtroendefull kontakt mellan 
producent och konsument bygger bl. a. på att konsumenten vid köpet av 
svenskproducerad vara känner sina önskemål om produkten uppmärksam
made och tillgodosedda av producenten. Detta innebär, all en av grundva
larna for en svensk trädgärdsproduktion är att förädlingsverksamheten tar 
sikte pä att ge odlarna ett växtmaterial som i ovannämnda avseenden upp
fyller specifika svenska konsumentkrav. 

Som utredningen kortfattat framhåller kan vissa skäl anses föreligga för 
ett statligt engagemang i och ansvar för förädlingen av trädgärdsprodukter. 
rörbundet menar. att detta mäste göras starkt. Näringens struktur med ett 



Prop. 1978/79: 130 4h 

mycket stort kulturprogram och med ett synnerligen varierat ~ortmaterial 
inom detta äger inte förutsättning att ge direkt företagsmLissig lönsamhet il! 
förädlingsverksamhcten. Utredningen lägger väl stark betoning p[t en hu
vudsaklig inriktning av förädlingsverksamheten r<'I en kortsiktig företags
miissigt lönsam vcrbamhct. Detta menar förbundet iir ett fiirriidiskt syn
sätt och en fara för bibehällandct av en allsidig trädgk1rdsproduktion och 
för 1illgodosecndet av de mer långsiktiga m<'tlcn för denna. Skulle föriid
lingen Higgas upp på sädan basis, vill förbundet ifr[1gasätta om del inom 
ni1gra <)rens för ni1gon enda kultur skulle kunna vara lönsamt. En svensk 
prnduktion är ett samhiilleligt beredskapsintresse. Även hemtrlidg;'1rdsod
lingar har betydelse härvidlag. även om förädlingsarbelel inom frukt-. bär
och köksväxtområdet inte primärt behöver inriktas pä att tillgodose denna 
grupp. Den yrkesmässiga trädgårdsproduktionens spridning över landet 
borgar för att lämpligt odlingsmaterial även kan komma exempelvis norr
ländsk hemträdgärdsodling till del. Inom prydnadsväxtbranschen är det 
allmänna en mycket stor förbrukare av sådant material. varför statens rn:h 
kommunernas intressen bör visas genom ett ökat statligt ansvarstagande 
iiven inom denna sektor. Det statliga engagemanget mästc vara allsidigt. 
dvs. avse silväl den nödvändiga grundforskningen som den tillämpade för
ädlingsverksamheten. vidare såväl den relativt snabbare förädlingen av 
ettårskulturer som det längsiktigare arbetet med fleräriga kulturslag. Ett 
långtgående statligt engagemang och ansvar bör ändå ge utrymme för en 
fortsatt privat växtförädling. I den mån en sådan ockst1 medverkar i ett 
längsiktigt nationellt förädlingsprogram bör den ges statligt stöd. En ökad 
samordning av enskilda och statliga insatser hör även eftersträvas. dfl en 
inhemsk konkurrens sker på bekostnad av hl. a. förädlingsverksamhetens 
bredd. 

2 Organisatoriska frågor m. m. 
Flertalet av remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag om ell 

sammanförande av utsädesförcningen och utsädesbolaget. Däremot fram
förs viss kritik mot enskildheter i utredningens organisatoriska förslag, 
bl. a. beträffande utsädesföreningens filialverksamhet. 

2. J SIDA: <Se 6. Il 

2.2 Statskontoret: Statskontorct vill inledningsvis beklaga att någon sam
verkan mellan existerande växtförädlingsföretag ej synes möjlig att nå. 
Växtförädling är kapitalkrävande och den svenska marknaden är liten var
för en samordning beträffande t. ex. arbetsfördelning av praktiskt föräd
lingsarbete varit önskvärd. - - -

Med tanke pä det gemensamma ansvar stat och näring har för förädlings
arbetet instämmer statskontoret i utredningens mening att staten bör ta ini
tiativ till förhandlingar med jordbruksnäringens representanter i syfte att 
nä ett samgående. Jordbrukskooperationen har inom andra sektorer (t. ex. 
beträffande kreatur) engagerat sig inom förädlingsledet på ett för både nä
ringens och landets behov uppenbarligen lyckat sätt. Genom ett samman
förande av utsädesföreningen och utsädesaktiebolaget torde en effektivi
tetshöjande integrering av förädling och marknadsföring näs. 

Avslutningsvis förklarar sig statskontoret berett att efter statsmakternas . 
beslut biträda den organisationskommitte som utredningen föreslår skall 
söka förverkliga de tankegångar och förslag som framlagts i betänkandet. 
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2.3 Riksrcl'isions,·erket: RRV har inget alt erinra mllt huvuddragen i utred
ningens fors lag pn dessa punkter. RR V vill understryka utredningens 
stitndpunkt alt statliga bidrag till förädlingsverksamheten endast anvisas 
till avgriinsade projekt. Till skillnad fritn utredningen anser RRV att före
tagsekonomiskt motiverad förädling inte skall finansieras med bidrag Liven 
om den skulle anses vara '"inte direkt lönsam ... Företagets långsiktiga 
forsknings- och utvecklingsverksamhet hör. enligt RRV. i princip finansie
ras av intäkter frtin fiiriidlingsvcrksamheten. Det bör dock vara möjligt för 
fiiretagct att i projektform bedriva si1dan verksamhet mot ersiittning i form 
av externa bidrag. 

2.4 Lantbruksstyrelsen: Av de presenterade alternativen för utformningen 
av föriidlingsverksamheten i Svalöv för utredningen fram ett huvudförslag. 
som innebiir att utsädesföreningen och utsiideshlllaget förs samman till ett 
gemensamt bolag med engagemang frtin såviil staten som jordbruksknope
rationen. Lantbruksstyrelsen delar uppfattningen att en sädan organisation 
är den bästa lösningen. Skulle det inte vara mqjligl all förhandlingsvägen 
nstadkomma en sf1dan lösning iir styrelsen däremot tveksam om det alter
nativa förslag utredningen rekommenderar i första hand. dvs. samma orga
nisation som i huvudalternativet men under helstatligt huvudmannaskap. 
vore en lämplig lösning. Ett förstatligande av enbart förädlingsverksamhe
ten och en omprövning av samarbetet med utsiidesholaget torde kunna le
da till ett effektivare system iin upprättande av en egen marknadsförings
avdelning i ett helstatligt organ. 

Utredningen aktualiserar frågan om verksamhetens lokalisering inom 
svaliivsföretaget. En ökad satsning pä de externa avdelningarna - Ham
menhögs-, Ultuna- och norrlandsavdelningarna - synes väl motiverad uti
frän tidigare anförda synpunkter på prioritering av marginella områden och 
grödor. Beträffande filialerna iir flera utvecklingsvägar tänkbara. En väl 
förgrenad sortprovningsverksamhet torde även i framtiden vara nödvändig 
om företaget skall kunna uppfylla den inledningsvis angivna målsättning
en. Huruvida detta förutsätter en organisation av nuvarande karaktär, med 
förädlare utplacerade på vissa filialer, eller kan åstadkommas med en 
enklare och mera resursbesparande utformning bör bli föremål för en sär
skild översyn. En närmare samordning av lanthruksuniversitetets sort
provningsverksamhct, eventuellt med utnyttjande av vissa filialer som fas
ta försöksstationer. är ett tänkbart alternativ för rationalisering av verk
samheten. De resurser som eventuellt kan frigöras borde i första hand om
fördelas till de externa avdelningarna. Filialernas hetydelse som replipunk
ter för spridning av information om företagets sortmaterial torde ha mins
kat på senare är. 

2.5 Statens livsmedelsverk: Livsmedelsverket avstår från att ta närmare 
ställning till det framförda förslaget om inrättande av ett särskilt nybildat 
företag, Svalöf AB. Viktigt är emellertid att den högtstående forskning, 
som pågår vid nuvarande Sveriges utsädesförening, inte blir tillbakasatt i 
samband med en eventuell sammanslagning med Allmänna svenska utsä
desbolaget. Redan före en sådan sammanslagning bör man komma överens 
om att speciella medel måste anslås till ändamål som inte blir ekonomiskt 
lönsamma för företaget. t. ex. viss grundforskning och kvalitets- och resi
stensforskning. Utredningens alternativa förslag om att staten i stället 
skulle överta ansvaret för utsädesföreningen bör också allvarligt övervä
gas. 
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2.6 Statens naturvetenskapliga forskningsråd: Utan att h;ir niirmare g;'1 in 
pt1 de olika organisatoriska förslag som utredningen diskuterar. vill NFR 
ansluta sig till utredningens huvudfiirslag. som innebär att ett nybildat fö
retag, Svalöf AH. bildas med ansvarstagande fran st1viil staten som lantbru
karnas egen organisation. Företagds huvudmollsättning skall vara att förse 
svensk jordbruks- m:h triidgtlrdsniiring med det sortmaterial de behöver. 

2. 7 Statens centrala frökontrollanstalt: Styrelsen anser att en bred sam
verkan i och för sig vore önskvärd. men finner liksom utredningen att för
utsättningar för en st1dan samverkan f. n. saknas. 

Det är angeläget att bedriva förädling av trädgardsviixter i landet. Med 
hänsyn till den vilja till samverkan som finns hos förädlingsföretagen i lan
det anser styrelsen det önskvärt att staten snarast tar upp förhandlingar 
därom. 

I likhet med utredningen finner styrelsen att ett samgående mellan Sveri
ges utsädcsförening och Allmänna svenska utsädesaktiebolaget i ett ge
mensamt bolag benämnt Svalöf AB kommer att innebära betydande förde
lar. Detta gemensamma företag skulle fä större slagkraft och kan engage
ras i såväl forsknings- och utvecklingsarbete som marknadsföring och ser
viceverksam het. rörsäljningsvcrksamheten kan bli en betydelsefull del 
dels genom sammankoppling med lantmännenföreningarnas försäljnings
organisation dels genom inrättandet av en exportenhet. Det blir emellertid 
nödvändigt att finna en lösning som gör det möjligt inrymma den vid Sveri
ges utsädesförening nu befintliga forskningsverksamheten i en organisa
tion där den jämte annan sadan verksamhet pa växtförädlingsområdet kan 
väl utnyttjas. 

Styrelsen anser att statens framtida atagande i praktisk växtförädling 
och marknadsföring så langt möjligt bör vara konkurrensneutralt. Statligt 
bidrag för speciella. viktiga uppgifter t. ex. förädling för vissa områden och 
av speciella växtslag erfordras dock. Sådant bidrag bör emellertid vara 
projektbundet och ej anvisat till allmän verksamhet. 

Styrelsen vill starkt understryka att statliga medel ej bör utgå till att 
stödja t. ex. verksamheten i Svalöv gällande utsädeskontroll. Eventuell 
serviceanalysering skall finansieras helt inom företagets ram. I övrigt bör 
den officiella enheten för utsädeskontroll i Lund anlitas. 

2.8 Sveriges lantbruksuniversitet: Förslaget att sammanföra Svalöfsorgani
sationerna till en enhet bör ses som en fördel framför nuvarande system. 
Det glapp mellan sortframställning och sortdistribution. som två olika före
tag inneburit, har varit ett handikapp. Allmänna svenska utsädesaktiebola
gets mellanställning med cxpansionsmöjligheter i stort sett endast på ex
port har dels försvårat växtförädlarnas direktkontakter med de lokala lant
männenföreningarna, dels verkat snedvridande. Ett direkt samband med 
lantmänncnföreningarna bör stärka deras inflytande och därmed innebära 
en för Sveriges del bättre geografisk avvägning av växtförädlingsinsatser. 

Ett förväntat större, direkt engagemang från jordbrukskooperationcns 
sida skulle man emellertid förlora med utredningens andra förslag att helt 
förstatliga Svalöfsorganisationerna vid sammanslagning. Detta system 
skulle däremot möjliggöra en fastare integrering med övrig lantbruksveten
skaplig verksamhet i de av Sveriges lantbruksuniversitet upporganiserade. 
fyra försöksdistriktcn inom landet. 

Enligt lantbruksuniversitetets uppfattning skulle en mer effektiv upp
läggning nås om sortframställning och kortsiktig forskning stod under 
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l-.0111111ersiellt tn·cl-.. Detta skulle kunna n:1s genom all följa utredningens 
fiirslag till en k1.1orerati\1nsiigd. statsundersli.idd sammanslagning a\' Sveri
ges utsiidesfön:ning och Allmiinna svenska utsiidesaktlebolaget. t1tmin
stone vad giiller sortframstiillning av fröförökade viixtslag, kortsiktig 
forsl-.ning rörande dessa samt distribution av bas11tsiidc. Genomengage
mang fr{1n s[1viil .iordbrukskoorcrationen som staten bör man kunna garan
tera en inriktning inte bara mot del 1-.ommersiellt viktiga exr(lrtmiile-t utan 
iiven n111t mi·det all förse svensk viixlodling med effektivt sorl makrial. 
Statssti.id biir hiirvid utgi1 till kommersiellt ej attraktiva. men fiir odlingen 
viktiga. viixtslag. Detta bör givetvis ej hindra att statligt stiid utgi\r iiven till 
andra fiiriidlingsfiiretag för föriidling,urrgifter av stor odlingsmiissig bety
delse. men lagt kommersiellt intn.:sse. Det iir snarast en fördel att konkur
rens om anslagen räder mellan olika fiiriidlingsföretag. Staten bör med 
viixtslagsmiissig eller geografisk rrojcktmärkning av sina anslag vid behov 
kunna verka direkt dirigerande. 

Den detaljerade utformningen av det nya Svaliif AB mi1ste finna sin lös
ning flirhandlingwiigen. 

Den lttngsiktiga. statsunderstödda forskningen biir helt frikorrlas frirn 
det kommersiella företaget. Hiirigenom skulle man ticksi1 nä en konkur
rensmiissigt mer riitt vis behandling a\' samtliga föriidlingsföretag. Dess
utom skulle nordiska kontakter inom föriidlingsforskningen underliittas dit 
detta. som utredningen od .. sii r;1rckar !sid. 73l. främjas av att denna forsk
ning bedrivs av officiella institutioner. Diirtill skulle man vara fri all lokali
sera den ltrngsil;.tiga forskningen i niira kontakt med annan av kommersiel
la hänsyn obunden forskning inom jordbruks- och lriidgiirdsvetenskar. En 
dylik. kommersiellt helt oberoende forskningsenhet skulle - om tillräck
ligt stor - m:ksi1 kunna svara för de behov av officiell. objektiv informa
tion och övrig service som sortrrövning. frökontroll. viixtskydd. genbank. 
v:ixtsortniimnd. etc. kan förutsättas ha. 

2.9 Sveriges utsädesförening: Föreningen vill med beklagande konstatera 
att W. Weibull AB och Hilleshögs Frö AB ställt sig avvisande till en bred 
samverkan pt1 växtföriidlingens område. Att utredningens förslag beträf
fande den svenska viixtförädlingen mol denna bakgrund i huvudsak kon
centreras mot Svalövsorganisationen synes ur föreningens synpunkt vara 
följdriktigt och korrekt. Föreningen vill dock framhålla. med utgångspunkt 
i utredningens bedömning all eventuellt en framtida samverkan skulle kun
na vara aktuell. att det skulle ha varit av stort intressi: att ha haft möjlighet 
att ta del av utredningens urrfattning om hur en sädan samverkan skulle 
kunna komma till uttryck. Utredningen har därvidlag inte redovisat de 
bakomliggande orsakerna till sin bedömning om att framtida samverkan 
skulle vara möjlig. Icke minst hade ett sädant underlag varit av värde vid 
bedömning av huruvida utredningens förslag i framtiden kan underlätta en 
djupare samverkan. En viss positiv vilja kan dock redan nu som utredning
en konstaterat skönjas i Hillcshögs Frö AB:s ställningstagande betriiffande 
eventuell forskningssamverkan vad gäller lantbruksväxter och W. Weibull 
AB:s intresse for samverkan rt1 trädgärdsväxtförädlingens område. För
eningen vill i anslutning härtill markera sin inställning att denna samverkan 
inte under n{1gr<1 omständigheter far komma till stånd på bekostnad av att 
förädlingsorganisationen i Svalöv delas upr. 

Ur föreningens synrunkt är det synnerligen viktigt all konstatera att ut
redningen vid sin rresentation av huvudalternativ och andra tänkbara al
ternativ inte i nägot avseende uttalat nägon preferens som innebär en 

4 Ribdugrn /97/i/79. I sam/. Nr 130 
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splil!ring av den v:i.x1for:idling som i nuläge! bedrivs av föreningen p~i siill 
som kommer 1ill uttryck i den tredje modellen n:imligen uppdelning av 
v:ixtföriidlingen i en lönsam och en icke lönsam del där respektive föräd
ling~del skulle föras till sl-.ilda organisa1ioner/företag. Starka skäl mot en 
s:idan spli11ri11g har av föreningen framföns 1ill utredningen under dess ar
hcle. Att v;ixtför;idlingcn a\· st1viil lönsam som icke lön-;am natur mäste be
driva-; integrerat och inom samma företag sammanhlingcr främst med star
ka krav pit kontinuitel i resursinsatserna eftersom man för riikna med clt 
l'i-20 i1rigt pcrspd;,1iv när det giiller alt ta fram ett nytt sortmatcrial med 
ön sk v:irda egenskaper i princip oberoende av vilket växtslag som bearhc
tas. H:irför iir det nödv;indigt att hygga upp en produktionskapacitet bestä
ende av i första hand kunnig och framsynt personal och i andra hand av an
liiggningar. utrustning. försöksmark osv. Betydande "investeringar" i sä
v:il personal som övriga resurser lir stilcdes nödvändiga att genomföra. 
N~1gr<1 tv:ira kast i inriktningen av vlixtförädlingsarbetet eller i resurstillför
seln hlir dfö-för inte möjliga och skulle om de inträffade medföra ren "kapi
ralfiirsröring" i vidaste bemiirkelse. Föreningen förfogar i m1Hige1 i hu
vulbak över resurser - ehuru knappa - som gör det möjligt att bedriva st1-
viil liinsam som icke lönsam viixtföriidling. Att utredningen därför inte lagt 
fram förslag som skulle medverka till att dessa resurser splittras eller för
slösas hälsar föreningen med tillfredsstilllelse. - - -

Att ett starkt samhand mellan föreningen och utsädesholaget i nuläget 
fiireliggcr iir uprenbart. Denna korpling kan enklast beskrivas genom att 
föreningens sortrroduktion. elitframställning m. m. i ett visst skede över
bmnas till uppförökning. för vidare marknadsföring och försäljning. För
ädlaren iir i hög grad heroende av information om den svenska men i viss 
mfrn även utliindska utsädesmarknadcn. om hur sortimentet marknads
förs. vilka marknadsandelar del uppnått. hur stahil marknaden är och hur 
det marknadsförda sortimentet har anrassat sig på olika marknader. Ge
nom marknadsföringsfunktionen för förädlaren uppgifter som har hetydcl
se for föriidlingsarbctets inriktning och upplliggning vilket medverkar till 
att en s~1 riktig avviigning som mi~jligt kommer till stånd. På samma sätt är 
marknadsföringsfunktionen beroende av ett intimt samarbete med förädla
ren i det egentliga marknadsföringsarhctet då "'förädlingsexrertis" många 
g<lngcr erfordras. Under uprförökning av nytt utsäde är det värdefullt att 
l"öriidlarens kunskap om materialet tillvaratas m. m. Allt detta sammanta
get liksom fördelar av en biittre arbetsfördelning mellan nuvarande funk
tioner samt möjligheter till rationaliserings<llgiirder i övrigt genom sam
manslagningen till ett nytt företag talar således för att detta genomförs. 

Ett sammanförande av utsädesförcningen l)Ch utsädesbolaget kan dock 
inte enbart bedömas medföra fördelar. BL a. föreligger risker för att det nya 
företaget mister en del av den ''oflicialitet"' som föreningen för närvarande 
har. Detta kan komma att päverka det nya företagets samverkansmöjlighe
ter med internationell växtförädling, särskilt den växtförädling som be
drivs med statligt eller överstatligt stöd i olika former. En mera kommersi
ell rrägel kan säledes försämra möjligheterna till ett internationellt sortut
hyte liksom utbytet av värdefulla erfarenheter inom växtförädlingsforsk
ningen. En påverkan av föreningens status som objektivt forskningslabo
ratorium kan även förutses i negativ riktning. Enligt föreningens mening är 
det saledcs nödvändigt au samhällets intresse och inflytande över växtför
ädlingens inriktning bevaras i syfte att verksamheten inte enhart optimeras 
pä strikt företagsekonomiska grunder och ej heller gnmdas enbart på krav 
fran jordbruksnäringen utan fastmer pä förutsättningar som bidrar till att 
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resurserna som avsiitts för viixtföriidlingsändamål ur alla aspekter ger hiis
t<1 utdelning. LI r föreningens synpunkt är det därt.ör nödvändigt atl officia
litelen i vid hemiirkclse kan hihehällas i ett nytt företag. Förutsiillningar 
r0r detta synes hibt kunna skapas genom att staten tar det dominerande 
iigaransvaret i det nya företaget. Om på detta sätt kan garanteras att den 
för samh~1\let betydelsefulla v~1xlförädlingsverksamheten inte i framtiden 
inriktas nwt ell alltför kortsiktigt kommersiellt tänkande ställer föreningen 
sig positiv till förslaget. 

Vad gäller utredningens huvudalternativ om att föra samman utsiidesför
eningen och utsiidesbolagel till ett nytt företag ägt av staten och jordbruks
kooperationen gemensamt si1 har föreningen pekat pä såväl för- som nack
delar med delta. Under förutsättning att en för föreningen godtagbar offi
cialitl'.I kan ges till det nya företaget och under förbehåll dels att staten tar 
ett hetydamle ansvar ur ägarsynpunkt. dels att föreningens i det följande 
angivna synpunkter och förslag beaktas är föreningen beredd att medverka 
till all det nya företaget bildas med utgångspunkt i utredningens förslag. Ur 
föreningens synpunkt förefaller det dock både lämpligt och rimligt om den 
tillsatta statliga förhandlingsgruppen ges mandat att även undersöka förut
siittningarna för ett bredare ägaransvar än vad staten och jordbrukskoope
rationen representerar. I föreningens verksamhet finns många intressenter 
slim i nuläget aktivt deltar i denna och som ocksil. ger sitt stöd till olika för
iidlingsinsatser. Exempel pä en intressegrupp som skulle kunna ha anled
ning att övcrviiga ett engagemang i det nya företaget är konsumentkoope
rationen. Sett mot bakgrund av produktionskedjans betydelse i växtföräd
lingssammanhang som framhällits tidigare synes detta vara naturligt. För
eningen vill iivcn framhälla att den i vissa stycken negativa kritik av 
nuvarande samarbetsformer mellan utsädesföreningen och utsädesbolaget 
förefaller vara nt1got överdriven. Sedan jordbrukskooperationen genom 
Lantmiinnens riksförbund och sedermera Svenska lantmännens riksför
hunJ övertagit ägaransvaret för utsädesbolaget. Hammenhögs Frö AB och 
crhällit delägarskap i Ohlsens Enke A/S har samarbetet parterna emellan 
förbättrats och fördjupats. I vissa fall har till och med en mera långtgående 
integration varit möjlig att genomföra. 

Föreningens nu angivna principiella ställningstagande och positiva 
grundsyn på bildandet av ett nytt företag med nuvarande Svalövsorganisa
tion som bas vill föreningen komplettera med en kraftig reservation inför 
ett realiserande av utredningens förslag. Denna reservation grundar sig på 
vad föreningen anser vara nödvändigt för att den framtida växtförädlingen 
skall kunna bedrivas pä en ambitionsnivå som ur jordbrukets. industrins 
och samhällets synpunkt är rimlig och sammanhänger därvid främst med 
de resurser som i det nya företaget kan förväntas bli ställda till förfogande. 
Fiireningen ser nämligen som sin uppgift att värna om att sortproduktionen 
i framtiden i lika hög grad som hittills kan inriktas på att tillgodose behoven 
iiven för skogs- och mellanbygder och för Norrland. Ett differentierat jord
hruk förutsätter vidare att arealmässigt blygsamma grödor beaktas i föräd
lingsarbetet likaväl som föreningen anser det vara nödvändigt att tillräck
ligt utrymme kan ges för forskningsinsatser vilka medger att de framtida 
möjligheterna till att uppnå resultat i växtförädlingsarbetet inte urholkas. 
Föreningen vill därför understryka vad utredningen framhållit om sådana 
verksamheters finansiering och instämma i utredningens varning om vådan 
av en alltför kortsiktig kommersiellt inriktad växtförädling. På denna 
punkt har utredningen inte haft möjlighet med hänsyn till vidden av det för
slag utredningen lagt fram att närmare precisera på vilket sätt det nya före-
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tagels verksamhet skall finansieras. Dessa rrohlem har överlatits r[1 den 
a\ utredningen föreslagna fiirhandlingsgrurren. Det iir saledes mot hak.
grund av de finansiella oklarheterna som föreningen anser sig fiirankdd att 
llimna sin reservation. D;iri"ör fi.irutsiillcr föreningen att den fortlörande 
~kall ha möjlighet att Himna synrunkter till den tillsatta statliga fiirhand
Jingsgrupren i dess arbete. 

Enligt utredningens mening biir bidragen i.iver statsbudgeten inte som i 
nul~iget liimnas som ett allmtint generellt stöd utan i stiillet anvisas for av
griinsade rrojekt. Föreningen har förstftelse för en si1dan instiillning di1 
man kan anSL' det vara rimligt att man st1 langt möjligt bör försöka definiera 
vad till förfogande stiillda re~urscr skall utnyttjas. föreningen vill dock i 
detta sammanhang starkt framh;11la förutom att nedan angivna synpunkter 
i hög grad liven giillcr forskningsprojekt. särskilt beträffande icke lönsam 
viixtföriidling - som enligt utredningens mening hör ges ett omfattande 
~töd - de stora sv;'irighctcr som föreligger med all viil definiera och av
griinsa denna verksamhet i förhällande till lönsam föriidling ur resurssyn
punkt. Tidigare har detta rroblcmomrfide belysts utifran organisatoriska 
aspekter dlir sf1viil utredningen som föreningen konstaterat det orimliga i 
all separera lönsam och icke lönsam växtföriidling organisatoriskt. Lik
nande svtirighcter föreligger si1lcdcs ntir det giiller en resursuppdelning. 
Trots detta menar föreningen att en si1dan resursmässig avgränsning gär 
att i1stadkomma. Den maste dock i hög grad grundas pa bedömningar om 
vad som bör hiinföras till endera lönsam resrektive icke liinsam växtföräd
ling. Detta förutsätter ett intimt samarbete mellan anslagsgivande organ 
t1ch det nya företaget. I detta sammanhang skall framhållas att det inte tor
de vara möjligt att för längre perioder ta fram sädana definitioner eftersom 
växtföriidlingsverksamhcten är av dynamisk karaktär. Ett oavvisligt krav 
härvidlag lir doek all ··projekten·· resursmlissigt kan ges en kontinuitet 
som så hlngt möjligt sammanfaller med ett tidsperspektiv som motsvaras 
;tv mi~jligheterna att produeera ett nytt sortmatcrial. dvs. cirka 15-20 ftr 
eller om s:i i vissa fall inte bedöms möjligt sammankorplas med garantier 
för att en viss resursvolym kan stiillas till förfogande men där si\lcdes innc
hallet i verksamheten kan pf1verkas av den anslagsgivande myndigheten. 
Ur föreningens synpunkt lir en sådan ordning nödvändig som has för att el! 
rationellt och mitlinriktat föriidlingsarbete skall kunna bedrivas och icke 
minst u1ifrtm de anställdas synpunkt utgör detta ett starkt krav. Vt1dan av 
alltför kortsiktiga stlillningstaganden i detta hänseende har berörts i andra 
sammanhang i detta yttrande. Föreningens erfarenhet frim korttidsbundna 
projekt i nuläget är synnerligen dåliga. Ett Wngsiktigt engagemang även i 
finansiellt hänseende är säledes nt1got som måste priigla inställningen från 
anslagsgivande instanser vare sig det är fräga om bidrag över statsbudge
ten eller medel som tillerkänns jordbruket i samhand med jmdbruksför
handlingarna. Endast om medel under st1dana förutsättningar ställs till det 
nya företagets förfogande anser föreningen att ett projektbundet stöd i stäl
let för som nu ett allmlint generellt stöd kan accepteras. 

Inom ramen för det nya företaget har utredningen som en "'byggsten'' 
behandlat ett verksamhetsomrt1de som rubriceras som utveckling. Utred
ningen har angett att denna funktion bör ha till urpgift att bedriva grund
läggande forskning och utveckling. innefattande bl. a. cytogenetik med 
modern kromosomteknik. cell- och vävnadsodling i samband med vegeta
tiv förökning, asexuell fröbildning och haploidframställning. biokemisk 
och fysiologisk metodik i frtiga om kvalitets- och avkastningsegenskaper. 
resistensförädling med resistensgenetisk analys av viktiga växtslag samt 
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avam:erad statistisk bearbetning 1hiomi.:tri1. Lltredningrn har vidare i he
tLinkandet rekat r;·i hetydclsen all de i den heskrivna funktionen ingi1ende 
aktiviteterna kommer till st;·iml 111.:h det stora vLirde som en siidan verksam
het kan fa i den framtida viixtfiiriidlingen. Utredningen har ocks~i redovisat 
det starka samhand som föreligger mellan denna utvecklingsverksamhet 
och föriidlingsverksamheten. Föreningen delar helt ulrt•dningens uppfatt
ning att en funktion med det föreslagna innehi1llet k111nmer till sti1ml i det 
nya företaget och vill diirvid starkt instiimma i att ett utvecklingsarbete av 
preciserat slag miiste med niidviindighet vara djurt integrerat med föriid
lingsverksamhcten. Mot denna hakgrund kan i anslutning till vad som ovan 
framhr.llits konstateras att utredningen inte föst nagot som helst avseende 
vid de organisationsmodeller som helt eller delvis innehiir att utvecklings
verksamheten skulle separeras l'rtin föriidlingsverksamheten. I detta syn
siitt vill föreningen s~tledes instämma. Betriiffande finansieringen av den fö
reslagna utvecklingsenheten kan emellertid föreningen inte finna att utred
ningen niirmare preciserat förutsiittningarna hiirför. Föreningen får därför 
förutsiitta att de vidgade arhctsuppgifter som angetts för utvecklingsfunk
tionen bör inrymmas i de projekt som förutsatts hli finansierade över stats
hudgeten 11ch diirvid ruhricerats vara av den tyr som är av större intresse 
för samhället. En betydande del av de föreslagna ut vecklingsaktiviteterna 
utförs om iin i relativt begriinsad skala inom föreningen i nuläget. Goda för
utsättningar för att bygga ut denna funktion till att motsvara vad utredning
en föreslagit bedöms därför enligt föreningens mening föreligga. 

Utredningen har heträffande marknadsföringsfunktionen i det nya före
taget framhttllit att i försäljningsverksamhcten bör bl. a. en utsädesenhet . 
ingii. Denna hör ha till uppgift att planera. leda och styra utsädesproduk
tionen liksom att den bör handha försäljningen inom landet. En effektiv 
uppförökning och försäljning av företagets sorter bör komma till ständ. 
Därför anför utredningen är det till fördel - om nuvarande system som 
bygger pi) att lantmännenföreningarna som försäljningsorganisation besttir 
- om utsädesenheten och lantmännenföreningarna intimt kan samverka. 
Föreningen vill speciellt understryka betydelsen av att en sådan samver
kan intensifieras. En akilleshäl i Svalövsorganisationen i nuliiget är nämli
gen den konkurrensneutralitet som lantmännen som försäljningsorganisa
tion representerar. Föreningen vill dock inte ifrågasätta det riktiga i att 
konkurrensneutraliteten även i framtiden bibehttlls eftersom varje jordhru
kare självfallet skall vid varje tillfälle ha tillgång till det mest odlingsvärda 
utsäde som ur alla synpunkter finns tillgiingligt. Föreningens tilltro till att 
det nya företaget i framtiden skall kunna konkurrera med ett slagkraftigt 
sort material är odiskutabel även om konkurrenten hesitter en egen försälj
ningsorganisation. Detta hör dock inte hindra att en förbättrad samverkan 
kommer till stånd stt att det nya företagets produkter far en spridning som 
står i samklang med det odlingsvärde dessa besitter. Av olika skäl före
kommer svängningar på utsädesmarknaden och det är nödvändigt att en 
tillfredsställande beredskap finns inom det nya företagets försäljningsorga
nisation för att möta dessa fluktuationer. Vidare maste som ett resultat av 
samarbetet mellan det nya företaget och lantmiinnenföreningarna fram
komma ett system som möjliggör att jordbrukare inom ··marginella·· områ
den m. m. garanteras tillgång till bästa utsäde. Beträffande samverkan mel
lan det nya företaget och lantmännenföreningarnas utsädcsproduktion och 
försäljning har föreningen med utgångspunkt i nuvarande förhållanden 
framfört sina kritiska erinringar. Ur föreningens synpunkt är det ett oav
visligt krav att denna samverkan förbättras avsevärt och att formerna för 
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hur denna samverkan skall gi1 till mellan del nya företaget och lanunännen
foreningama klart preciseras och dokumenteras i samband med att det nya 
företaget hildas. 

Betydelsen av att det i del nya företaget inhegripes en stark exrortfunk
tion har understrukits av utredningen. Föreningen vill instämma i utred
ningens synsiill hiirvidlag och förutsäller all intensifierade insatser pt1 det
ta omräde kommer till ständ. Möjligheterna att exportera svensk smtprn
duktion och därmed skara förutsättningar för att täckningsbidrag för den 
svenska växtföriidlingen kan erhällas bör med hänsyn till de potentiella 
marknader som finns för Svalövssortimentet vara goda. Inom ramen for de 
förutsatta förhandlingarna bör därför tillses att resurser kan avdelas för 
detta iindami'll. 

- - - Mot hakgrund av de synnerligen stora förändringar som skulle hli 
följden för föreningens filialorganisation om utredningens förslag (heträf
fande !ilialorganisationen) genomförs och de konsekvenser detta skulle rn 
for den regionalt anpassade viixtförädlingen och icke minst med hänsyn till 
de personella konsekvenser en sådan strukturförändring skulle medföra 
vill föreningen med skärpa framhålla att den helt underkänner utredning
ens förslag i delta hänseende och därför vägrar att pä de av utredningen re
dovisade grunderna ta ställning till de föreslagna åtgärderna. Trots dessa 
starka erinringar mot utredningens förslag vill dock inte föreningen mot
sätta sig all en översyn beträffande den filiala organisationen kommer till 
sttmd. Det är nämligen ur föreningens synpunkt angeläget att den filiala or
ganisationens omfattning och arhetsuppgifter prövas. För att ett tillfreds
ställande underlag för beslut i denna fråga skall kunna framkomma erford
ras ett omfallande utredningsarbcte. Skälen för och nödvändigheten av all 
bt:driva en regionalt anpassad växtförädling, sortprovning samt demon
strations- och informationsverksamhet bör förutsättningslöst penetreras. 
Särskilt hör beaktas prohlem sammanhängande med lämpligheten av att 
till vissa regioner koncentrera förädlingspersonal där dessa huvudcentra 
ansvarar för förädlings- och sortprovningsverksamhet även i angränsande 
regioner. Fr~tgan om sortprovningsverksamhcten med erforderlig sprid
ning skall hanteras inom det nya företaget eller genom köp av motsvarande 
tjänster mi'lste särskilt utredas och ekonomiskt värderas. Enligt förening
ens mening talar nämligen starka skäl för att köp av dessa tjänster skulle 
bli ekonomiskt ofördelaktigt jämfört med egen provning varjämte kan ifrä
gasällas om en Himplig alternativ sortprovningsorganisation med tillräcklig 
karacitet finns tillgänglig. I denna fråga liksom i övriga frågor rörande den 
framtida organisationen vill föreningen inte föregripa den utredning som 
måste komma till stand för att dessa problem skall lösas på ett korrekt sätt. 
Föreningen vill nöja sig med att konstatera att den med utgångspunkt i sak
ligt grundade erfarenheter i mänga hänseenden anser sig ha underlag som 
pekar pä motsatsen till vad utredningen föreslagit. En viktig frågeställning 
i samhand med att den filiala organisationen prövas är i vad män målsätt
ningen med växtförädlingen bör vara att den skall ge sorter anpassade till 
skilda regioner eller om förädlingen skall vara sä. begränsad att det under 
gynnsamma förutsiittningar kan framkomma lämpligt sortmaterial. Beträf
fande sortproduktion i filialorganisation skall slutligen här framhållas vad 
gäller förädlingen i vissa växtslag bl. a. foderväxter, stråsäd m. m. att om 
ett tillfredsställande sortmaterial skall kunna garanteras sä erfordras oav
visligen en hetydande regional förädlings- och provningsverksamhet pä 
mänga platser i landet. 

- - - Föreningen delar utredningens uppfattningar vad gäller träd-
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gän.lsv;ixtmr;idlingen od1 anser ocksi1 att en eventuell samverkan med W. 
Weibull AH irwm detta omrade hör eftcrstriivas. 

- - - Ur fiircningens synpunkt ;ir det yttcrst nödviindigt att i·1tgiirdcr 
vidtas som snarast löser de lokalmässiga problem som idag föreligger. Rii
dande missfiirh:\llanden p:1 detta omri1de iir synnerligen hesviirande säviil 
för personalen som for verksamheten. Under nuvarande finansieringsför
hällanden har det inte varit möjligt och ;ir heller inte miijligt att skapa till
fredsställande fösningar pa detta omr;\de. Föreningen har vid upprepade 
tillfällen pt1talat dessa hrister for regeringen utan alt resultat kunnat upp
nas. Till vissa delar iir dessutom investeringsbehovcn akuta siirskilt vad 
gäller förhiittringar av arbetsmiljön. Förhandlingsgruppen hör med hög 
prioritet ägna sig i'it dessa frugor. 

Av Sveriges utsiidcsfiirening förvaltas i nuHiget ett antal fonder tillkom
na genom olika initiativ med huvudsyfte alt friimja viixtför;idlingsforsknini; 
m. m. Enbart denna omst~indighet motiverar - om utredningens huvudal
ternativ skulle komma alt realiseras - att utsädesförcningen med denna 
uppgift finns kvar i framtiden. I detta sammanhani; hör ock sa prövas frå
gan om andra uppgifter kan vara aktuella trots alt fiiriidlingsverksamheten 
som slidan förs samman med annan verksamhet. 

2.10 Statens räd för skogs- och jordbruksforskning: BetrMfande v;ixtfiiriid
lingens arbetsuppgifter och inriktning samt de organisatoriska fri1gorna vill 
ri:idct i stort anknyta till synpunkter som framförts i yttrandet fr[m Sveriges 
lanthruksuniversitet. - - - Rridet tillstyrker utredningens huvudförslag 
avseende hildandet av Svali.if AB med ansvar btide för export och ll1kal in
hemsk odling. 

2. ll Länsstyrelsen i \'lalmöhus län: Länsstyrelsen anser för sin del att en 
alternativ lösning hör ingt1endc övervägas. Förädlingen av de vanliga. all
mänt förekommande lanthruksväxterna bör enligt liinsstyrelsens mening 
bekostas genom försäljningen av utsiide m. m. Så sker vid W. Weihull AB. 
Mot denna bakgrund hör det vara en fullt möjlig lösning att den nuvarande 
konventionella förädlingen av lantbruksväxter vid Sveriges utsädesför
ening sammanföres med utsädesholaget. Detta bolag skulle sedan ha sam
ma möjlighet som W. Weibull AH alt fä statsbidrag till speciella föriidlings
projt:kt men i övrigt finansiera förädlingsverksamheten med intäkter av 
den kommersiella verksamheten och royalties. 

Konsekvenserna frän konkurrenssynpunkt mellan olika svenska växl
förädlingsföretag vid ett genomförande helt eller delvis av utredningens 
förslag är på grundval av föreliggande material svära alt överblicka. Läns
styrelsen vill emellertid särskilt understryka vikten av att den omorganisa
tion som under ärendets fortsatta hch;indling kan komma alt genomföras 
ges en sådan utformning att den blir konkurrensneutral. 

2.12 Länsstyrelsen i Skaraborgs län: Med utgångspunkt frän direktiven au 
närmare undersöka möjligheterna till ett ökat nordiskt samarbete borde ett 
organisationsförslag ha framlagts för ett svenskt statligt förädlingsinstitut 
utan direkt anknytning till något marknadsorgan. Utredningen framhåller 
att man i England framgängsrikt har växtförädlingen organiserad på ett så
dant sätt. En sådan organisation skulle lättare finna former för nordisk 
samverkan likaviil som samarbete med andra idag verkande förädlingsan
stalter såsom W. Weibull AB och Hilleshögs Frö AB. 

- - - Faktum är emellertid att flera av filialerna i landet bedriver själv-
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stiindigt foriidlingsarbetc. Av de genom :iren av utsädesföreningen mark
nadsförda nya sorterna torde minst lika mtinga ha framsUillts vid filialerna 
som vid huvudanstalten. Inte minst filialt:n i Skara har varit framgängsrik. 
Det kan naturligtvis r~1da delade meningar om hur mt1nga filialer som t:r
fordras. rnt:n en rt:gional tiil:kning som minst motsvarar lantbruksuniversi
ll'lt'ls indelning av landet i fyra förs1Asdistrikt är ett minimum. 

2.13 Länsstyrelsen i Östergötlands län: Utredningen föreslår som försliirk
ning av viixtfiiriidlingen vissa organisatoriska föriindringar som innebiir 
hl. a. all Sveriges 1nsiidcsförening och Allmänna svenska utsiidcsakticbo
lagct sammanförs till ett nybildat företag. Svalöf AB. Pä s~1 säl\ integreras 
viixtföriidling och marknadsföring och förutsättningarna för effektivare 
verksamhet skulle dlirmcd förbättras. Linsstyrclscn har inget att erinra 
mot utredningsförslagct i denna del. 

- - - I nfiir de överväganden som kan komma all ske beträffande loka
liseringen av filialerna vill länsstyrelsen peka pt1 det angelägna i all filialen 
i Rriinna utanför Sli.iinningc kvarstt1r och utvidgas för all hli en knutpunkt 
för det mellansvenska jordbruket i vlixtföriidlingssammanhang. Säväl de 
geografiska och rniljömiissiga förutsättningarna som den tyngdpunkt jord
hruket har i Östergötland talar för ett bihehällande av filialen. 

2.14 Länsstyrelsen i Vä'lterbottens län: lJ !redningen föreslår att utsiides
föreningen och utsädesbolaget sammanförs till clt nytt viixtföriidlingsfö
retag Svalöf AB. Man diskuterar olika modeller av det nya företaget med 
utgirngspunkt från de problem som nuvarande organisation har dragits 
med. Det förefaller dock vara troligt alt dessa problem kommer att finnas 
kvar liven efter en sammanslagning eftersom personal och problem följer 
med till det föreslagna Svalöf AB. 

f-örslaget innebär ockst1 ökad risk för kommersialisering av verksamhe
ten. 

U I redningen pekar på möjligheterna av en vinstgivande exportmark
nad. Risk föreligger då att en kortsiktig inriktning pt1 vinstmöjligheter kan 
leda till en minskad satsning på långsiktigt förädlingsarbete. 

Den under senare ar lindrade målsättningen för Wcihullsholms växtför
ädlingsanstalt aktualiserar detta prohlem. Förädling av marginella sorter. 
t. ex. odlingsrnaterial för Norrland kan komma att bli sämre tillgodosed
da. 

I direktiven för utsädesföreningens verksamhet anges "att odlare i oli
ka delar av landet skall fä tillgång till lämpligt odlingsmaterial". och den
na målsättning bör ej urholkas. Enligt länsstyrelsens bedömning kan det 
bli svårt att bestämma hur forsknings- och marknadsintressen skall avvä
gas i styrelsen för det föreslagna Svalöf AR. 

Starka skiil talar för förstatligande av utsädesföreningen och verksam
hetsomrt1det fram till produktion av reproducerbart utsäde. s. k. 8-vara. 
Staten svarar då för förädling och utveckling enligt figur 8: 2. modell I på 
sid. 113. Näringen svarar för uppförökning och marknadsföring. 

På sid. 104 behandlar utredningen föreningens filialorganisation. Man 
skriver där "att viss förädling har ocksä bedrivits och bedrivs fortfarande 
vid filialerna ofta med gott resultat". Stycket avslutas med "att åtskilliga 
av de tolv enheter som utsädcsföreningen fortfarande har spridda i landet 
utanför huvudanstalten i Svalöv snarast torde utgöra en belastning för 
föreningen". 

Verkligheten är dock den, att en större del av Svalövs sorter har kom-· 
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mit rram just ri1 1.kssa i l;rndet srridda enheter. D;ir har rraktisk viixtför
iidli11g 11:1tt ri.:sultat i n;ira kontakt med niiringcn och viil anrassats till skif
tande odlingsbetingelser i värt avk1nga land. Här kan nämnas att för viixt
röriidling av vallviixter. som odlas ra ca fiO r·; av [1kerarealen i Norrland är 
den regi1.1nala anrassningen av siirskilt stor hetydebe. Även vad giiller 
röriidling av str;1siidessortcr iir den lokala anrassningen till fö1-hi1llandena 
i norra Sverige en av de grundHiggande förutsiittningarna för ekonomisk 
odling. 

Linsstyrelsen anser att i stiillet rör en minskad satsning rt1 filialverk
samheten bör man med tanke r<'1 de resultat som erh:'tllits öka satsningen 
ri·i filialerna. Friigan om verksamheten vid filialerna måste tHirför tas upp 
till föruts;ittningsli.is rrövning innan förslag föreliiggs riksdagen. 

Nuvarande organisation har haft sviirt att klara reproduktion m:h mark
nadsföring av vissa marginella sorter. t. ex. vallviixter för Norrland. En 
sort kan ha varit glldkfö1d som rikssort i flera {1r men inget utsäde har 
kommit lit r[1 marknaden. 

Ett annat rrohlcm iir att viixtfiirfallingsfi.iretag ej iir skyldiga eller anser 
sig ej hehöva stiilla rerroducerhart 11tsiide. s. k. B-vara. till konkurrenter
nas förfogande. Nuvarande situation medför en klar konkurrensbegriins
ning. närt. ex. Lantmiinnen ej kan köra 8-vara av för övre Norrland nu 
aktuella snrter. 

Om en ny organisation bildas iir det angliiget att det avtal som niiringen 
skall teckna med staten f:.-tr en si1dan utformning att här ptitalade prohlem 
ej hehi:iver urpstit. 

2.15 Forskningsrildsnämnden: Forskningsri1dsnämnden har inget att erin
ra mot att sammanföra utsiidesföreningen och utsiidesholaget. 

2.16 Beredningen för u-landsforskning (SAREC ): (Se fi. 9) 

2.17 Tjänstemännens centralorganisation: Utredningen föreslår att staten 
tar initiativ till förhandlingar om ett samgaende mellan utsädesföreningen 
och utsädcsholagct till Svalöf AB med staten m:h jordbrukskooperationen 
som iigarc. Utan att veta resultatet av dessa förhandlingar är det svårt att 
bedöma förslaget. lJ tredningen Higger också fram ett annat förslag som 
innehiir att utsädesföreningen förstatligas och att nya sorter säljs till in
tre:-.serade ut sädesföretag. Även om TCO anser att det finns skäl. som ta
lar för den sist niimnda lösningen. bedömer TCO det iindä mest realistiskt 
att förädlingen kopplas till en försiiljningsorganisation och instämmer där
för i utredningens förslag. TCO anser dock att även konsumentintresset 
bör representeras i bolagets styrelse. - - -TCO vill dock betona vikten 
av att odlare fran nlika delar av Sverige med starkt varierande förutsätt
ningar förses med lämpliga sorter som ur samhällsekonomisk synpunkt är 
klart motiverade. Inkomsterna fran den lönsamma förädlingen kan endast 
delvis finansiera förädlingen av dessa specialsorter och det är därför nöd
viindigt att medel tillförs på annat sätt. Finansicringskällan bör vara be
lopp fastställda i jordbruksförhandlingarna. 

Utsädesföreningen har idag en filialverksamhet. som täcker hela lan
det. Utredningen föresliir att denna organisation begränsas till en filial i 
mellersta och en i norra Sverige och att det till dessa knyts fasta försöks
stationer. Med tanke pf1 de klimatskillnader. som finns i vårt land. ställer 
sig TCO skeptisk till detta förslag. Viss förädling bör bedrivas filialt och 
vad sortprovningen beträffar mäste filialerna vara så heltäckande som 
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miijligt eftersom det iir helt nödviindigt att sortbedömningcn utförs av 
personal med erfarenhet av praktisk växtförädling. I den m~ln samarbete 
med lanthruksuniversitetct kan vara förmänligt bör detta diskuteras. 

Utredningen hehandlar ocksä frägan om det invcsteringsbehov. som 
iJag finns vid utsiidesfiireningen. De allvarliga arbetsmiljöprohlem. som 
pfttalas. mftslc enligt TCOs mening fa en omedelbar lösning. Kostnaderna 
för nödviindiga nybyggnaJer. som av utredningen uppskattas till ca 20 
milj. kr.. är tilltagna klart i underkant. Utsädesföreningens lokaler är idag 
s;1 geograliskt spridda och dessutom sä omoderna all rationellt arbete 
starkt försväras. En hetydande hyggnadsinvestering skulle snahbt ge ut
slag i form av ökad effektivitet och samtidigt ge en bättre arbetsmiljö. Att 
skaffa fram de ekonomiska resurser. som behövs. måste bli en av de frå
gor som tas upp vid förhandlingarna om den nya företagsbildningen. 

Även om den ökande internationella konkurrensen kan komma att för
svara en framtida export är det motiverat att öka satsningen pa export av 
sorter. som förädlats fram inom landet. Den främsta svärigheten ~ir för
modligen att finna rätt samarbetspartner. 

E11 samgr1ende mellan utsädesföreningen m:h utsädesbolaget i den före
slagna holagsformen kommer att medföra ändrade förhållanden för perso
nalen och speciellt för utsädesföreningens personal. Bl. a. giiller detta an
ställningsvillkoren. TCO förutsätter att villkoren inte kommer att försäm
ras och att nödvändiga förhandlingar i god tid upptas med personalorgani
sationerna. 

2.18 Lantbrukarnas riksförbund, Svenska lantmännens riksförbund och 
Allmänna svenska utsädesaktiebolaget: Även om utredningen inte vill ute
sluta en framtida samverkan mellan de svenska växtförädlingsföretagen 
ser LR F utredningens förslag efter tre linjer som ett realistiskt försök till 
en effektivisering i nuvarande situation. - - - Vad gäller samgtlendet 
mellan Sveriges utsädcsförcning och utsädesbolaget i Svalöv delar LRF 
utredningens st~tntlpunkt att starka skäl talar för ett närmande av den 
praktiska viixtförädlingen och marknadsföringen. En gemensam ledning 
av svalövsverksamhetcn bör medverka till en betydande effektivisering. 

Som bakgrund till förslaget all slå samman de båda företagen i Svalöv 
har utredningen presenterat fyra teoretiska organisationsmodcller. LRF 
anser det vara riktigt att slå samman växtförädling och marknadsföring till 
ett företag. Detta har ocksa under hand framförts till utredningen. varvid 
utredningsförslaget M 4 förordades. Den skillnad som kan föreligga mel
lan utredningens huvudförslag M 2 och den av LRF förordade M 4 är av 
mera praktisk natur och bör kunna klaras i de av utredningen föreslagna 
förhandlingarna till vilka staten tar initiativ. 

LRF delar utredningens synpunkt om ett fortsatt ansvarstagande från 
samhällets och näringens sida för det nya företaget. Mot bakgrund av den 
företagsekonomiska profil som utredningen vill ge det nya bolaget anser 
LRF att förhandlingarna fär ge vid handen vilket ägandeförhållande som 
är lämpligast. 

Enligt utredningen skall det nya bolagets verksamhet omfatta såv~I 
kommersiellt lönsam förädling som s. k. särskild växtförädling som inte 
bedöms vara företagsekonomiskt lönsam. LRF finner det angeläget att 
det nya svalövsföretaget svarar för bägge funktionerna. Det är därvid vik
tigt att sådana förutsättningar skapas för den särskilda växtförädlingen att 
den kan inlemmas i ett företag med en rent företagsekonomisk inriktning. 
Utredningens förslag om statliga bidrag för avgränsade projekt rörande 
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vissa vii.xhlag o:ller vissa regioner anser LRF vara av stor hetydelsc. Sli
kerhcten for fullfi.iljamlct av dösa pnijekt mi1stc avtalsbindas. Fr<'1gorna 
hör omfaltas av de föreslagna förhandlingarna. 

Som ett led i förhandlingarna föresitis en noggrann analys av utslides
fiireningens och utslidcsholagets nuvarande resurser och arhctsforrner. 
LRF delar denna uppfattning. LRF anser ocksä att dsentliga delar av 
den nuvarande verksamheten inom utslidesföreningen och utslidcsholaget 
hör kunna inrymmas i det nya bolaget. LRF utgär härvid ifrtin att olika 
iivervligandcn kan komma att göras i de fortsatta förhandlingarna. En 
grlinsfri1ga giiller grundforsknings-/utvecklingsdelcn. en annan iir vissa 
delar av utsiidcsföreningens serviccvcrksamhet. Förhandlingarna bör ge 
vid handen vart olika delar Himpligcn hör hänföras. lfräga om utslidesför
eningens tilialverksamhet anför utredningen att denna har spelat ut sin 
roll. LRF delar utredningens uppfattning att filialerna begriinsas till en i 
mellersta och en i norra Sverige. Den föreslagna avvecklingen hör dock 
inte t1vila det nya företaget. 

Niir det gäller det sammanslagna framtida företagets organisation delar 
LRF utredningens syn att det nya företaget redan frlm starten skall ha en 
effektiv organisation som motsvarar de krav som samhälle och jordhruks
nliring har rlitt att stlilla. LRF anser att den organisatoriska lösningen bör 
tas upp i de föreslagna förhandlingarna och slutgiltigt fastställas av den 
framtida styrelsen och rnretagsledningen. 

Gentemot utredningens förslag till tidsplan för förhandlingar och ge
nomförande av de framförda förslagen har LRF ingen erinran. 

2.19 Kooperativa förbundet: Det lir därför slirskilt viktigt att de resurser 
som används för växtföriidling samordnas i s~1 stor ustriickning som möj
ligt. vilket torde innebära krav pä en mer ändamälsenlig organisation iin 
hittills. Härvid anser KF det ocksä vara av avgörande betydelse för en ef
fektiv viixtförädling att man har konkurrens på lika villkor mellan ett antal 
företagsgrupper i landet inom de olika växtförädlingsområdena. 

En annan svaghet i den hittillsvarande verksamheten har varit att den 
teoretiska och praktiska delen av växtförädlingen varit alltför åtskilda. 
Detta framgär genom att t1 ena sidan har Sveriges utsädesförening och 
dess kommersiella partner Allm1inna svenska utsädesaktiebolaget varit 
separata enheter och å andra sidan att Weibullsholms växtförädlingsan
stalt varit mera utpräglat kommersiellt inriktad. Större delen av de statliga 
bidragen har tillfallit utsädesföreningen. 

När det gäller den framtida organisatoriska lösningen är det svart för 
utomstående att definitivt ta ställning - inte minst därför att utredningen 
själv päpekar att man bör undersöka olika möjligheter all bredda ägaran
svaret och formerna för det statliga ansvarstagande!. Rent principiellt an
ser KF att man borde söka sådana organisatoriska lösningar som på sikt 
ger störst nytta och utbyte för samhället och konsumenterna. Härvid bör 
inte enbart sådana företagsekonomiska krav ställas att all verksamhet 
skall vara lönsam på kort sikt. utan KF ser snarare att huvudmttlsättning
en måste vara största möjliga samhällsekonomiska nytta på sikt varvid fö
retagsekonomiska. kvalitativa. miljömässiga och andra krav tillgodoses 
och där konsumentnyttan i sista hand hlir avgörande. 

Frågan är på vilket sätt dessa krav bäst kan tillgodoses. Utredningen 
föreslår i första hand beträffande organisationen att utsädesföreningen 
och ut sädesbolaget förs samman till ett nybildat företag, Svalöf AB. KF är 
tveksamt till att detta är den mest ändamålsenliga samverkansformen och 
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efkrsum inte heller 11treJningen i 1.ktalj penetrerat en sadan sammanslag
ning anser KF att fr~lgan hi)r ytterligare prövas. 

2.20 AB Cardo: Utredningen har p;·1 ett myckct förtjiinstfullt siitt redogjort 
för svensk viixtfiiräJJings nuvaranJe inriktning och omfattning och Jiirvid 
pf1pekat s[iviil förtjiinster som svagheter. 

Del hade emellertiJ enligt vt1r beJömning varit viirJefullt om utreJning
en meJ :itg;·ingspunkt fr~111 denna redogörelse. klarare och entydigare iin 
s11m är falh 1. givit uttryck for sin syn pil frt1gan - huruvida svensk v~ixtför
iiJling beu.· 'pii ett ändamt1Jsenligt sätt. 

UtreJningen hade diircfter. utan hänsynstaganJe till de privata s~1väl 
som Je statliga växtföriiJlingsintressenternas av konkurrens- och prestige
hiinsyn priiglade synpunkter. kunnat diskutera. hur svensk viixtföräJling 
hör organiseras liksom Jet statliga stöJ och de krav pä samarhete och sam
ordning. som denna verksamhets allmännytta kan ans.:-s pMordra. 

Detta had..: inte förhindrat utredningen fr~m att. n1l)t hakgrund av vad 
den bediimcr som gcnomförbart. förorda i vissa stycken mindrc optimala 
lösningar. 

Pörslagct till sammanförande av utsädesföreningen och utsädesbolaget 
till ett företag. som inrymmcr sllväl ut veckling som service. växtförädling 
och marknadsföring och som bör drivas enligt normala företagsekonomis
ka principer. iir p1)sitivt. Det skapar jämstälklhel med Weibulls. 

Det ~ir emellertid angeläget framhälla. all denna föriindring inte för ge
nomföras. därcst inte en förstiirkning av den längsiktiga och övergripande 
forskningen samtidigt kommer till sttlnd. De av utrcdningen föreslagna in
satserna hör härvid bctraktas som minimikrav. 

Vad hetriiffar huvudmannaskap och ägarförhtlllamlcn inom det nya före
taget anser vi liksom utredningen. att dessa hör bli föremål för förhandling
ar. Med tanke ptt de positiva effckter p1i samarbete och samordning. som 
ett bredare ägaransvar skullc kunna fä. bör dessa förhandlingar icke inne
fatta cnhart de nuvarande intrcssentcrna. staten och jordhrukskooperatio
nen. 

Vi har inget att invända mot att del nya Svalövsbolaget erhåller stöd för 
olönsam växtförädling tNorrlandsföriidling. strategisk förädling och viss 
köksviixtföräJling). I den män annan växtförädlingsorganisation visar in
tresse för denna verksamhet. bör emellertid enligt vttr uppfattning stödct 
ga till den för ändamälet bäst skickade organisationen. 

Vi anser, att Svalöf AB måste vara berett själv bekosta sädan grödaspe
cifik forskning. som iir nödvändig för den löpande förädlingen. Att service
verksamheten vid kemi-. cereal- och cytologilaboratorierna ingär i den 
normala viixtförädlingsverksamheten ser vi som självklart. 

2.21 Hushållningssällskapens förbund: Med den uppdelning pä olika växt
förädlingsinstitutioner som i dag finns i landet, Sveriges utsädesförening. 
Weihullsholms viixtförädlingsanstalt. Hilleshögs Frö AB och lantbruksuni
versitetets försöksavdelning för växtförädling av frukt och bär i Balsgl'lrd, 
och med den framtida grundforskningen i första hand förlagd till Sveriges 
lanthruksuniversitet, finns det enligt förbundets uppfattning möjligen ett 
sakmotiv för ett förstatligande av Sveriges utsädesförening som landets of
ficiella växtförädlingsinstitution. Däremot finner förbundet inga motsva
rande skäl för att bilda ett statligt Svalöf AB. Förbundet ställer sig överhu
vudtaget tveksamt till om det behövs någon omorganisation av utsädesför
eningen och dess marknadspartner Allmänna svenska utsädcsaktiebola
get. 
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1';1 sid. 104 hchandlar utredningen föreningens filialorganisation. 1\lan 
skriver diir ··att viss fiiriidling har 1icksa hcdrivih och hcdrivs fortfarande 
\'id filialerna ofta med gott resultat ... St\'ckct avslutas med .. att <itskilliga 
av de tolv enheter som 11tsiidesföreningen frirtfarande har srridda i landet 
utanför huvudanstalten i Svalii\· torde snarast 11tgiira en hclastning for fiir
eningen ... Verkligheten iir dock den alt en stiirre del av Svalövs sorter har 
kommit fram just ri1 dessa i landet srridda enheter. Diir har praktisk \'iixt
föriidling niitt resultat i niira k1i111akt med niiringcn lKh viil anrassats till 
skiftande odlingshetingelser i vi'irt avli1nga land. I-far kan niimnas att fiir 
viixtfi.iriidling av vallviixtcr. som odlas p;·1 ~'<I )() r:; av i1kerareakn. iir den 
regionala anpassningen av siirskilt stor hetydelse. - 1-'örhundet ifragasiit
tcr diirfiir utredningens förslag om en minskning av lilialverksamhcten. 

- -- -- Oen rraktiska viixtföriidlingcn vid utsiidcsförcningen med huvud
uppgifl alt förse det svenska _jordbruket med nya sorter hiir i huvudsak 
kunna finansieras genom viixtföriidlingsavgifter och andra försiil_iningsin
täkter hos föreningens marknadspartncr Allmiinna svenska 1t1siidesaktie
bolaget. 

I anslutning hiirtill vill förbundet starkt understryka att allajnrdhrukarc. 
var de iin verkar i landet. m<"tstc tillfiirsiikras riittcn att fa tillg{1ng till kultur
viixter och nya sorter. som iir avpassade efter vart lands olika odlingshe
tingclser. Förädlingen av en del av dessa viixter och en del av detta sort
matcrial med relativt liten spridning !..an aldrig hli .. s_iiilvhiirande ... Av den
na anledning mi1stc externa medel finnas tillgiingliga för utsiidesföreningen 
liks11m för andra viixtförädlingsinstit11tioner. iiven för föriidling av mindre 
spridda växter och sorter. Sr1viil jordbruket i dess helhet som staten hör hi
draga till föriidlingsl..ostnader av detta slag. 

2.22 Sveriges industriförbund: - - - Staten bör likasa ta p{1 sig ansvaret 
och de huvudsakliga kostnaderna för den praktiska viixtför;idlingen av s~1-

dana grödor som det frän samhällets synpunkt iir angeläget att satsa pt1 
men som fr{in företagsekonomisk synpunkt ter sig mindre lönsamma. Det 
gäller här i första hand kiiksviixter av olika slag. men ;iven frukter och här 
sam·t olje- och baljväxter. Med hiinsyn till att det vad köksviixterna heträf
far rör sig om ett stort antal olika grödor med sm:·1 marknader synes det 
önskviirt att fiirdela arhctsuppgifterna mellan v;ixtförädlingsfi.iretagen - i 
första hand Weibulls och Svaliivsholaget. Dessa bör p~i lika grunder erhålla 
statsbidrag till s~1dan kommersiellt olönsam viixtfiiriidling. 

Förbundet har ingen erinran mot att utsädesföreningen och utsädeshola
get sammanförs i ett nybildat holag med namnet Svalöf AB. Som vi ovan 
framht\llit hör detta i alla avseenden arheta under samma konkurrensbe
tingelser som W. Weibull AB. 

Vad gäller huvudmannaskap och ägareförhällanden inom det nya företa
get hör dessa bli förem;'ll för siirskilda förhandlingar. varvid ett breddat 
ägareansvar hör eftersträvas. Vi finner det angeläget att ockst\ livsmedels
industrins och konsumenternas intressen blir foretriidda i bolaget. 

2.23 W. Weibull AB: Vi vill beträffande Svalöfsorganisationen framhälla 
följande. Om ut sädesföreningen helt förstatligas. vilket torde vara ett eko
nomiskt ofördelaktigt alternativ. bör den inlemmas i lantbruksuniversite
tet, varvid samtliga utsädesföretag inom landet hör ha likvärdig tillgang till 
framkomna produkter. förädlingsmaterial och information. Om uts~ides
föreningen och utsädesbolaget slas ihop. hör det bildade bolaget erht\lla i 
princip samma status som Weibullsholm. I det sistnämnda fallet hör alltså 
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statsbidrag kunna utga efter samma grunder till W. Weibull /\B och Svali.if 
.'\B. utan all n~1g11n av parterna fav11riseras. För h;1da företagen bör verk
sarnhe!i:n \ iisentligen finansieras genom utsiideshantering <•ch verksamhet 
i anknvtning hiirtilL men de bi'ida holagen hör erh{1lla statsbidrag till H111g
siktig f1H"s"ning od1 till speciella föriidlingsuppgifter. t. ex. fiiriidling för 
Norrland och föriidling av köksviixter. 

2.24 Trädgärdsnäringens riksförbund: Den tilliimpade foriidlingen bör be
hiilla sin stru"tur i dels en statlig verksamhet. lleh förbundet ser inget skiil 
all hiir mots~illa sig utredningens förslag all iiven hita AB Hammenhögs Frö 
ing~i i det föreslagna Svalöf AB. förutsall all det möjliggör för den nödvän
diga rcsursforstiir"ningen. dels en privat. behovsprövad statsstiidd verk
samhet vid W. Weibull AR. Förbundet ser det som principiellt viktigt att 
iivcn annan privat fi.iriidling exempelvis inom enskilda trädgi·u-dsföretag ges 
möjlighet till stahstiid om det kan an~es alt denna har förutsiittning ge cl! 
önskat resultat. 

2.25 Svenska lantarhetareförbundet <genom fackklubben vid Sveriges utsä
dcsförening 1: Huvudförslaget. som utredningen framlagt. kan vi acceptera 
som ett andra förslag. men i st1 fall med en statlig dominans. Med delta me
nar vi att staten skall biira huvudansvaret i denna sammanslagning. I annat 
fall menar vi inom lantarht:tarnas fac"liga lokala organisation, att den offi
ciella statliga statusen för uts1idt:sföreningen försummas. Vi vill inom fack
et helst se utsiidesförcningen som ett helstatligt företag med el! avtal med 
uhiidesholagcl om frirsiiljningen av de produkter som framställes vid utsä
dt:sföreningen. Vidare hör forskning och utveeklingsarhctt: bedrivas som 
hitintills. ht1dc vad det giiller lönsamma som mindre lönsamma grödor. Ef
tersom jordförhällamkna och klimatet inom olika omräden inom värt av
J;'111ga land inte liimpar sig lika bra som odlingsomrf1de för de olika jord
hruksprodukterna. som exempelvis de sydligare delarna. är vi positivt in
'tällda till att de flesta av filialerna far finnas kvar. 

Om Svalöf AR blir verklighet ( = huvu<lförslage\l hoppas vi att nägon in
skr1inkning av den service av den offentliga analysverksamheten som be
drives vid den kemiska avdelningen inte genomförs samt all all service 
som överhuvudtaget bedrives inom SU F:s omrf1de skall bestil. I delta sam
manhang vill vi även frän facket framhälla betydelsen av att en tryggad 
sysselsiittning hestär. att de bäde ekonomiska såväl som sociala förmäner. 
som nu uppnäl!s mellan företaget m:h facket även i fortsätlningen skall gäl
la för samtliga anstiillda. och all det goda samarbetet som på senare tid 
gjort sig gällam.le vid företaget även bör ha stor betydelse i framtiden. 

2.26 Nedre Norrlands Producentförening och Lantbrukarnas länsförbund i 
Jämtlands län: Utan dokumentation av fakta eller redovisning av de even
tuellt bakomliggande analyser som lel! utredningen till ett ställningstagan
de. hävdar utredningen all filialvcrksamhctcn till stora delar spelat ut sin 
roll och föreslilr helt enkelt all filialerna begränsas till en i mellersta och en 
i norra Sverige. Utredningens förslag skulle bl. a. leda till att utsädesför
eningens jämtlandstilial i Rösta, Ås läggs ner. Därmed skulle institutioner 
och filialer för växtförädling och sortprovning endast representera kust
nch hlglandsomrftden i värt land. 

Med erfarenhet av de speciella odlingshetingelser som gäller för jordbru
ket i Norrlands inland vägrar vi all acceptera utredningens mycket ytliga 
resonemang som läggs till grund för dess längtgäende slutsatser ifräga om 
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filialverksamheten. Med hiinsyn till de mycket stora förändringar för den 
regionalt anpassade viixtföriidlingcn som skulle bli följden om utredning
ens förslag genomfors vill vi med skärpa frnmhttlla att vi helt underkänner 
utredningens förslag i detta hänseende. 

Fiir att sa effektivt som möjligt bedriva en regitinalt anpassad växtföräd
ling. snrtpnwning samt demonstrations- och informationsvcrksamhet bör 
dock enligt var mening en översyn av filialorganisationen komma till 
sttmd. l\falsiittningcn för denna översyn mi1ste då vara anpassad till den nu 
giillande jordbruks- och regionalpolitiken vilket snarare skulle leda till en 
fiirstärkt tilialorganisation. 

Om regitinala intressen skall tillgodoses i den framtida organisationen 
för svensk viixtforädling m~'lste resultatet av denna verksamhet ge sorter 
som är anpassade till hctingelserna i olika regioner och inte vara st1 hegrän
sad att det endast under gynnsamma förutsättningar kan finnas acceptabelt 
sort material. 

Med stöd av hiir anförda synpunkter vill vi. som företrädare för det jämt
ländska jordbruket. hävda att de beslut som skall fattas heträffande den 
framtida organisationen för svensk växtförädling ml1ste anpassas till redan 
beslutade miilsiittningar fiir vår jordbruks- och regionalpolitik. En för
sUrkning av den regionalt anpussade växtföriidlingen är ett av medlen som 
krävs fiir att uppna dessa mtilsättningar. 

2.27 Krokoms kommun: Kommunen ansluter sig helt till de synpunkter 
som i skrivelse den I september 1978 från Nedre Norrlands Producentför
ening och Lanthrukarnas länsförhund i Jämtlands län till jordbruksdepar
tementet framförts om angelägenheten av att utsädesföreningens jämt
landsfilial i Ås bibehtdles. 

Det mi1stc betraktas som ytterst angeläget att i det norrländska inlandet 
iiven framdeles ha kvar de praktiska fåltförsök som hittills bedrivits och 
som visat sig ha en utomordentligt stor betydelse för växtodlingen i inlan
det. 

Krokoms kommun hemställer därför att i kommande beslut de speciella 
förhiillanden som r~u..ler för inlandet saväl vad gäller jordbrukspolitikens 
allmänna malsättning som regionalpolitiska följdkonsekvenser. måtte sär
skilt beaktas. 

2.28 Professorerna E. Åkerber~ och I. Granhall: Den grundtanke, som ut
redningen baserar sitt förslag om ett ""Svalöf AB"" på, nämligen att jord
brukskooperationen skall ha ett medinflytande på växtförädlingsverksam
hetens inriktning och hedrivande. delar vi till fullo. Men. vi anser inte att 
just inrättandet av ett kombinerat växtförädlings- och utsädesföretag skul
le vara riitta konstruktionen. Om växtförädlingen skulle hedrivas endast 
med tanke på dagens situation och de allra närmast förutsedda förskjut
ningarna i kravet pä växtmaterialet vore det kanske rationellt. Men det 
finns ocksä ett längre och angeläget perspektiv. som växtförädlingen mås
te ha för ögonen. om den skall kunna fylla de fordringar. som producenter. 
konsumenter och staten har rätt att ställa. För detta arbete, som innefattar 
mfilforskning inom genetik. växtfysiologi, ekologi, biokemi etc .. är kom
mersiellt oberoende nödvändigt och statligt huvudmannaskap det enda na
turliga. Någon anledning att behandla växtförädlingsforskningen på annat 
sätt än annan naturvetenskaplig forskning, som drives i statens regi, finns i 
princip inte. 
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3 Forskning och växtförädlingsnämnd 

Ltredningcns fiirslag um fiirsliirkning av forskningen r;1 vii.\tfiiriidlings-
0111r;·1dc1 l•Ch inriillandet av en rrofrssur i k11lturviixlernas gcnl.'tik och for
iidling vid lantbruksuniversitclct tillstyrks i de lksla remissvaren. lktriif
fam.le lnkalisl.'ringen av den föreslagna institutionen g;·1r diircnwt meningar-
1w isiir. Saviil Alnarr som Svalöv men iiven Llltuna förordas. Samma fiir
li:illandt: giiller den viixtfiiriidlingsniimnd Sllm föreslagits. Mirnga tillstyrker 
inriittandet av en st1dan niimnd. medan andra menar att de urrgifter sllm 
föreslagits fiir niimnden i stiillt::t bör kunna anklimm;1 pa t. ex. statens rad 
för skogs- och jnrdbniksforskning. 

3.1 Socialstyrelsen: ()men viixtföriidlingsniimnd inriittas bör niiringsfysio
logisk och lllllgivningshygienisk e.xrertis tillfi:irsiikras niimnden. 

3 . .2 Statskontorct: Den rraktiska viixtföriidlingen hehiiver som bas för sin 
verksamhet ell grundfaggande forsknings- och utvecklingsarhete. Gt:nom 
stiid via den föreslagna viixtfiiriidlingsniimnden kan initieras forskning mer 
inriktad pit specifik gröda. 

Statskontoret tillstyrker den föreslagna viixtföriidlingsniimnden. Verket 
anser all genom av nämnden stödd rrnjektbumkn forskning komplelleras 
de enskilda viixtför~idlingsfiiretagens och de vetenskapliga institutionernas 
arbete. Diirtill kan initiativ tas till forskning pt1 omrf1den diir si1dan annars 
inte skulle ha kommit till sttmd. Genom en allsidig representation i niimn
den ges möjlighet till en önskvärd återkorrling av information mellan växr
föriidling och såväl ansvariga myndigherer för I. ex. livsmedel. miljii och 
n~gional utveckling som företag med agrar och livsmedelsteknologisk in
ri!-;tning. 

3.J Riksre\'isionsverkct: Om man önskar förstiirka forskningsarbctcl i1wm 
omradet finns det. enligt RRV. andra tänkhara organisatoriska lösningar. 
Ell alternativ till utredningens förslag iir t. ex. all förstiirka den hetintliga 
inslitutionen for genetik och växtförädling vid lantbruksuniversiletel. Ut
redningens redovisning av motiven för den förordade lösningen lir dock 
bcgriinsad och RR V anser sig inte kunna ta ställning i frttgan r!1 föreliggan
de underlag. 

Utredningen föreslår all en viixtföriidlingsniimnd inriillas i syfte att ska
ra en bred samverkan dels mellan stat och näring. dels mellan berörda fö
retag. Nämndens uppgifter skulle vara alt initiera olika större projekt inom 
viixtförädlingsomradet och all förmedla medel frän stat och näring till olika 
forskningsinstitutioncr och dylikt. 

Med hänsyn till det ringa antalet intressenter i växtförädlingen och till 
det konstruktiva samarbete som enligt utredningen redan bedrivs. bör det 
enligt RRV s mening inte vara nödvändigt all inrätta en särskild organisa
tion för all f1stadkomma en tillfredsställande samverkan. Om del anses 
fampligt med en instans som. vid sidan av forskningsråden. förmedlar stat
liga medel till forsknings- och utvecklingsinsatser bör man kunna överväga 
att lägga denna uppgift pil Sveriges lantbruksuniversitet. RRV vill erinra 
om att lanthruksuniversitetel redan yttrar sig över utsädesföreningens och 
W. Weibulls AH framställningar om statsbidrag. 

3.4 liniversitets- och högskoleämbetet: För egen del stiiller U H Ä sig frä
gande till behovet av en ny instillltion i Alnarp eller Svalöv. Flera profes-
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surer i Uppsala och Lund har en inriktning mot hotanisk genetik och U HÄ 
anser att viixtförädlingsforskningen bäst gynnas genom en förstiirkning av 
redan existerande institutioner. 

UHÄ ställer sig vidare tveksam till inrättandet av en växtföriidlings
nämnd. Den funktion nämnden avses fä hör kunna läggas på statens råd för 
skogs- och jordbruksforskning. 

3.5 Lantbruksstyrelsen: Det är ställt utom allt tvivel att ett behov av ökad 
forskning föreligger. Forskningsuppgifter av grundläggande och långsiktig 
karaktär och av generellt intresse för flera växtförädlingsföretag bör lösas 
av statliga forskningsinstitutioner. Utredningen anger en rad exempel pfl 
forskningsomrflden som en sådan institution skulle bearheta. Vissa av de 
angivna delområdena är i och för sig stora och kräver en betydande insats. 
Behovet av ett utvidgat stöd till resistensförädling och resistensgenetik har 
med all rätt starkt understrukits av utredningen. När det gäller tillfredsstäl
lande av detta behov kan emellertid ifrågasättas om den föreslagna institu
tionen kommer att fä sådana resurser att den kan tillgodose de anspråk 
som rimligen bör kunna ställas pa den. Enbart en kraftfull satsning på re
sistensgenetik synes kunna absorbera de föreslagna resurserna. Beträffan
de institutionens förläggning talar behovet av samordning med befintlig 
forskning inom växtförädling och närliggande ämnesområden vid lant
bruksuniversitetet för en placering vid Ultuna. eventuellt en utvidgning av 
institutionen där. Behovet av en nära anknytning till den praktiska föräd
lingsverksamhetcn å andra sidan talar för en förläggning till Alnarp eller 
Svalöv. Lantbruksstyrelsen vill understryka behovet av en väsentlig för
stärkning av forskningen på området. och förordar att en professur och in
stitution för kulturväxternas genetik och förädling inrättas och placeras vid 
Alnarp. 

För initiering av grundläggande forsknings- och utvecklingsarbete inom 
för växtförädlingen avgörande områden och av större gemensamma pro
jekt som inte kan förväntas bli bearbetade av de enskilda växtförädlingsfö
retagen föreslår utredningen att en nämnd för växtförädlingsfrägor inrät
tas. Nämnden skulle få en bred förankring bland olika grupper av intres
senter inom bl. a. forsknings-. förädlings- och avnämarkretsar. Det kan 
ifrflgasättas om inte informella kontakter mellan förädlare, forskningsinsti
tutioner och tänkbara finansiärer i framtiden liksom hittills kommer att 
kunna initiera de problemlösningar som erfordras. sa länge det gäller pro
blem som huvudsakligen berör endast den initierande parten. För att un
derlätta genomförandet av vissa större projekt av mera allmänt intresse 
däremot. liksom för att frän svensk sida underlätta ett samordnat utveck
lingsarbete över gränserna kan den föreslagna nämnden fylla en uppgift. 
Lantbruksstyrelsen anser därför att utredningens förslag om inrättande av 
en växtförädlingsnämnd bör kunna ligga till grund för de vidare överlägg
ningar som enligt utredningens förslag skall upptas mellan berörda intres
senter. Det bör ankomma på dessa att ta ställning till ett eventuellt behov 
av en nämnd för växtförädlingsfrågor. 

3.6 Statens livsmedelsverk: Livsmedelsverket tillstyrker utredningens för
slag om inrättande av en särskild nämnd för växtförädlingsfrågor som får 
till uppgift att fördela särskilda statliga medel för växtförädlingsforskning 
och ta initiativ till större gemensamma projekt av intresse för flera olika 
enskilda växtförädlingsföretag. Livsmedelsverket är berett att, såsom 
föreslås. låta sig representeras i denna nämnd. 

5 RiksduKen 1978/79. I mm/. Nr 130 
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Vidan: tillstyrks förslaget om inrättande av en särskild professur lH.:h in
stitution för kullurviixternas genetik och för1idling. Betr~iffande professu
rens lokalisering bör denna bli beroende av vilka beslut som fattas om 
verksamheten i Svalöv. Den hör organisatoriskt höra till lantbruksuniver
sitetet. och verksamheten bör helst vara rikstiickande så att även de norr
ländska v1ixrföriidlingsprobkmen behandlas. 

3. 7 Statens jordbruksnämnd: Om jordbruket finner det lämpligt all. inom 
den ram som tillerkänts jordbruket av införselavgiftsmedel. avsätta medel 
till forskning inom växtföriidlingsomrtidet torde detta principiellt inte möta 
nhgra hinder. Det hör dock observeras att det på området inom landet 
finns tva konkurrerande företag. Eftersom nämnden har att fatta slutgiltigt 
beslut om medlens fördelning kan härvid vissa besvärliga avvägningspro
blem uppkomma. 

Vad hetriiffar kvarst:iende införselavgiftsmedel. som redovisas utanför 
den s. k. fördelningsplanen. vill nämnden framhålla följande. Tillgång till 
medel utanför fördelningsplanen torde efter de beslut som riksdagen fattat 
våren 1978 (prop. 1977/78: 154. JolJ 1977/78: 34. rskr 1977/78: 348) bli yt
terst begränsad. Ur dessa medel skall nämligen. enligt nämnda beslut ut
över för tidigare ändamål. utgå ersättning till jordbn1ket för s. k. utbytes
handel. Redan för regleringsåret 1978/79 beräknar nämnden att inflytande 
medel inte kommer att räcka till för att jordbruket skall fä avsedda belopp. 
Nämnden vill erinra om all den i sin skrivelse till regeringen den 13 mars 
1978 med förslag till prisreglerande åtgärder på jonlbrnkets område ifråga
sätter om sådan forskning som bl. a. bedrivs vid utsädesföreningen skall fi
nansieras av införselavgiftsmedel utanför fördelningsplanen. Enligt nämn
dens uppfattning bör finansieringen av sådan verksamhet bli föremål för 
särskild prövning. Nämnden gjorde detta påpekande mot bakgrund av vad 
som inledningsvis nämnts om införselavgifternas syfte och användning. 
Medel utanför fördelningsplanen inräknas som nämnts ej heller i den total
summa som tillerkiinnsjordbruket. Även om medel skulle finnas tillgängli
ga för ändamål utanför fördclningsplanen utöver vad som redan beslutats, 
kan det förväntas att man frän bl. a. konsumentdelegationens sida kommer 
att vara tveksam om all använda dem för de syften som utredningen före
slagit. Under alla förhållanden måste det. frånsett de rent principiella be
tänkligheterna. därför vara mindre tillfredssällande för ifrågavarande 
forskning att få sig tilldelat belopp vars storlek man aldrig kan klart beräk
na på förhand. Nämnden anser det därför inte tillrådligt att basera någon 
planering av denna forskning på belopp som tilldelas utanför fördelnings
planen. 

3.8 Statens naturvårdsverk: Naturvårdsverket tillstyrker att en växtföräd
lingsnämnd med föreslagna uppgifter tillsätts, men att även samhällets mil
jövärdsorgan. förslagsvis naturvärdsverket. representeras i den. Därige
nom ökar möjligheterna att redan frän början fä miljövårdsaspekter och 
ekologiska aspekter heaktade samtidigt som det för miljövårdsföreträdar
na ges möjlighet att lära känna problemen på ett helt annat sätt än om de 
ställs inför redan uppgjorda handlingsprogram. Det senare är tyvärr alltför 
vanligt och försvårar tillämpande! av en ekologisk grundsyn i samhällspla
neringen. 

3.9 Lunds universitet: Utredningen föreslår dälför inrättandet av en pro
fessur i kulturväxternas genetik och förädling och med institution förd till 
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lantbruksuniversitetets alnarpsdcl. Den nya institutionen skall 111rymma 
huvuddelen av den forskning lH.:h fl1rskaruthildning - speciellt med an
knytning till biokemi. cellgenetik. viivnad~odling och växtfysiologi - Slllll 
iir av betydelse för den praktiska v;ixtförädlingcn vid de stora viixtfi_iriid
lingsanstaltcrna i Sydsverige (utsiidcsföreningcn i Svalöv. W. Wcihull i\ H 
och Hilleshögs Frö AR i Landskrona). Intim samvakan förutsiills diirvid 
med institutioner vid Lunds universitet samt med den planerade genban
ken vid Stora Rt1hy. Den intima samverkan med genetiska institutiorn.:n i 
Lund understryks av utredningens förslag att genetiska institutilrnens nu
varande adjungerade professur i växtföriidlingsteori samt dess filial vid ut
siidesföreningen i Svalöv organisatoriskt skall föras iiver till den nya insti
tutionen. Sektionsnämnden ansluter sig till förslagen mcn önskar framhtilla 
all de heriiknade Jriftkostnaderna - Jrygt I. I milj. kr. i 1977 ~1rs pris- och 
löneHige - m;)ste anses vara tilltagna i underkant för de v;intade uppgifter
na. Dock skall den nedan omnämnda växtförädlingsnämndcn dit kunna 
förlägga och bekosta siirskilda projekt. 

Utredningen föresltir en arbetsfördelning. med den nuvarande professu
ren i växtföriidling vid lanthruksuniversitetets institution för genetik och 
växtföriidling i Ultuna verksam i grundutbildningen och tillhörande for
skarnthildning med specialisering pi\ jordbruket i mellersta och nnrra Sve
rige. Sektionsnämnden finner förslaget iindamälscnligt. Utredningen har ej 
tagit definitiv ställning till ll)kaliseringen av den föreslagna institutionen fiir 
kulturväxternas genetik och växtförädling men understryker. att inte bara 
den tillämpade utan också den grundläggande forskningen bör bedrivas i 
nära anslutning till den mera praktiskt inriktade förädlingsverksamhelen. 
Sektionsnämnden vill därför framhalla som sin mening att om staten även i 
fortsättningen ätager sig ekonomiskt ansvar för växtforädlingsverksam
heten i Svalöv. är det också naturligt att förlägga till Svalöv statligt under
stödd grundforskning över kulturväxternas genetik och förädling. Det får 
diirvid förutsättas att denna längsiktiga och övergripande forskningsverk
samhet hålls skild fran mer kortsiktig. målinriktad och grödaspecifik forsk
rnng. 

För att skapa en hred samverkan kring grundläggande problem mellan 
stat. näring och växtförädlingsföretagen föreslår utredningen inrällandet 
av en v;ixtförädlingsnämnd med uppgift att initiera grundläggande forsk
nings- och utvecklingsarbete pt1 avgörande omrt1den för växtförädlingen. 
och med befogenhet att ge projektuppdrag ät växtförädlingsanstaltcr och 
vetenskapliga institutioner vid universiteten där lämplig kompetens finns. 
I nämnden föreslås ingå representanter för lantbruksuniversitetet. N FR. 
SJFR. de tre stora växtförädlingsanstalterna, lantbruksstyrelsen. livsme
delsverket och näringen. Sektionsnämnden hälsar till alla delar delt<1 för
slag med oreserverad tillfredsställelse, men vill påpeka att nämnden måste 
fä betydande artiga belopp till förfogande samt befogenhet att stödja 
grundforskning utan kommersiell anknytning. Nämnden bör utgöra ett 
verkligt expertorgan vars äskanden skall kunna riktas direkt till regering
en. 

3.10 Statens naturvetenskapliga forskningsråd: Det faktum att Lunds uni
versitets genetiska institution har en långvarig tradition beträffande kultur
växternas genetik, innebär ingen garanti för en fortsatt verksamhet med 
denna inriktning. N FR stöder därför utredningens förslag om inrättande av 
en professur i kulturväxternas genetik och förädling men vill ej ta ställning 
till var den nya institutionen bör placeras. Med tanke på att professuren 
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föreslt\s inriktas pt1 grundliiggande molekylära genetiska aspekter borde 
det dock kunna övervägas att placera den vid ett molekylärbiologiskt cen
ter som t. ex. det nya biomedicinska centret i Uppsala. 

Pl1 sikt hör en arbetsfördelning komma till stand sa att den nu existeran
de växtförädlingsvcrksamhcten vid Ultuna koncentreras på problem rö
rande norra och mellersta Sverige, medan den nya institutionens verksam
het anknyts till den praktiska växtförädling som utförs vid de tre stora 
vlixtförädlingsanstalterna i Sydsverige. Som angelägna forskningsområden 
för den nya institutionen nämner utredningen grundläggande arbete inom 
kulturväxternas c.:ytogcnetik, haploidframställning, rcsistensgenetik, gene
tiska samband med produktionsfysiologi (t. ex. höjning av fotosynteseffek
tiviteten hos växtslag med lag effektivitet). kvantitativ och kvalitativ ned
ärvning med motsvarande biometriska analyser. samt områdena för pro
toplastfusion och DNA-forskning (t. ex. genetisk ingenjörsteknik med hy
brid-DNA). En del av detta torde endast i ett långt tidsperspektiv kunna 
utnyttjas for praktisk växtförädling, och kontakten med forskningsfronten 
kan härvidlag bäst upprätthållas vid olika universitetsinstitutioner. Mer 
angelägna problem synes vara den genetiska anpassningen till odlingsbe
tingdser som är specifika för vårt land. Ett nära samarbete med genetiker, 
växtfysiologer och mikrobiologer vid universitetsinstitutioner är av stor 
vikt. 

Förslaget om inrättande av en särskild nämnd för forsknings- och ut
vec.:klingsarbctct på växtförädlingens område hälsas med tillfredsställelse. 
Utredningen framhåller med rätta. att nämndens huvudsyfte är att genom 
samverkan förstärka svensk växtförädlings kunskaps- och kompetensnivå. 
Den av växtförädlingsnämnden initierade forskningen skall vara projekt
bunden och skall i princip utföras vid en institution inom landet som är 
bäst lämpad härför. Nämnden bör årligen kunna disponera avsevärda be
lopp, tillskjutna gemensamt av stat och jordbruksnäring. för att bekosta 
angelägna forsknings- och utvecklingsprojekt. Resultaten av dessa skall 
vara tillgängliga för samtliga växtförädlingsföretag i landet. Ingen omfat
tande organisatorisk apparat föreslås knuten till nämnden. Utredningen 
föreslår endast inrättande av en kvalificerad tjänst som forskningsledare 
vid nämnden. 

Växtförädlingsnämnden skall inte ses som en konkurrent till forsknings
råden. Därav följer att forskningsrådens ansvar för grundläggande forsk
ning inom området kulturväxternas genetik och förädling inte upphör eller 
minskas i den händelse nämnden inrättas. I nämnden bör ingå representan
ter för landets universitet. NFR. SJFR. de tre stora växtförädlingsanstal
terna. lantbruksstyrelsen, livsmedelsverket och jordbruksnäringen. NFR 
vill här betona vikten av att växtförädlingsnämnden fär en självständig 
ställning och att tillräckliga resurser ställs till dess förfogande. NFR anser 
vidare att nämnden utan dröjsmål bör inrättas så att den kan börja sitt ar
bete den I juli 1979, så som utredningen föreslår. 

3.11 Statens centrala frökontrollanstalt: Det har ovan anförts att det blir 
nödvändigt finna en lösning för en garanterad fortsättning av nu pågående 
forskningsverksamhet vid Sveriges utsädesförening därest ett Svalöf AB 
inrättas. Med hänsyn till detta finner styrelsen den föreslagna professuren 
och den därtill knutna personaluppsättningen befogad. Professuren bör in
ordnas under institutionen för genetik och växtförädling vid Sveriges lant
bruksuniversitet och förläggas till Alnarp. där en forskningsavdelning för 
kulturviixternas genetik och växtförädling inrättas. Denna bör i huvudsak 
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iignas åt växtslag rä triidgårdsnmrädet och bli den ena av tvt1 forskningsav
delningar i Sk:inc. Den andra bör förfäggas till Svalöv och omfatta den 
for~kning pn växtförädlingsområdct som nt1 ingår i Svei-iges utsädesför
enings verksamhet. Organisationsformerna och det inbördes förhållandet 
mellan de ht1da forskningsavdelningarna samt relationerna till övriga forsk
ningsinstitutioner hör närmare utredas. 

Styrelsen instiimmcr med utredningen i fråga om behovet av en organi
sationsform för samverkan vad gäller grundläggande forskning llch utveck
ling samt större gemensamma projekt. Styrelsen delar utredningens me
ning att den med statliga medel stödda verksamhetens resultat härvidlag 
bör vara tillgängliga för samtliga växtförädlingsföretag i landet. En särskild 
växtl'öriidlingsnämnd torde dock ej krävas för detta. De uppgifter som 
skulle anförtros nämnden kan handläggas i en samarbetskommitte för 
växtförädling av lantbruks- och trädgårdsväxter inom försökskollegict vid 
Sveriges lantbruksunivcrsitet. 

3.12 Statens växtsortnämnd: Förslaget om en växtförädlingsnämnd med 
uppgifter av anfört slag ger växtsortnämnden anledning framföra följande 
synrnmktcr. Sedan växtförädlarrätt 1971 infördes i vårt land har det blivit 
angeläget att i växtförädlingsarbetet beakta krav på sortskiljande karaktä
rer. Utvecklingen har visat att för fastställande av särskiljharhetcn mellan 
sorter krävs alltmer avancerade undersökningsmetoder av bl. a. biologisk. 
biokemisk och statistisk art. Det kan i framtiden bli nödvändigt att redan i 
det inledande forädlingsarbetet ta särskild hänsyn till och eventuellt bygga 
in si.irskiljbarhet i nya sorter likaväl som andra, eftersträvade egenskaper. 
Satsningen för att nå ökade kunskaper inom detta speciella område bör be
kostas med statliga medel. Växtsortnämnden anser att de påtalade proble
men bör beaktas redan vid planeringen inom det organ. som anförtros de 
uppgifter utredningen föreslagit skola åligga växtförädlingsnämnden. Det 
är därför. enligt växtsortnämndens uppfattning. önskvärt att planeringsor
ganet permanent tillföres kompetens inom området, förslagsvis genom att 
det utökas med en representant för statens utsädeskontroll. 

Yäxtsortnämnden anser emellertid ej att ett nytt särskilt organ. en växt
förädlingsnämnd, behöver inrättas för ändamålet. I stället bör uppgifterna 
kunna handläggas inom redan befintliga organ på jordbruksområdet, för
slagsvis försökskollegiet vid Sveriges lantbruksuniversitet eller statens råd 
för skogs- och jordbruksforskning. 

3.13 S\·eriges lantbruksuniversitet: Prioritering inom s1·ensk 1·äx(föräd
li11g~Ji1rskning. Både i direktiv och utredning har man starkt tryckt på be
hov att upprusta och effektivisera forskning och utvecklingsarbete på 
växtförädlingens område. Tyvärr begränsar sig utredningen till en infor
mativ roll inom detta område och går egentligen aldrig in på prioriterings
frågor för svenskt vidkommande. 

Av det som utredningen framhävt är program som framställning av hy
bridstråsäd. somatisk hybridisering, förädling via haploidi, DNA-hybridi
sering. metoder med mycket lång distans till praktisk exploatering. För ett 
litet. klimatiskt extremt beläget land med begränsade personella och eko
nomiska resurser inom forskningsområdet bör denna forskningspriorite
ring grundligt ifrågasättas. Forskningsbevakningen inom ovannämnda om
råden är givetvis ytterst viktig, men förutsätter då en viss samlad kapacitet 
inom landet. 

Vi har å andra sidan stora behov av ökad forskning inom andra av utred-
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ni11gen niimnda ornr<iden. <1som resistensgenctik. nutritionell !>eh livsme
dl'lsteknisk k valitetsproblematik samt inom klimatanpassning. skördetek
nisk 1Kh iinig Jrifhekonomisk anpassning OS\'. Mycket av lösningarna rt1 
dessa problem kommer att bli specifika för värt klimat. varför vi inte kan 
lita pi1 att dessa löses r:i annat h{tll. 

Ln realistisk forskningsinriktning kopplad meJ en observant forsknings
bevakning 111[1ste gagna svensk \'iixtföriiJling bäst. 

"1!,.01111/ing 111· 1·ii.rt/i'iri!dli11f.!l'll i stiirrl' /a111hruk.1·1·l'fc11skaplig1 sa111ma11-
li1111g. Viixtföriidling kan siigas innebi'tra att med grunJvetenskaplig. i hu
\ udsak genetisk metoJik. omforma ett udlingsmaterial efter Je moJeller. 
som framkommit gcn11m övrig lantbruksvctenskaplig och livsmeJelstekno
logisk forskning. Effektiv \'iixtfi.irädling förutsätter diirför en ovanligt stor 
kontaktyta gentemlll bitJc grunJforskning. annan mftlforskning och tekno
logi. Denna heroenJestiillning iir reciprok. Jvs. växtföräJling iir ockst'l i 
hiig grad en givande rart. 

Detta starka behov av integrering m11ste beaktas och pt1verka lokalise
ringen av <'itminstone forskningsverksamheten inom växtföriidlingen. En 
effektiv kontaktkapacitct behi.i\'s ej blott mot trädgårdsvetenskap och 
viixtskydd i Alnarp. utan iiven mot viixtodling. växtskydd. markveten
skap. maskinteknik. husdjursproduktion. ekonomi och mer gnmdforsk
ningsbet1Hiad verksamhet vid Ultuna och delvis iiven vid Röbäcksdalen. 

Ellekti\ itet kriiver m:kså optimal samordning av olika forskningsaktivi
teter. l'i1 ~amma ~iitt som Weihullsholms viixtfiiriidlingsanstalt - mer pres
sad a\ fliretagsekunomiska viinleringar - anpassat sina investeringar till 
numer möjlig lantbruksvetenskaplig service ptt annat häll. bör iiven Sveri
ges 11tsiidesförenings verksamhet bättre injusteras i nuvarande system. De 
pi1tagliga räntahilitetsskillnaderna de tva anstalterna emellan torde delvis 
kunna ses mot denna hak.grund. 

Svensk viixtröriidling och i synnerhet dess forskningssektor tar ej isole
ra~ utan bör efkkti\'I sammankopplas med övriga lantbruksvetenskapliga 
aktiviteter. 

Organisation a1· den lå11i.:si/,.1iga slutliga riixt.fiiriidli11g.1Ji1rskni11ge11. För 
allmiin od1 lika kontaktyta med samtliga landets. praktiskt arbetande växt
röriidlingsenhetcr inom jordhruk och trädgardsniiring har utredningen ve
lat se en forsknings- och 11tvecklingsverksamhet knuten till det kommersi
ellt uh11ndna Sveriges lantbruksuniversitet. Detta har för nitrvarande en in
stitution för genetik Ol.:h växtföriidling med en professor och en assistent 
fast röretriidande vardera iimnesomrädet. Utredningens förslag innebär att 
man skapar iinnu en instituti1m - för grundläggande forskning inom kultur
viixternas genetik och föriidling - förlagd till Alnarp eller Svalöv. 

Lanthruksuniversitetet vill kraftigt tillstyrka den av utredningen före
slagna 11.irstiirkningen av förskningsresursema inom ämnesområdet. En 
li1ngsiktigt gynnsam utveckling av svensk växtförädling är i hög grad bero
ende av möjligheterna att öppna nya \'iigar genom grundläggande forsk
ning. Hiirvid hör det hehov av konsolidering och upprustning av den lång
siktiga växtförädlingsforskningen. som till stor del motiverat själva utred
ningen. utgå från redan existerande kapacitet plus annan likvärdig. Lant
bruksuniversitetet vill därviJ understryka betydelsen av ökad samverkan 
med törskning inom en rad näraliggande ämnesområden, såsom växtod
ling. växtnäring och rcsistensbiologi. Organisationen kan här givetvis läg
gas upp och lokaliseras på olika sätt. 

För rationell koordination av denna verksamhet. för att ej skapa onödigt 
många kontaktkanaler för den praktiska växtförädlingen samt för att ga-



Prop. 1978/79: 130 71 

rant.:ra fullgod grunJundervisning och forskarutbildning htir sr1 mycket 
som möjligt av längsiktig viixtföriidlingsforskning Higgas in i en enda enhet. 
Grunden hör hiirvid vara den nuvarande institutionen for gcnet ik och viixt
för:idling vid Sveriges lantbruksuniversitet. Med ytterligare resurser kon
centrerad till institutionen vore det hiirvid realistiskt att enligt mall fr[m 
,·tixtskyddet skapa en Ultuna- och en Alnarpsdel. 

En plan. som väl ansluter sig till håde behov och nuvaramk organisa
tion. vore att bygga ut avdelningen för växtförädling med en professur så 
att korsbefruktande och sjiilvhefruktandc viixtslag fick var sin forsknings
inriktad företriidare. Pä analogt sätt borde avdelningen för genetik fä sin 
siirstiillning gentemot övrig universitetsgenetik markerad gennm att inrik
tas på kulturväxternas (och husdjurens) genetik liven här med två företrä
dan:. I detta fall skulle dessa specialiseras i evolutions- och genanalytisk 
genetik. dvs. i mycket klassisk genetik. a. ena sidan samt tilliimpad genetik 
på cellnivå. dvs. genöm-. kromosom- och genmanipulation. t1 den andra. 

Om dessa områden tillfördes resurser enligt utredningens förslag - tv~1 

professurer. varav den ena den adjungerade professuren i viixtföriidlings
teori vid Lunds universitet. en docentur. en forskarassistent samt bitriides
personal. assistenttimmar och driftkostnadsanslag - skulle en inriktning 
håde mot klassisk genetik och de nya forskningsområden som nämnts av 
utredningen bli möjlig. Frågan om hur institutionens personal Himpligen lo
kaliseras i landet bör avgöras genom förhandlingar mellan lantbruksuni
versitetet och berörda förädlingsföretag. En möjlighet vore att till Alnarp 
lokalisera resistensgenetik samt genetik kring perenna. i synnerhet vegeta
tivt förökade växtslag. I anslutning härtill bör en del av resursförstiirkning
en tillföras den resistensbiologiska forskningen. för förstärkningen vid Ul
tuna finm redan lokalbehov tillfredsställt. vid Alnarp bör den samordnas 
med viixtskyddets resistensbiologiska avdelning. 

Fördelarna med en organisatorisk friställning och sammanföring av lång
siktig, statlig växtförädlingsforskning skulle ej blott ligga i en förenklad 
kontaktyta på lika villkor för den praktiska växtförädlingen oavsett om 
denna satsar på cxpo11 eller på inland. Den skulle inom viss budgetram 
kunna t~icka och bevaka ett vidare fält och fungera mer kontinuerligt. Ett 
u-landsuppdrag för professor stör med nuvarande och utredningens 
system allvarligt hela verksamheten frän förskning, meningsfull sysselsiitt
ning fi.ir teknisk personal fram till undervisning. 

En kommersiellt helt obunden enhet av tillräcklig dimension skulle 
även. som tidigare n1imnts. underlätta formerna för nordisk samverkan. då 
just upphovsmannarätten visat sig vara den största stötestenen för sam
ordning av aktiviteter. Hiir är problemet lika oberoende av om den prak
tiskt engagerade växtförädlingen har att konkurrera inom landet eller inom 
ett större. men fortfarande naturligt odlingsomräde såsom hela Norden i 
viss mån är. 

Även undervisning och bistånds verksamhet skulle fä en bättre organisa
tionsenhet att anknytas till, särskilt om nuvarande system med praktikför
läggning för olika kategorier av studerande till de praktiska växtförädlings
anstaltema bibehålles även som personell kontakt- och rekrytcringsform. 
Genom enhetens storlek skulle temporära personalbyten antingen mellan 
forskning och praktisk växtförädling inom landet eller med andra nordiska 
länder respektive histändsfändcr lättare kunna genomföras utan att löpan
de verksamhet helt måste stanna av. 

Siir.1kild nämnd .får 1·iix(/iJriidli11g.~fi·åRvr. Initiering och finansiering av 
grundforskning och närliggande tillämpningar är en uppgift som i första 
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hand hör :h ila forskningsräden. Det vore olyckligt att vid sidan av statens 
räd för skogs- och jordhruksforskning hygga upp ytterligare ett organ och 
diirmed splittra planering och resursfördelning på ifrågavarande område. 
För samordning och initiering av praktisk viixtförädling kan ett särskilt or
gan vara hehiivligt. Lantbruksunivcrsitetc:t vill emellertid iiven här erinra 
om det starka behov av integrering av växtförädling med praktisk forsk
nings- och försöksverksamhet inom växtodling. växtskydd. husdjurspro
duktion m. m. som föreligger. Dessa verksamheter ligger inom lantbruks
universitctets ansvarsområde. Universitetets styrelse har hittills haft ett 
övergripande ansvar även för växtförädlingen genom att fastställa forsk
ningsprogram för statsunderstödd sådan verksamhet och att yttra sig om 
anslagsframställningarna. 

Nu berörda förhållanden har lett lantbruksuniversitetet till den uppfatt
ningen att ett för universitetet och statens råd för skogs- och jordbruks
forskning gemensamt organ hör inrättas med ungefär den sammansättning 
som utredningen förordat för växtförädlingsnämnden. Därigenom skulle 
nödvändig samordning kunna ske mellan lantbruksvetenskaplig forsk
nings- och försöksverksamhet samt växtförädling. Som utredningen före
slagit bör administration och förvaltning av särskilda medel åvila lant
bruksunivcrsitetet. Detta bör även handlägga beredningsarbetet. Den 
kraftfulla satsning pä forsknings- och utvecklingsarbete, som behövs för 
att skapa en förädlings verksamhet inriktad såväl mot exportsidan som mot 
inhemska behov. kräver dessutom att betydande finansiella medel ställs 
till förfögande för iindamålet. 

3.14 Sveriges lantbruksuniversitet i kompletterande yttrande: Lokalisering. 
Modern växtförädling i i-länderna karakteriseras alltmer av en blandhus
hållning. Tendensen är så mycket mer intressant. som den i Europa vuxit 
fram ur rent privata initiativ och i hela Amerika och Australien ur rent stat
liga engagemang. Utvecklingsarbetet och här framför allt den mer långsik
tiga forskningen har stannat kvar vid och vid upprustning knutits till uni
versiteten. Den rutinmässiga växtföriidlingen har på samma sätt koncen
trerats till utprLiglat kommersiella enheter och detta särskilt sedan upp
hovsmannarätt tillerkänts för framstii\lning av nya sorter. 

Denna nästan universella lösning utifrån två helt olika utgångspunkter 
måste rimligtvis ha någon rationell förklaring. Det är främst två faktorer, 
som här spelat in. Den ena beror på strävan att inte knyta de statliga enga
gemangen till en eller få av flera praktiska växtförädlingsenheter, som be
höver assistans av olika slag i fråga om metodutveckling. analyskapacitet 
etc. Man vill ej a priori vinkla sitt stöd. Den andra faktorn beror på att 
praktisk växtförädling. om i behov av sådant stöd (jfr här Sveriges utsädes
förenings tidigare självständighetssträvanden), alltid finner sin logiska 
kontakt med de forskande enheterna. medan dessa har mycket svårare att 
förutse de kontakter, den behöver. Växtförädlingsforskningen har därför 
organisatoriskt större behov att sammankopplas med andra forskningsom
råden än till den praktiska växtförädlingen. Detta sammanhänger med att 
växtförädlingsforskningen har behov av en så ovanligt bred kontaktyta 
mot andra furskningsområden för sina impulser. Det räcker ej med andra 
agrara. hortonoma eller skogliga forskningsgebit utan även livsmedelstek
nologi och så gott som samtliga naturvetenskapliga grundläggande ämnen. 
Det är symtomatiskt. att man i Amerika sällan skiljer ut växtförädlarna vid 
universiteten i egna institutioner eller arbetsgrupper utan integrerar dem 
med växtpatologi, frökontroll, marklära, etc. Det finns faktiskt blott ett en-
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da, stÖITe undantag fran integrationsrcgeln och det är Plant Breeding lnsti
tute i Cambridge. England, där mycket avancerad forskning direkt kopp
lats samman med sortframställning. Detta undantag är dock endast sken
bart, dä institutionen ligger i en universitetsstad med alla dess direktkon
takter. 

Skulle man fara av dess organisatoriska erfarenheter, tyder allt på att av 
staten understödd växtförädlingsforskning helt bör förläggas till universi
teten. Det syns då logiskt att här koppla den till Sveriges lantbruksuniver
sitet. vars kapacitet måste för närvarande på området bedömas alltför 
knapp. Beroendeställningen är i hög grad reciprok, dä gjorda eller möjliga 
växtförädlingsinsatser i hög grad påverkar odlingsintensitet, sådd, skötsel. 
skörd och fortsatt beredning av råvaran. Många forskningsområden skulle 
dessutom kunna arbeta vida effektivare, om man hade tillgång till beställ
ning av speciella genotyper för studier av problem från fotosyntes. via nä
ringsupptagning, växtföljdsproblem, jordpackning till skördetekniska frå
gor. 

Den hopkoppling av växtförädling med annan forskning vid lantbruks
universitetet som alltså bedöms som lämplig kan bäst tillgodoses om växt
förädlings forskningen i sin helhet förlades till Ultuna. Särskilt viktig är 
denna koncentration för undervisning och gemensamt apparatutnyttjande. 

Om detta av olika skäl inte är möjligt utan de nya resurserna byggs upp i 
södra Sverige önskar lantbruksuniversitetet framhålla att en lokalisering 
till Alnarp är att föredra framför annan lokalisering i Sydsverige. Följande 
förhållande talar enligt universitetets uppfattning för detta ställningstagan
de. 

I. Självständigheten gentemot och likabehandlingen av samtliga tre do
minerande förädlingsföretag - Sveriges utsädesförening, W. Weibull AB 
och Hilleshögs Frö AB - bör kunna bäst bevaras om den grundläggande 
växtförädlingsforskningen förläggs till Alnarp. 

2. Den nya verksamheten kan vid Alnarp lätt knytas till universitetets 
befintliga administration där. Annan möjlig lokalisering i sydvästra Skåne 
betyder att ännu en administrativ enhet skapas inom det redan starkt de
centraliserade universitetet. 

3. Vid förläggning till Alnarp vinnes även att växtförädlingsforskningen 
kan hålla mycket nära kontakt med viktiga delar av lantbruksuniversitetets 
övriga forskningsområden. Vid Alnarp finns sålunda universitetets resi
stensbiologiska forskning - - - . Vid Alnarp finns även växtskyddsinsti
tutionens avdelningar för programbunden forskning i nematologi och viro
logi. - - -. 

Även närkontakt med mera tillämpade forskningsområden kan som be
kant vinnas i Alnarp. Institutionen för trädgårdsvetenskap med avdelning
ar inom köksväxtodling, frukt- och bärodling samt prydnadsväxtodling 
- - - . 1 anslutning till denna institution finns växthusodling och stor erfa
renhet därför koncentrerad på detta område. Vidare byggs för närvarande 
en fytotron som lätt kan utökas. 

Vid Alnarp finns även Lunds universitets avdelning för livsmedelstek
nik - - -. 

Den biträdande professorn i växtmateriallära och hans medarbetare vid 
institutionen för landskapsplanering är även av intresse. Direkt kontakt 
kan också nås med husdjursforskningen genom verksamheten vid södra 
husdjursförsöksdistriktet. Denna forskning är av intresse vid testning av 
olika växtmaterials dietiska och toxikologiska egenskaper. Som exempel. 
kan nämnas att försök för närvarande pågår med rapsfrö och glukosinulat-
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fattigt rarsmjöl. Samverkan kan iiven etableras med jordbruf;ssidan Via 
~ödra jordbruksförsöksdistriktet. Detta har omfattande verksamhet för
lagd till Alnarr. Enligt tidigare riksdagsbeslut kommer iiven hela dess 
verksamhet att rä sikt flyttas friln Ugcrup i Kristianstads Hin till Alnarp. 

I detta sammanhang hiir iiven niimnas att institutionen fi.ir lantbrukets 
byggnadsteknik bedriver till Alnarr förlagd. omfattande forskning rörande 
rrngramstyrd klimatreglering i växthus och lagerlokaler. Säviil direktkon
takt med denna forskning som utnyttjande av institutionens sakkunskar 
inom klimatregleringens omrt1de - ljus. temreratur. fuktighet. COrhalt 
osv. - bör vara av intresse för växtföriidlingsforskningen. 

4. En förläggning av växtförhdlingsverksamhet till Alnarp i niira kllntakt 
med tl•rskningen inom kiiks- och rrydnadsviixtodling kan komma att sti
mulera den nu underdimensionerade svenska förädlingen av ki.iksväxkr. 

5. Utan att kunna giira jämförelser med lokaltillgången vid andra alt. 
hör här framhållas all uni\·ersitetet från första halväret 1980 kan ställa lo
f;aler till förfogande för den planerade verksamheten. I första hand finns dt1 
640 111 2 kontors- och laboratorieutrymmen tillgiingliga i byggnad frän 1939. 
Denna har tidigare dispm1erats av f. d. institutionen för frukt- och bärod
ling. Lokalerna renoverades för ca två år sedan. De rymmer 10 kontors
rum. 3 laboratorier. kök. disk- och lunchrum. förrad samt gift- och kylrum. 
Ytterligare byggnader finns ocksä. 

6. Av kanskt: mindre betydelse men änd::i viktigt att framhälla är att en 
förfaggning av växtforiidlingsliJrskningen till Alnarr ger mycket korta av
stånd till den stora forskningsrotentialen i Lund samt till genbanken vid 
Stora Rftby utanför Lund. En forskare med bostad i Lundaomrädet hör lätt 
kunna skifta arbetsplats Alnarp-Lund. I detta avseende ger Alnarr flexib
lare och bekvämare lösningsmöjligheter än en förläggning till Svalöv. Lik
nande rörhållanden gäller för kontakterna via Sturup med lantbruksuniver
sitets forskningsresurser vid Ultuna. 

J.15 Sveriges utsädesförcning: Utredningen har tagit sikte rä en förstlirk
ning av grundforsk.ningcn inom viixtförädlingens område till förmän för 
den samlade svenska viixtföriidlingen. Hiirför har utredningen föreslagit 
att en professur och institution för kulturväxternas genetik och föriidling 
inrättas. Föreningen vill tillstyrka att delta kommer till stånd. Ur förening
i:ns synpunkt synes dock de resurst:r som utredningen menat bör ställas till 
förfogande för delta iindamål alltför små mol bakgrund av vad utredningen 
anfört i fråga om de omfattande uppgifter som skall lösas av denna funk
tion. Utredningen har föreslagit att institutionen skall lokaliseras till Al
narp eller Svalöv. Föreningen anser att det är absolut nödvändigt att den 
nya institutionen lokaliseras i direkt anslutning till en växtföriidlingsanstalt 
antingen således i Svalöv eller i Landskrona. Tidigare har berörts de star
ka skäl som talar för att den tilliimpade växtförädlingsforskningen - så 
som den förutsatts i det nya företaget i Svalöv - måste intimt samarbeta 
på ort och ställe med den praktiska vä.xtförädlingsverksamheten. Detta 
gäller i lika hög grad den föreslagna institutionen för grundforskning. Up
penbara risker bedöms annars föreligga för att verksamheten inte kan ut
göra det stöd och den hjälp till växtförädlingsverksamheten som så ound
gängligen behövs för att den framtida svenska växtförädlingen skall kunna 
leva upp till de krav som i nuläget ställs och än mer i framtiden kan förut
ses framkomma. Föreningen vill därför gä så långt att den ifrågasätter 
lämpligheten av att institutionen överhuvud kommer till ständ om den 
skulle bli förlagd till Alnarp. I liknande situationer inom växtförädlingens 
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omri"ttk iir föreningens erfarenheter ytterst däliga. Ensamlokalisering med 
en dxtförtidlingsanstalt medförande ett integrerat samarbete med viixttör
iidlingsn~rk~amheten är säledes enligt föreningens mening nödviindig. Be
tr:iffande en lokalisering antingen till Svalöv eller Landskrona anser för
eningen att avgörande skiil talar för att institutionen forfaggs till Svalöv. I 
s, aliiv förutsiitts niimligen att en tilllimrad forskning av betydande omfatt
ning dessutnm skall bedrivas inom ramen för det nya företaget. Vidare är 
Svalövslirganisationen i dess egenskar av officiellt växtfi.'>rädlingsorgan 
den mest llimrade platsen hiirför. En lokalisering till Svalöv förefaller tfär
för bi1de rimlig och riktig med hänsyn till statens engagemang i växtföräd
ling~verksamhcten i _Svalöv i övrigt. I detta sammanhang anser också för
eningen att förutsiittningarna för att administrativt knyta den föreslagna in
s1i111tionen till det nya företaget hör rrtivas. Utredningen har föreslagit att 
den hiir inordnas i Sveriges lanthruksuniversitet. Förutsättningar för att ur 
administrativ synr11nk1 låta den nya institutionen rerliera på Svalövsorga
nisatill!len med hibehtillen helstatlig status mhste dock anses vara goda. 
Friimst iir det därvid fråga om redovisningstekniska rroblcm som visserli
gen iir grannlaga men som utan svårigheter hör kunna lösas. 

- - - De forsknings- och föriidlingsinsatser som utredningen exemrlifi
erat och som ansetts liimpliga for finansiering med medel frän viixtföräd
lingsniimnden menar föreningen iir viilgrundade och välmotiverade. Trots 
utredningens synpunkter rå att inrättandet av niimnden inte tar medföra 
störningar i nuvarande relationer mellan föreningen m:h dess intressenter 
lsom akt i\ t stödjer viixtföriidlingen med medel) vill föreningen reservera 
sig för att sädana kan uprkomma. De forbatta förhandlingarna torde kom
ma att medföra att ett mer konkret underlag om finansieringsmöjligheterna 
för viixtförädlingsniimnden kan framkomma. 

I anslutning till behandlingen av växtförädlingsnämnden vill föreningen 
framht1lla att den till sin verksamhet knutit ett antal växt slagsbundna rådgi
\'ande n1imnder som har till uprgift att medverka i utformningen av mål
~iittning. rrioritering mellan olika för1idlingsaktiviteter samt inriktning av 
förädlingsverksamheten. Föreningen förutsätter att denna för föreningen 
betydelsefulla samverkansform även i det nya företaget kan bibehallas och 
starka skäl talar dessutom för att den radgivande verksamheten utökas. 
Genom att representanter tör olika produktionsled i produktionskedjan re
gelbundet samlas och diskuterar såväl lång- som kortsiktiga förädlingsrro
hlcm skapas förutsättningar för att föreningen kan verkställa en så. optimal 
rcsursav\'ägning som möjligt. De rådgivande niimndema har således möj
lighet att rr1vcrka och styra växtförädlingsarhetet vilket föreningen betrak
tar som en stor tillgång. Mot denna bakgrund ser föreningen det som ange
läget att den tillsatta förhandlingsgrupren verkar för ett fortbestånd och ut
veckling av dessa aktiviteter och att dessa möjligheter klargörs för olika 
eventuella intressenter som kan tänkas överväga att påta sig ett ägaransvar 
i det nya företaget. Förutom att en ägarintressent i konsekvens med sitt 
fttagande erhåller rerresentation i företagets styrelse kan representanter 
för intressenten även ges möjlighet att delta i de rådgivande nämnder som i 
hög grad medverkar vid inriktningen av växtförädlingsverksamheten. Sär
skilt hör detta vara av intresse för de utomstående organ som aktivt bidrar 
till linansieringen av olika växtförädlingsinsatser. Vad som här framhållits 
är ur föreningens synpunkt utomordentligt betydelsefullt och möjliggör att 
skilda intressen på ett adekvat och rimligt sätt kan sammanvägas i syfte att 
åstadkomma en så balanserad växtförädlingsinsats som möjligt. 
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~'.16 Swriges utsädcsförening i kompletterande yttrande: Det huvudsakliga 
~k1ilet för en lokalisering till Svalöv av den föreslagna nya forskningsenht:
ten 1ir emellertid att den skall arbeta effektivt med de problem som är mest 
angelägna att få belysta för utvecklingen av ny och framgångsrik växtför
ädlingsmetodik. En sådan forskningsenhet måste arbeta bland växtförädla
re med möjlighet till stimulerande daglig kontakt och utnyttjande av deras 
erfarenhet. samlade kunskap och mest betydelsefullt deras material som 
utgör grunden för forskningsenhetens insatser. 

Ur växtförädlingssynpunkt är det väsentligt att forskningsenhetcn kan 
genomföra långsiktiga forskningsprogram och att den ej är uppbyggd på 
doktorandutbildningens numera gängse treårsprojekt. Man råkar då lätt in 
i en ryckig ··modeforskning" som inte blir konsekvent genomförd och 
uppföljd. Styrkan i svenska forskningsinsatser på växtförädling och växt
genetik har just varit långsiktigt konsekvent genomförda forskningsarbe
ten som genom detta skapat värdefullt material som instrument i föräd
lingsarbetct. Detta har givit en kontinuitet i forskningsinsatsema som har 
få motsvarigheter som t. ex. i USDA:s kulturväxtbundna genetiska ut
ved.lingsarbetc eller hos t. ex. PBI, Cambridge och deras cytogcnetiska 
forskningsprojekt eller hos Max Planck-instituten i Tyskland - alla forsk
ningscnheter utan undcrvisningsskyldighct. 

Som tidigare påpekats hotas kontinuiteten genom den svenska forskar
utbildningens omläggning och växtförädlarna har därför önskat en forsk
ningsenhet särskilt ägnad kulturväxternas genetik och förädling. Den be
hövt!r inte vara knuten till utbildning men måste vara knuten till praktisk 
växtförädling. 

Att dela enheten på två - en för korsbefruktare och en för självbefrukta
re - vore ett stort misstag då några av huvudproblemen just gäller kultur
växternas fortplantningsförhållanden - att göra ingrepp i dessa för att nå 
nytt och bättre sortmaterial t. ex. genom hybridsorter. Det viktiga är att ut
reda just fortplantningsprocesserna och deras genetiska styrning. Den ve
getativa förökningen är självfallet också intressant och inte minst apomixis 
- förökning genom frö av moderns arvstyp i effekt likställd med vegetativ 
förökning. Det vore utomordentligt värdefullt att belysa apomixins gene
tiska bakgrund. Den kanske bäst genetiskt och cytogenetiskt kända kultur
växten är kom. Detta är tack vare att den använts som huvudsaklig mo
dellväxt i den svenska mutationsforskningens mycket konsekvent upp
byggda arbeten. Detta mutationsmaterial är bl. a. basen för hybridkorns
projckt världen över. dvs. strävanden att göra självbefruktande korn till en 
korsbdruktarc för att utnyttja heterosiseffekter som kunnat ge 25-301/f-. 
avkastningshöjning i preliminära försök. Om avkastningsökningen uppvä
ger kostnaderna för att producera det nya utsädet är ännu oklart. Forsk
ningsarbetcna med kom har öppnat ny möjlighet att få fram haploider 
spontant i ganska hög frekvens i en speciell genotyp. Detta är av funda
mental betydelse för möjligheterna att snabbare selektera absoluta homo
zygoter av nya kombinationer av viktiga arvsanlag fört. ex. resistens mot 
olika sjukdomar och förbättrade kvalitetsegenskaper. Metoden är emeller
tid langt ifrån klar utan fordrar ett intensivt utredningsarbete för att klar
lägga den genetiska och cytogenetiska bakgrunden till funktionen. Här har 
endast lämnats nhgra exempel. 

Mot bakgrund av den starka integration som föreligger mellan ovan angi
ven grundforskning, tillämpad forskning och praktisk växtförädling måste 
skapandet av en isolerad grundforskningsenhet .bedömas som felaktig. 
Uppgifterna inom kulturväxtgenetisk forskning är så många och så omfat-
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tande att en rimlig insats endast kan ske i den växtföriidlarmiljö diir forsk
ning om iin av timimpa<l art redan bedrivs av Je praktiska växtför;idlarna 
och <leras specialister. 

Det vore också felaktigt att splittra satsningen antingen mellan själv- och 
korsbefruktare cl kr mellan olika växtslag. t. ex. lantbruks- och tdi<lgårds
växter. Det finns i Svalöv en tradition och därmed lokala och personella 
resurser för denna typ av forskning. Det finns sålunda inte bara viixtför;id
lare. växtcytogenetiker och cytologer utan också tekniskt utbildad perso
nal för dessa forskningsuppgifter - en forskartradition på olika personella 
nivåer samt ett cytologiskt. cytogenetiskt laboratorium att utnyttja som 
bas för den ökade satsning som den nya forskningsenhetens inrättande in
nehiir. Det är därför naturligt att bygga vidare pti denna samhällets existe
rande resurs i stället för att börja från början i Alnarp där "viixtförädlar
miljö .. saknas. Ett omfattande förädlingsmaterial samt växtförädlarnas 
kunskap och erfarenhet erfordras enligt vår bestämda uppfattning som sti
mulans och effektiviserande moment för en forskningsenhct som den före
slagna. 

3.17 Statens råd för skogs- och jordbruksforskning: Rådet anser sålunda att 
forskningen på området bör intensifieras. men det synes rådet onödigt att 
splittra verksamheten på två skilda institutioner. Ej heller förefaller det rå
det vara risk för att. även vid personbyte, kulturväxternas förädling skulle 
glömmas bort vid ett lantbruksuniversitct. men rådet ser gärna en precise
rad inriktning av genetik och förädling därvidlag. 

Rådet är ense med utredningen om att samordning och samverkan inom 
växtförädlingen måste ske och att alla intresseriktningar borde kunna till
godoses i ett organ med representativ sammansättning. Rådet anser dock 
inte att ett nytt organ. en växtförädlingsnämnd. behöver inrättas. som del
vis skulle få arbetsuppgifter och erhålla medel så att det komme att fungera 
ej blott som ett prioriteringsorgan utan även som et; forskningsråd. För 
syftet ändamålsenliga samordningsorgan inom området finns. Här kan för
utom SJ FR nämnas lcdningsorganet för den internordiska genbanken och 
institutionen för genetik och växtförädling, som i remissvaret frän SLU fö
reslagits bli förstärkt. Det kan ocksä hänvisas till möjligheterna att - i lik
het med vad är fallet inom andra av lantbruksuniversitetets ansvars- och 
arbetsområden - tillsätta en samarbetskommitte för växtförädlingsfrägor. 

Därest växtförädlingsnämnden ändock skulle organiseras och tilldelas 
de viixtförädlingsavgifter som tidigare tillfallit SJ FR måste det likväl bli en 
samordnad prioritering vid medclstilldelningen till växtförädlingsforsk
ningen. 

Beträffande bidrag över statsbudgeten framhålles att dessa ej skall vara 
bidrag till den allmänna verksamheten utan direkt projektbundna. Rådet 
har intet att erinra mot detta synsätt men vill markera att krav pä kontinui
tet måste bli tillgodosedda. Här förutsätter rådet att den kommersiella 
verksamheten ger möjlighet till anställningstrygghet etc. De föreslagna för
handlingarna måste vidare beakta och tillgodose köksväxtodlingens utsä
desbehov. 

Rent allmänt vill rådet förorda mera forskningsaktivitet inom trädgärds
växtodlingen. Det synes rådet i värt land kunna finnas mera utrymme för 
svenskodlade produkter. vilket vore värdefullt ur bl. a. handelsbalans- och 
sysselsättningssynpunkt och borde kunna medföra en bättre kontroll av 
kemiska bekämpningsmedel. 

Resistensförädlingcn bör enligt rådets mening få en framskjuten plats i 
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framtida v;ixt förädling. d!i detta torde kunna medge en minskad hiocidan
\iindning och <.H\rmed mindre ... kadcrisker förjordhrukare och miljö. 

3.18 Länsstyrelsen i Malmi)hus län: Uinsstyrclsen saknar i hctänkandet ett 
försök till en analys av hur stora resurser. som det ur ekonomisk synpunkt 
kan \·ara mlHin•rat att satsa ytterligare p{1 svensk växtföriidling. Med hiin
syn till de stora potentiella utvecklingsmöjlighctcrna fär det anses troligt 
att en stiim.: satsning än den i bet;inkandet föreslagna iir motiverad. 

/\v <'1terstoden av Sveriges utsiidcsförening (utvecklings- och forsknings
dclenl ... kulle hildas ett forskningsinstitut pa växtförädlingens område. Det
ta institut skulle ha att hearbeta långsiktiga projekt av forskningskaraktiir 
... amt s. k. "'inte lönsamma·· projekt. Pä detta siitt skulle man uppnå att 
Svalövsnamnet k<>m att bevaras som beniimning pti den officiella forsk
ningsinstit11tionen på växtl'örädlingsomrädet i landet. Forskningsinstitutet 
skulle kunna utvidga den egna. helt av staten bekostade. verksamheten ge
nl>lll att i samarhete med de olika växtförädlingsföretagen i landet bcarhcta 
litngsiktiga projekt. givetvis mot att institutet fär en rimlig del-· förslag~vis 
i regel hiilften - av forskningskostnadema för dessa projekt fackta av res
pektive fiiretag. 

Med hiinsyn till att viixtförlidling är en verksamhet. som kan bedömas ha 
mycket goda framtidsutsikter och kan ge underlag för utvidgad export ef
ter hand som framsteg görs. förut sälter länsstyrelsen att staten inte endast 
bestrider kostnaderna för den i det följande nämnda nya institutionen utan 
~i\en anslår minst lika stora reala resurser som för närvarande till verksam
heten. Man torde kunna räkna med att det blivande Allmänna svenska ut
sädesaktieholaget i den av länsstyrelsen ifrågasatta med växtförädling in
tegrerade organisationen kommer att fä anslå mer av egna medel på föräd
lingsverksamhet iin som satsas för närvarande. Detta innebär alt det totalt 
sett kommer att hedrivas en större verksamhet på växtförädlingsområdet 
än för närvarande i Svalöv. 

Utredningen föreslår att det inrättas en professur och institution för kul
turväxternas genetik och förädling vid lantbruksuniversitetet. Härigenom 
sku,lle en kontinuerlig forskningsverksamhet med inriktning på våra kultur
växter garanteras. Professuren och institutionen föreslås lokaliserade till 
Alnarp eller Svalöv. Länsstyrelsen förordar en placering i Svalöv. Verk
samheten bör bedrivas i nära samverkan med det tidigare av länsstyrelsen 
föreslagna växtförädlingsinstitutet. Tillfrågade företrädare för växtföräd
lingen har även framhållit att institutionen bör vara placerad nära den 
praktiska växtförädlingen. Det är dessutom av lokaliseringspolitiska skäl 
angeläget med en placering i Svalöv. 

Länsstyrelsen ställer sig mycket tveksam till förslaget om att inrätta en 
särskild nämnd för vlixtförädlingsfrågor. 

Skiljaktig mening av ledamöterna Lars Samzelius. Gösta Håkansson, 
Arne Lynge och Sten Steming: 

Om den nuvarande konventionella förädlingen av lantbruksväxter vid 
Sveriges utsädesförening sammanföres med utsädesbolaget på sätt närma
re utvecklas i länsstyrelsens yttrande. saknas enligt vår mening anledning 
att av återstoden av utsädesföreningen (utvecklings- och forskningsdelenl 
skulle bildas ett särskilt forskningsinstitut på växtförädlingens område. 
Hithörande forskningsuppgifter bör i stället knytas till lantbruksuniversite
tet. som också genom sin fristående ställning torde ha de bästa förutsätt
ningarna att svara för den samordning av växtförädlingsforskningen som 
enligt utredningen bör komma till stånd. 
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3.19 Länsstyrelsen i Skaraborgs län: Nämnden anslukr sig till utredning
ens förslag att grundforskningsinsatserna pft växtföriiJlingssidan förslärks. 
Den föreslagna professuren i kullllrviixternas gcnetil\ och föriiJling hör in
rLittas. Den bör knytas till lanthruksuniversitctct och pl<Kcras i Alnarp. 

3.20 Länsstyrelsen i Östergiitlands län: Länsstyrelsen instiimmer vidare i 
de av Östergötlands Hushallningssiillskap och lantbruksniimnden framför
da synpunkterna att en ytterligare professur i genetik Uimpligen hör knytas 
till lanthruksuniversitetct och även lokaliseras diir <i Uppsala I i stället för 
utredningens förslag om Alnarp eller Svalöv. 

3.21 Länsst:rrelsen i Västerbottens län: Trots det angeliign;1 i en niira förhin
Jelsc till förädlingsanstalterna i södra Sverige anser länsstyrelsen det 
l)lyckligt att splittra tillgängliga n.:surser inom v~ixtförädlingsforskningen 
pt1 ytterligare en liten institution. Det mi'lste vara naturligare att förstärka 
resurserna vid Ultuna. s[1 att man diir for en institution med tillräcklig ka
pm:itet att bearbeta långsiktiga pn:ihlem hos hade själv- och korsbefruktan
de växtslag och ocksä avdela större resurser för de specifika problem som 
gäller de nordliga odlingsomriidena i landet. 

Syftet med den nya nämnden är vällovligt men frågan är. om inte de fö
reskrivna arbetsuppgifterna kan lösas på enklare sätt. Regelbundna dis
kussioner av växtförädlingens långsiktiga inriktning och arbetsuppgifter är 
värdefulla och hör stimuleras. men de hör mera informellt kunna föras vid 
direkta kontakter mellan olika intressenter. Resurser att verkställa önska
de forskningsprojekt bör utgå via forskningsråden eller som direkta. speci
aldestinerade statsanslag. 

3.22 Forskningsrådsnämnden: Utredningen understryker att staten har ett 
generellt ansvar för den grundläggande forskningen. Forskningsrådsnämn
dcn delar denna uppfattning. men vill understryka att den traditionella 
uppdelningen i grundforskning och tillämpad forskning med olika ansvars
förhällanden i många fall kan vara olycklig. När det gäller att lösa forsk
ningsproblem. som är viktiga ur samhällssynpunkt, är det viktigt att på ett 
samlat sätt använda de forskningsinsatser. som är nödvändiga. oavsett om 
de kommer från grundforskningen eller den tillämpade forskningen. 

Enligt direktiven har utredningen behandlat växtförädlingen inom jord
bruk och trädgårdsnäring. Forskningsrådsnämnden vill framhålla att växt
förädlingsproblematiken även finns inom skogsbruket. För ögonblicket är 
exempelvis detta aktuellt i samband med etablerandet av energiskogar. 
För dessa aktiviteter krävs forskningsinsatser, som måste baseras på 
grundforskning. Även om tekniken i samband med trädförädling delvis 
skiljer sig från den som tillämpas inom jordbruk och trädgårdsnäring. så 
kommer den föreslagna förstärkningen av forskningen att vara gynnsam 
för hela växtförädlingsområdet. Forskningsrådsnämnden har intet att in
vända mot förslaget om att inrätta en professur i kulturväxternas genetik 
och förädling och vill betona. att det är viktigt att den grundläggande forsk
ningen inom växtförädlingens område får ett fortsatt stöd. 

Nämnden avstyrker däremot förslaget till inrättandet av en växtföräd
lingsnämnd. Det kan inte anses välmotiverat att inrätta en separat växtför
ädlingsnämnd, utan de uppdrag som enligt betänkandet skulle åläggas en 
ny nämnd faller naturligt under statens råd för skogs- och jordbruksforsk
ning <SJFR). Huruvida detta räd t. ex. skall inrätta en särskild berednings
grupp för att lösa denna funktion bör ankomma på rådet att bedöma. Om 
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en sadan grupp inrättas bör naturvetenskapliga forskningsrådet vara repre
senterat för att säkra kontakter och samarbete mellan de biologiska grund
vctenskapema och den tillämpade forskningen inom området. 

Nämnden föreslår att SJ FR tillföres de ekonomiska resurser som i be
!Linkandct föreslås tillföras den föreslagna växtförädlingsnämnden. 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningsradsnämnden stiiller sig 
mycket positiv till utredningens förslag om ett ökat stöd till forskning rö
rande viixtförädling och vill framhålla vikten av att tillräckliga ekonomiska 
resurser tillföres för detta ändamål. 

3.23 Beredningen för u-landsforskning tSAREC): <Se 6.9) 

3.24 Tjänstemännens centralorganisation: För att kunna bedriva fram
gtmgsrik förädling är det helt nödvändigt att den forskning. ut veckling och 
analysservice. som ligger nära den praktiska förädlingen, ges tillräckliga 
resurser. I detta sammanhang vill TCO särskilt peka på resistensfragorna. 
Att genom resistensförädling kunna minska omfattningen av den kemiska 
bekiimpningen skulle ur miljösynpunkt vara mycket värdefullt. 

Utredningen konstaterar att grundforskningen på växtförädlingens om
rade idag spänner över större områden än tidigare och att den svenska 
forskningen på detta område sackat efter. Behovet av ökade resurser är 
därför starkt motiverat. TCO instämmer i utredningens förslag om inrät
tande av en professur i kulturväxternas genetik och förädling vid Sveriges 
lantbruksuniversitet. Institutionens arbetsomrttde skall vara den grundläg
gande och allmängiltiga forskningen. Det är enligt TCOs mening viktigt att 
institutionen förläggs mycket nära och i intim kontakt med den praktiska 
växtförädlingen. 

TCO instämmer i utredningens synpunkter att växtförädlingen måste 
tillföras särskilda medel för forskning och utveckling. Genom att en nyin
rättad växtförädlingsnämnd fördelar dessa medel kan en önskvärd samord
ning ske och dubbelarbete undvikas. Det är också viktigt att betona att an
slagen ges under tillräckligt lång tid och att även kostnader för investering
ar i t. ex. maskiner och apparater inräknas i anslagen. 

Växtförädling med trädgärdsväxter är ur ekonomisk synvinkel en olön
sam förädling. I avvaktan pä 1974 års trädgardsnäringsutredning nöjer sig 
utredningen med att framhålla att det är angeläget att denna förädling be
drivs inom landet. TCO delar denna åsikt och vill särskilt framhälla vikten 
av resistensförädling varigenom behovet av kemiska bekämpningsmedel 
skulle kunna nedbringas och riskerna för restsubstanser skulle minska. En 
sida av förädlingen som idag är starkt försummad är kvalitets- och smak
egenskaperna. Här finns behov av utökade resurser. 

3.25 Agrifack: Utredningens förslag om inrättandet av en växtförädlings
nämnd inger allvarliga betänkligheter. Visserligen är det troligt att en 
nämnd av högt kvalificerade experter skulle kunna initiera mänga nya vär
defulla ideer, vilket naturligtvis vore positivt. Däremot är vi kritiska till ut
redningens uppfattning att en sådan nämnd skulle bedriva en projektbun
den verksamhet och att dessa projekt skulle vara av så kortvarig beskaf
fenhet som 5 är. En sådan nämnd kan inte enligt vår uppfattning garantera 
en kontinuitet beträffande personal-, laboratorie- och odlingsresurser 
d. v. s. en basorganisation, som är nödvändig för ett meningsfullt forsk
nings- och utvecklingsarbete. 

I den mån en intensifiering av långsiktigt forskningsarbete inom kultur-
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viixternas genetik \ich föriidling skall konkn:tiseras i form av en siirskild 
professur i detta iimne delar vi utredningens uppfattning att denna hör pla
ceras i I .11ndaregionen. Agrifack anser att Svaliiv i si1 fall iir den hiista plat
sen med hiinsyn till de goda mi'ljligheterna till samarhete med den hasforsk
ning. som sedan H'inge bedrives vid utsiidcsforeningen. 

3.26 Agrifack-klubben vid W. Weibull AB: Vi iir positiva till utredningens 
förslag att sliirka viixtforädlingsforskningen vid Sveriges lanlhruksuniver
~itet. <lrn:k hör detta ske i anslutning till den redan existerande avdelningen 
för växtfiirii<lling som hör hyggas 111 med en enhet i Alnarp. Den grun<lliig
gande viixlförii<llingsuthil<lningen bör di:I förliiggas till Ult11na. medan den 
fortsatta forskarutbildningen förläggs till Alnarp. Härigenom erbjuds stör
re möjligheter lin förut till en förstklassig utbildning och fortbildning pii 
vlixtförä<llingens och genetikens omrit<le. Dessutom i1kar sannolikheten 
för en niira kontakt och ett nlira utbyte mellan de mera praktiskt prnduk
tionsinriktat arhetan<le viixtförii<llingsföretagen och denna institution. 

3.27 Lantbrukarnas riksförbund, S\·enska lantmännens riksförbund och 
Allmänna swnska utsädesaktiebolaget: Vad g~iller den framtida verksamhe
tens finansiering har utredningen i nera sammanhang tagit upp liimplighe
ten av att anviin<la regleringsmedel. Detta sker redan i viss utsträckning 
genom bidrag fr[in reglcringsföreningar och via särskilda medel. Dessa 
medel har <lock i regel kortsiktig karaktär och kan med kort varsel försvin
na. LRF har inget att erinra emot att vissa särskilda forskningsprojekt som 
hitintills i begränsad omfattning finansieras via reglcringsmedel. Diiremol 
anser LRF det inte möjligt att utvidga och mera permanent finansiera växt
förädlingen via införselavgiftsmedcl eller andra regleringsmedel. LRF vill 
understryka att tillgtmgen ptl införselavgiftsmedel för niirvarande och för 
Je närmaste åren hedöms vara otillräckliga för att uppfylla redan i förhand
lingarna gjorda tttaganden. Vidare anser LRF av principiella skäl det 
olämpligt att som utredningen föreslrir vid prisöverläggningarna avgöra 
medelstilldelningen för växtförädlingsverksamhet. 

Det andra ledet i utredningsförslaget är en intensifiering av forskningsar
betet inom timnesomri:ldet kulturviixternas genetik och viixlförädling. LRF 
delar utredningens förslag om att inrätta en särskild professur för kultur
växternas genetik och förädling. LRF finner det angeläget att denna insti
tution lokaliseras i anslutning till en praktisk växtföriidlingsenhet så att 
fortlöpande impulser kan erhållas från denna. Med denna utgängspunkt 
mt1ste Svalöv vara den Himpliga lokaliseringen. LRF anser det ocksft vara 
riktigt att institutionen knyts till Sveriges lanthruksuniversitet men ställer 
sig tveksam till att institutionen blir fristående utan direkt anknytning till 
redan existerande institution på Ultuna. Som ett alternativ till den före
slagna lösningen vill LRF föreslå inrättundet av en utvidgad institution för 
genetik och växtförädling med huvudsäte i Skåne och med en mindre enhet 
på Ultuna. Därvid bör också övervägas om inte denna institution ocksä 
bör förses med försöksverksamhet. Vissa aktiviteter vid den nuvarande ut
sädesföreningen skulle kunna bilda grundval för denna. De av utredningen 
föreslagna förhandlingarna bör kunna omfatta också denna del varvid före
trädare för lantbruksunivcrsitetet förutsätts medverka. 

Det tredje stegel i utredningsförslaget är inrättandet av en särskild växt
förä<llingsnämnd med en heltidsarbetande sekreterare som får till uppgift 
att följa frtlgorna inom ämnesområdet. Ett ställningstagande till ett eventu
ellt inrtittande av en växtförii<llingsnämnd hör ingå i <le föreslagna förhand
lingarna. 

6 Riksdagen 197/1,/79. I sam/. Nr /JU 
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3.28 Koopcrath·a förbundet: KF am.cr att man h~'irvid noga biir ilverviiga 
att förlägga den statliga grundforskningen till lantbruksuniversitetet som 
dessutom kunde förmedla kunskaper. forskningsrön m. m. till de företag 
som var intresserade. Sjiilvldan mäste ock si\ grundforskning kunna bedri
vas av viixtförädlingsföretagen sjiilva och med möjlighet att fa statsbidrag. 
Vidare kommer företagen att även i fortsättningen bl. a. bedriva en mera 
kortsiktigt inriktad forsknings- och försöksverksamhet i samband med 
sortframställning m. m. Här anser KF det viktigt med konkurrens pä lika 
villkor mellan företagen. Den här skisserade formen diir den mera ltingsik
tiga och statsunderstödda forskningen skulle vara kommersiellt obunden 
innebär ocksti all den skulle kunna svara för olika slag av officiell informa
tion och service av samma slag som sortprövning. frökontroll. växtskydd 
etc. kan ge. Om denna organisationsmodell används anser KF givetvis att 
en sammanslagning kan ske av utsädesföreningen och utsädesbolaget, fit
minstone vad gäller s. k. kortsiktig forskning. sortframstiillning och distri
bution av basutsäde. Staten skulle dä inte längre vara direkt engagerad. 

Vad slutligen utredningens förslag att bilda en växtförädlingsnämnd be
träffar. anser KF att hänsyn maste tas till att det inom växtförädlingsomrä
det redan finns många samverkansformer och även till det internordiska 
samarbetet på växtföriidlingsområdet. Om en sadan växtförädlingsnämnd 
utses är det väsentligt att dess uppgifter och befogenheter noga preciseras. 
Vad gäller dess sammansättning bör - utöver de föreslagna representan
terna för forskningsinstitutioncr. växtförädlingsanstalten. jordbruksnä
ringen och den statliga administrationen - enligt KF:s mening även ingå 
representanter för berörd livsmedelsindustri och för konsumentkoopera
tionen. 

3.29 AB Cardo: Vi ser i och för sig positivt på inrättandet av en professur i 
kulturväxternas genetik och förädling samt upphyggandet av en forsk
ningsenhet kring denna tjänst. Satsningen är emellertid enligt värt förme
nande alltför blygsam ( 1.4 milj. kr.) för att kunna fä mera påtagliga effek
ter. 

Om, av de 12,5 milj. kr. statsbidrag. som idag gär till utsädesföreningen, 
5 milj. kr. avsättes som bidrag till olönsam växtförädling i Svalöv och an
norstädes. återstår 7.5 milj. kr.. som erbjuder möjligheter realisera en icke 
oväsentlig del av forskningen vid det av oss tidigare föreslagna bransch
forskningsinstitutet. Även om ett sådant idag inte är realiserbart. borde 
inga hinder för en helstatlig forskning av nämnd omfattning och förlagd till 
en för ändamålet skapad institution föreligga. 

Vad beträffar placeringen av en nyinrättad forskningsenhet har vi tidiga
re givit uttryck for uppfattningen att denna inte hör förläggas till Alnarp 
men att Svalöv väl kan övervägas under förutsättning att forskningsenhe
tens övergripande och långsiktiga verksamhet kan hällas skild från det 
praktiska förädlingsarbetet med sin kortsiktiga grödaspecifika forskning. 
Vi häller fast vid den uppfattningen. 

Vi är positivt inställda till inrättandet av en växtförädlingsnämnd med de 
uppgifter utredningen skisserar. Om en mera omfattande och differentie
rad forskningsenhet än den utredningen föreslagit trots allt kan byggas upp 
och fär en förläggning och ett huvudmannaskap. som ger en nära kontakt 
med den praktiska förädlingen. bör emellertid växtförädlingsnämndens 
uppgifter anpassas härtill. 
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3 . ."\0 Hushällningssällskapens förbund: Förbundet delar utn:dningens upp
fattning om den genetisl-;a grundforskningens bt>tydclse för viixtfiiriidling
en rn:h bclwvet av att forstiirka denna forskning. l\.ostnadt•rna for den ge
netiska grundforskningen liksom for annan grundforskning av betydelse 
fiir viixtfiiriidling samt annan mycket !;·ingsiktig forskning hiir i första hand 
bära., av staten, d~1 s[1dan forskning pit sikt kommer hela samhiillet till 
gndo. 

För att förstiirka den gent>tiska grundforskningen före'>litr utredningen, 
att en ny institution med därtill hörande professur i kulturviixternas gene
tik och fiiriidling inriittas vid Sveriges lantbruksuniversitet och placeras i 
Alnarp eller Svalöv. Förbundet ifri·igasiitter. lim man p~1 detta siitt hör ska
pa en helt ny och fristäende institution llCh om inte detta mer kan leda till 
splittring i stället för samordning. Fnligt förbundets uppfattning bör det 
stiilla sig naturligare att bygga ut drn nuvarande institutionen for genetik 
och viixtföriidling vid lantbruksuniversitetet. En s~ldan utbyggnad borde 
kunna ske genom att en enhet av nhmnda instillltion förliiggs till Skane och 
att den nuvarande professuren delas upp ptl tvi1 samt att forskningsresur
scrna viisentligt förstiirks. 

I första hand bör den genetiska grundforskningen och annan för viixtfor
iidlingen behövlig grundforskning förliiggas till denna utbyggda institution 
och andra berörda institutioner vid lantbruksuniversitetet. Samtidigt finns 
det alltid en del mera längsiktiga arbetsuppgifter, som iir starkt förknippa
de med den praktiska växtförädlingen och diirför inte utan vidare organisa
wriskt kan skiljas fran denna. Sildan forskning bör även i framtiden kunna 
bedrivas vid landets olika förädlingsinstitutioner meu hjälp av statliga 
medel och under tillsyn av lantbruksunivcrsitetet som den samordnanue 
myndigheten. 

Förbundet ifrf1gasätter niidvänuigheten av att en siirskilu nämnu inriittas 
för änuamtilet. Uteslutet torue icke vara att nu rituande system - diir växt
fiiräulingsanstaherna årligen överlägger med lantbruksuniversitetet i växt
föriidlingsfrtigor - kunde efter viss omkonstruktion vara anviindbart även 
i framtiden. Till lantbruksuniversitetet är och kommer iin mer den huvud
sakliga grunuforskningcn att vara knuten. Dels med hänsyn härtill och dels 
med tanke pt1 universitetets frihet från kommersiella intressen torde uni
versitetet ha de biista förutsättningarna att svara för samordningen för den
na forskning och <less föruelning pä universitet och förädlingsanstaherna. 

3.31 Sveriges industriförbund: Enligt förbundets uppfattning är det själv
klart att huvudansvaret för grundforskning och annan l~1ngsiktig forskning 
inom växtförädlingsområdet måste åvila staten, som ockst1 väsentligen hör 
bära kostnauerna för uenna. Visst forsknings- och ll!vecklingsarbete av 
mera långsiktig art, som är intimt förknippat med den praktiska växtföräu
lingcn, kommer emellertid att behöva bedrivas vid Je olika viixtförädlings
företagen. Vi finner det utomordenligt angeläget att dessa kan bedriva sin 
verksamhet på lika villkor. De bör således ha samma tillgilng till framkom
na resultat från den statliga forskningen. erhalla statsbidrag efter samma 
grunder och även i övrigt kunna konkurrera pft lika villkor. - - -

Den långsiktiga forskningen, för vilken staten bär huvudansvaret, kon
centreras till Sveriges lantbruksuniversitets institution för genetik och 
växtförädling. vars resurser emellertid behöver avsevärt förstärkas. Vi har 
tagit del av universitetets remissyttrande och instämmer i de önskemål 
som i detta avseende framförs i yttrandet. Vi vill särskilt peka på ange
lägenheten av en rE:sursförstärkning i fråga om resistcnsförädling och resi-
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stensgenetik. Vi finner det vidare önskv~irt att en slirskil<l institution -
med tillriil:kliga resurser - inrättas i Alnarp. 

Enligt förhundets mening hör lanthruksuniversitetet fungera som sam
mdnande nrgan för svensk växtförä<lling samt som tillsynsmyndighet för 
de viixtfrirädlingsföretag som ::\tnjuter statsbiJrag. Vi anser Jet tveksam! 
om nitgra fördelar st{ir att vinna genom inrlittanJet av en växtförädlings
nämnd. Skulle en sadan än<.1:1 komma till stånd bör Jen fä en allsidig sam
mansiittning. Förutom representanter för forskningsinstitutioner. växtför
lidlingsanslalter. jordbruksnäringcn och den statliga administrationen bör 
si·1ledcs även föriidlingsindustri och konsumenter vara företrädda i den
samma. 

3.32 W. Weibull AB: Utredningen betonar genomgi'tende mycket starkt 
den genetiska grundforskningens betydelse för växtförädlingen. Härvidlag 
torde inga delade meningar rada inom svensk växtförädling; dock bör pi\
pckas. att icke endast genetisk grundforskning utan även annan grund
forskning iir av vikt för växtförädlingen. Vi har vid upprepade tillfallen 
framhi11li1 betydelsen av att den för växtförädlingen grundläggande forsk
ningen ges tillräckliga resurser. Vi har också gett uttryck för uppfattning
en. att kostnaderna för grundforskning och annan mycket 11\ngsiktig forsk
ning väsentligen bör bäras av staten. Ett av motiven härför är. att resulta
ten av dessa insatser kommer manga olika intressenter och hela samhället 
till godo. Varje växtförädlande institution bör emellertid ges möjlighet att 
ta sig an de lttngsiktiga arbetsuppgifter. "för vilka man har naturliga förut
sättningar. och diir lösande! av viss given uppgift ter sig nödvändig för att 
de närmast till hands liggande praktiska arbetsuppgifterna skall kunna ut
föras pii ett för jordbruk och folkhushäll tillfredsställande sätt" (W. Weibull 
AB:s statsbidragsansökan av den 10 aug. 1977). 

Vissa av de mera långsiktiga arbetsuppgifterna är intimt förknippade 
med den praktiska växtförädlingen och kan organisatoriskt ej skiljas från 
denna. Hit hör metodutveckling. uppspårning och genomgång av nya gen
källor. undersökningar rörande samspclseffekter mellan arv och miljö. stu
dier av sjukdomsresistensens och de olika kvalitetsegenskapernas genetis
ka karaktär etc. 

Ofta nog betonas den genetiska grundforskningen si\ starkt. att man kan 
förledas tro. att sedan de grundliiggande forskningsproblemen lösts. är det 
ett enkelt hantverk att med ledning av resultaten framställa värdefulla sor
ter. Man frestas tro. att utredningen sett på detta sätt på den praktiska 
växtförädlingen. Utredningen har nämligen i det närmaste avsti\tt ifran att 
belysa dess problematik. Denna innebär, att förädlaren med vakenhet och 
realism beaktar jordbrukets och förädlingsindustrins krav pi\ sortmateria
lct och försöker tillämpa grundläggande rön så. att välbalanserade sorter 
kommer till stånd. Svårigheten är ju. som redan Nilsson-Ehle framhållit. 
att hos en och samma nya sort kombinera en mtmgfald goda egenskaper 
utan att nagon i tidigare sort material befintlig väsentlig egenskap går förlo
rad. För att helt förstå svi\righeterna häri krävs en omfattande erfarenhet 
av praktisk växtförädling. 

Ingen föriidlare torde undgå att vid beslut om att ny sort skall släppas ut 
få acceptera. att sorten i något avseende har brister. Flertalet förädlare tor
de ocksa få uppleva att med åren ytterligare svagheter hos sorten kommer 
fram. Det gäller emellertid. att vid förädlingen och prövningen så noggrant 
och verklighetsbetonat som möjligt gardera sig mot sådana eventualiteter. 

Aldrig sa avancerade resultat av grundforskning och långsiktig målforsk-



Prop. 1978/79: 130 X5 

ning h~\tar föga. om man inh: skickligt kan utnyttja dem och komhinera 
dem i nya sorter. Det är delta som iir växrfiiriidling. Och der iir delta sllm 
giir det viktigt. att nlika förildlares uppslagsrikcdom och omdöme får gi.ira 
sig gällande vid sllrtframstiillningen. ~a att jordhrukaren och trädg~mlsod
larcn for alternativ att välja mellan. - - -

Det är heklagligt. att utredningen i elt betänkande som är rubricerat 
"Vilxtfi.iriidling··. sa föga beaktat den praktiska växtföriidlingen m:h dess 
prohlcmatik. 

Det iir Ll1.:ks[1 heklagligt. alt utredningen inte på ett mera ambitiöse sillt 
tagit upp resistensföri\dlingcn till behandling. speciellt med tanke prl utred
ningens direktiv i denna fråga. Nägon analys av den svenska resistensför
iidlingens nuvarande läge och nagon hedi.imning av dess framtida möjlighe
ter och resursbehov redovisas tyvärr inte av utredningen. I betänkandet 
pt1pekas att ett utvidgat stöd till resistensförädling och resistensgenetik har 
hög prioritet. Trots detta är de utredningsförslag. som herör rcsistensför
iidlingen. mycket vagt skisserade. 

Vi finner det även anmärkningsvärt. att utredningen inte funnit det 
liimpligt all ingående behandla kvalitetsfrågorna inom forskning och växt
förädling. Den viktiga förmalningskvaliteten. där under de senaste decen
nierna internationdlt mycket uppmärksammade insatser gjorts frän svensk 
sida. har exempelvis inte med elt ord berörts i utredningen. 

Utredningens hehandling av Weibullsholm kännetecknas av en anmärk
ningsvärd brist på intresse och generositet. Man 11\ter på flera ställen 
förstä. all Weibullsholms insatser för den längsiktiga forskningen pa senare 
är minskat. Si1 är ingalunda fallet. I var statsbidragsansökan av den 10 au
gusti 1977 har vi angivit, att våra totalkostnader för långsiktiga arbetsupp
gifter av forskningskaraktär beräknas uppgå till 12-13 '::·(; av totalkostna
derna. Med hänsyn till alt vårt statsbidrag endast uppgår till ca 4 7r· av våra 
kostnader och att vi utöver den lll.ngsiktiga forskningen även har att bekos
ta annan långsiktig verksamhet. främst uppbyggandet av nytt förädlings
material. kan våra kostnader för långsiktig forskning inte anses låga. Ett 
växtförädlingsförctag med ansvar för sina anställda och för folkhushållet 
måste iakttaga en viss balans mellan utpräglat långsiktiga och mera korl
siktiga projekt. Önskemålen fran dagens jordbrukare och trädgärdsodlare 
maste beaktas: de behöver ett förbättrat odlingsmaterial. Företaget mäste 
ekonomiskt g11 ihop för att ge anställningstrygghet och förutsättningar för 
fortsatt utveckling. Weibullsholms specialister uppmuntras emellertid på 
allt sätt till långsiktig forskning. och totalt torde forskningen idag bedrivas 
väl så intensivt som i nf1gon tidigare period av växtförädlingsanstaltens his
toria. Den primära arbetsuppgiften. att framställa sorter. måste dock kom
ma i första hand. - - -

Enligt det alternativ, där ett med W. Weibull AB jämförbart Svalöf AB bil
das. bör lantbruksuniversitetets institution för genetik och växtförädling 
svara för merparten av den långsiktiga forskningen. Denna institution, 
främst avdelningen för växtförädling. har på ett utomordentligt sätt infriat 
de förväntningar. som ställts på densamma. både när det gäller forskning 
och forskarutbildning. Många av medarbetarna vid Weibullsholm har erhål
ligt eller erhåller f. n. forskarutbildning vid avdelningen för växtförädling. 
och vi har de bästa erfarenheter av denna utbildning. I fråga om forskning
en. är det anmärkningsvärt. hur effektiv avdelningen för växtförädling va
rit i beaktande av de blygsamma resurser. som stått till dess förfogande. 

Enligt var mening vore det därför felaktigt att tillskapa en fristående. 
helt ny institution. Detta bidrar till splittring i stället för samordning. 
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Vi fiirordar i stiilh:t att lanthruksuniversitetets nuvarande institution for 
genetik och viixtfiiriidling byggs ut med en enhet i Alnarp. I samhand h:ir
meJ hör professuren i viixtfiiriiJling delas upp p:i en professur i viixtföriiJ
ling av sj:ilvhefruktare och en professur i viixtfiiriidling av korsbefruktan:. 

Viixtföriidling av korshcfruktare iir sviir och har all ta hänsyn till en hell 
annan problematik iin sjiilvbefruktarfi.irfallingen. Siikerligen iir Jet ta en or
sak till att föriidlingen av korshefruktare. friimst av foderviixter. ej p:1 
li1nga viigar varit ~:1 framgi1ngsrik som foriidlingen av v:1ra viktigaste 
spannm;ilsslag. En förstiirkning av for-;kningsresurscrna. framför allt ge
nom inriiltande av en siirskilJ professur i korsbefrui..tarnas föriidling. bor
de befriimja hl. a. foderviixternas fiir:idling och diirmed iiven animaliepro
dukti\1nen. 

AvJelningen för viixtföriiJling vid lanthruksuniversitetet har trots sina 
hegriinsade resurser gjort uppmiirksammade insatser även inom resistens
genetiken. Vi finner liksom utredningen att en ökad satsning pii detta \lm
rtide har hiig prioritet. Det l(ivande arbete. som inletts av den nuvarande 
professorn i viixtförildling.. vore vfö förtjiint att utbygg.as genom att en hd
tidstjiinst. förslag..,vis en hitriidande professur i resistensgenetik. inriittas 
vid lanthruksuniwrsitetet. 

Vi vill i detta sammanhang liven p;'1peka vikten av att tillriickliga resurser 
ges till avdelningen for resistenshiolngi vid lanthruksuniver-.itctets institu
tion för viixt- och skogsskydd. Det arbete. som utförts vid de enheter. som 
nu ingiHI i denna nya avdelning. har varit av stor betyJelse för v~1r resi
stensföräd li ng. 

Om tyngdpunkten av den lfmgsiktiga viixtföriidlingsforskningen förliig
ges till Sveriges lantbruksuniversitet fär statsmakterna en mycket god 
överblick iiver verksamheten och en god samordning kan komma till 
st<'ir1d. Kompletterande statsunderstödd forskning kan och hör hedrivas 
vid viixtfi.iriidlingsanstalterna. varvid lanthruksuniversitetet. liksom nu är 
fallet. hör vara tillsynsmyndighet. 

Hur lantbruksuniversitetets resurser i fraga om viixtföriidlingsforskning 
bör fördelas mellan Ultuna och Alnarp och hur liingt en utbyggnad hör ske. 
hör i första hand bli föremäl för överväganden inom lanthruksuniversite
tet. gärna i samråd med växtförädlingsförctagen. Mycket talar för att Aln
arp bör erhålla en j1imförelsevis stor del av resurserna. Med huvudparten 
av de anslag över statshudgeten. som hittills str111 till förfogande för viixt
föriidlingen i Sverige. hör en effektiv enhet som institutionen för genetik 
och växtförädling kunna göra en hetydande insats. 

Det synes i alternativet Svalöf AH. ägt av jordbrukskooperationen. före
ligga sti mycket större anledning att nu göra en stark uthyggnad av lant
bruksuniversitctets institution för genetik och v1ixtförädling. som Sveriges 
ubä<lesförenings nuvarande laboratorier etc. enligt utredningen är starkt 
nedslitna och i behov av upprustning för omkring 20 milj. kr. 

Lantbruksuniversitetct med dess frihet frän hindning till olika kommer
siella intressen torde ha de bästa förutsiittningar att svara för den samord
ning av viixtförädlingsforskningen. som enligt utredningen bör komma till 
stånd. dels genom att självt stä för huvudparten av denna forskning och 
dels genom att som nu vara tillsynsmyndighet över statsunderstödda för
ädlingsföretag. 

Den av utredningen föreslagna växtförädlingsnämnden finner vi vara 
helt onödig. och den skulle endast komma att bidraga till ökad byråkrati. 
större kostnader och splittring. Niimndens uppgifter. som utredningen f. ö. 
endast vagt skisserat. torde med fördel kunna tillkomma lantbruksuniver-
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sitctet och dess organ. I stiillet för den föreslagne chefstjiinstemannen tor
de en utökning av lantbruksuniversitctets forskarresurser vara att föredra
ga. Derta skulle siikerl ge betydlig! sli.irre utdelning. 

I stiillet för att tillskapa nya organ. bi.ir man enligt vär uppfattning ta till
vara det tillfälle man har att nu ;'istadkomma enklast möjliga organisation 
med lantbruksuniversitetet i centrum och med mi.~jlighcter för viixtföräd
lingsföretagen att fri vissa statsanslag enligt ovan. 

3.33 Trädgardsnäringens riksförbund: Fiiriidlingcn av köksväxter inom 
landet har skett framför allt inom företagen Hammenhögs Frö AB och W. 
Weibull AB. De insatser som här gjorts hedömer förbundet vara mycket be
tydelsefulla och sortmaterial hiirifrhn används i en inte ringa omfattning sä
väl för frilandsodling som vid produktion i viixthus. Dessa företags verk
samheter har. även om de under senare är givits vissa ökade resurser. inte 
kunnat spiinna över hela det behov som föreligger inom köksväxtodlingen. 
Användningen av utländskt sort material är diirför idag mycket stort. Före
tagen har inte heller haft resurser att avsätta pa en mer grundläggande ge
netisk forskning kring detta material. Verksamheten har i stället i hög grad 
kommil all klrncentreras till de kulturslag som givit den bästa kostnads
liickningen. Förbundet anser det synnerligen angeläget. att en omfattande 
resursforstiirkning ges föriidlingen pä detta omrhde. Det i enlighet med 
ovan alltmer accentuerade behovet för alla kulturer att fä. ett till de svenska 
produkti1rnsomständigheterna anpassat sortmaterial. kriiver att satsningen 
görs omgi1ende och inriktas si1viil pti grundforskning som tillämpad föräd
ling. - - -

Beträffande föriidlingsverksamheten inom prydnadsväxtsektorn gäller 
idag beträffande krukviixter. snittblommor och utplanteringsviixtcr i stort 
samma förädlingssituation som för köksväxter. I fråga om krukväxter och 
snittblomssorter är dock det utländska sortinslaget av större omfattning. 
Förbundet menar. att samma skäl här kan anföras för en utökning av resur
serna för denna förädling. - - -

Sammanfattningsvis vill förbundet i fråga om växtförädlingsutred
ningens förslag hävda att 

en kraftig och engagerad satsning görs på såväl genetisk grundforskning 
som mer tillämpad förädling inom hela triidgärdsscktorn; 

den föreslagna nya institutionen för kulturväxternas genetik i stället 
knyts till den redan existerande institutionen för genetik och växtförädling 
vid Iantbruksuniversitctet i form av en särskild avdelning vid Alnarp att ar
beta med kulturväxternas - särskilt triidgtirdsväxternas - grundläggande 
genetik: 

den föreslagna viixtföriidlingsnämnden bör anstå tills dess behovet av en 
stldan kan bättre styrkas. 

3.34 1977 års hemslöjdsutredning: Fullföljs de riktlinjer som växtföräd
Iingsutredningen dragit upp är linet att anse som ett viixtslag som på grund 
av sina begränsade omfattningar inte kan finansieras genom intäkter och 
som genom sin betydelse ur samhällssynpunkt bör fä samhälleligt stöd. Ur 
hemslöjdsutredningens synpunkt är de tyngst vägande skälen för detta 
hemslöjdens behov. För hemslöjdens del är det angeläget att det praktiska 
förädlingsarbetet och det till det knutna linkunnandet bibehålls och att 
sambandet mellan linproduktion. Jinhantering och textilframställning kan 
bestå och ut vecklas inom landet. - - -

Hemslöjdsutredningen hemställer att Svalövsgruppen medverkar till att 
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en tj:inst inriittas för handliiggning av fr{1gor rörande linodling. linhered
ning och r~1dgivnin1,? i linfragor för att föra vidare den vid Svalövsinstitutio
nen hl'drivna linverksamheten. 

3.35 Professorerna N.0. Rosemark. K. Fredga, Å. Gustafsson, A. Levan, 
A. Lima-de-Faria, A. Lundq,·ist och A. Miintzing: Svensk växtför~idling har 
av tradition haft frukthiirande kontakt med den teoretiska iirftlighetsforsk
nin1,?en. Y:ixtföriidlingens hehov av vetenskapligt grumlad metodik gav 
stark stimulans i1t den genetiska grundforskningen. Svenska forskningsin
sat~er inom viixtgenctik och viixtförädling har haft sin styrka i ltingsiktig. 
konsekvent genomförd uppläggning. Härigenom har värdefullt material 
skapats. att användas som instrument i förädlingsarbetet. Denna kontinui
tet har varit vida herömd och har sin motsvarighet i Plant Breeding lnsti
tute i Cambridge eller i de olika viixtföriidlingsinstitutionerna inom Max 
Planck-lnstitut i Tysklaml. 

I och med omHiggningen av forskarutbildningen vid landets universitet 
har grunden för denna kontinuitet hotats. Umgsiktiga forskningsprogram 
ryms ej inom ramen för den nutida. nedbantade forskarutbildningen. 
Forskarstuderande vid landets universitetsinstitutioner för genetik är mer 
henägna att välja ämnesområden som möjliggör snabbare resultat. Lång
siktig forskning över högre växters genetik. och då särskilt kulturväxter
nas. har kommit i bak vatten. trots att yngre forskare vid olika växtföräd
lingsinstitutioner fortfarande gör värdefulla forskningsinsatser vid sidan av 
sin dagliga verksamhet i växtförädlingen. Yäxtförädlingsutredningen har 
tagit upp problemet och finner det angeläget. att en upprustning av forsk
ningen kring kulturväxternas genetik och förädling kommer till stånd. Un
dertecknade vill starkt understryka behovet av en sådan upprustning. Vi 
vill samtidigt framhålla. att den föreslagna forskningsinstitutionen kommer 
att ha en viktig uppgift i forskarutbildningen, men att den framför allt mås
te vara knuten till den praktiska växtförädlingen. Mot bakgmnd av den 
starka integration som föreligger mellan gmndforskning, tillämpad forsk
ning och praktisk växtförädling finner vi det ofrånkomligt att denna institu
tion lokaliseras i direkt anslutning till en växtförädlingsanstalt. Det är an
nars uppenbar risk att institutionens verksamhet inte blir till det stöd. som 
den svenska växtförädlingsverksamheten redan nu. och ännu mer i framti
den, behöver. En sådan forskningsenhet måste arbeta bland växtförädlare. 
om den skall kunna arbeta effektivt med de problem. som det är mest ange
läget att belysa. när det gäller att utveckla ny och framgångsrik växtföräd
lingsmetodik. Framför allt är det ju växtförädlarnas material som utgör 
grunden för forskningsenhetcns insatser. 

Att dela enheten i tva - en för korsbefruktare och en för självbefruktare 
- vore ett stort missgrepp. eftersom några av huvudproblemen just gäller 
kulturv~ixtcrnas fortplantningsförhtillanden och möjligheterna att göra in
grepp däri för att uppnä nytt och bättre sortmaterial. t. ex. genom hybrid
sorter. Det viktiga är att utreda fortplantningsprocesserna och deras gene
tiska styrning. Den vegetativa förökningen är självfallet också intressant -
inte minst den apomiktiska förökningen genom frö av moderns arvstyp. 
Det är av grundläggande betydelse att belysa apomixins genetiska bak
grund och möjligheterna att manipulera fortplantningssystemet mellan 
asexuell och J.;önlig fröbildning. 

Det vore ocksä felaktigt att splittra satsningen mellan olika växtslag, 
!. ex. lantbruJ.;s- resp. trädgärdsväxter. Mänga av de grundläggande pro-. 
blemen - genetisk kartläggning. genetisk ingenjörsteknik och problem 
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med biokemisk. fysiologisk eller mikrobiell anknytning - iir av den art all 
forskningsenheten odel<tt maste :igna sig i1t kulturviixternas geni.::tik LH.:h 
föriidling for att uppntt största slagkraft. 

Fastiin vi ansluter oss till utrednin!,!ens förshl!,!. all den nya institutionen 
för kulturviixternas gene1ik och för:idling hör inordnas i Sveriges lant
bruksunivcrsitct. vill vi framhitlla som vrir bestiimda asikt. att denna 
grundforskningst"nhet biir förlii!,!gas till Svalöv. Orn sraren iivcn i fortsiill
ningen ~ttager sig ekonomiskt ansvar fiir viixtföriidlingsverksamheten i 
Svalöv. iir det naturligt alt statligt understödd grundforskning över kultur
viixternas genetik och förädling ocksit förläggs dit. Med tanke pf1 all den 
scatligt understödda grundforskningt'n skall betjiina landets samtliga viixt
fiiriidlingsanstalter. mfiste den inrymmas i en sjiilvstiindig och av anstalter
na oberoende institution. 

Institutionen skall syssla med l<'tn!,!siktig och övergripande forskning. 
som syftar till att (ika kunskapen 11m den genetiska. biokemiska och fysio
logiska bakgn111den till fenomen och egenskaper av betydelse för viixtför
iidlingen. Under dessa förutsällningar kan man förvänta en verksamhet. 
diir föriidlarc och forskare med olika organisationstillhi.irighet kan samar
beta utan hänsyn till dagens konkurrenssituation. Ett tänkbart styrmedel 
för denna grundforskningsenhel kommer att finnas i den av utredningen fö
re~lagna viixtföriidlingsnämmlen. 

3.36 Svalövs kommun: Inom det nya företaget - Svalöf AB - kommer -
efter vad kommunen kan förstå - även i fortsättningen forskning och prak
tiskt växtförädlingsarbete att ha en betydande omfattning. Det torde därför 
vara naturligt att Svalöv även far den kompletterande institutionen som fö
reslagits rörande kulturväxternas genetik och förädling. Härigenom skapas 
verkligen ett svenskt centrum för växtförädling. 

Ytterligare skäl för en lokalisering till Svalöv är den tradition på detta 
område som finns här och det anseende som Svalövsnamnet åtnjuter i in
ternationella växtförädlingskretsar. Svalövsorganisationen tillhör de le
dande institutionerna på växtförädlingens område, vilket befästs icke 
minst genom ett omfattande nät av internationella kontakter världen över. 
I sammanhanget kan också framhållas de insatser, som "Svalöv" gjort för 
tredje världen genom utbildning av forskare från utvecklingsländerna och 
genom de insatser. som "Svalöv" utfört på bilateral basis. vilket såväl 
FAO som SIDA kan verifiera. 

Kommunen vill erinra om att det frim ett antal vetenskapliga företrädare 
framhällits önskvärdhercn av att den föreslagna insritutioncn fär en nära 
förankring till praktisk växtförädling och därigenom kontakt med föräd
lingsmalerialet och tillfälle till utbyte av erfarenheter med växtförädlarna. 
Institutionen rnr liven en närhet till de resurser ett Svalöf AB kan ställa till 
förfogande. Genom att institutionen lokaliseras till Svalöv skapas även för
utsättningar för all skapa nära kontakter och framgangsrikt samarbete mel
lan lantbruksuniversitetet och det nya Svalöf AB. 

I Svalöv linns mer än 90-äriga traditioner p~t växtförädlingens område 
med allt vad delta innebär i form av personal. lokaler. mark. miljö och 
känsla frtm en hel hygd, som växt upp med denna verksamhet i generatio
ner. Dessa förhftllanden kan inte direkt mätas i pengar men torde vara syn
nerligen viktiga för att den föreslagna institutionen skall kunna komma 
igtmg med sin verksamhet. fungera viil och redovisa goda resultat. 

Svalöv har idag brist pli sysselsällning för de i kommunen boende (netto
utpendlingen uppgår till ca I 300 personer) och iin större problem torde 
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upps1;·i i samhand med bland annat nedskärningen av Öresundsvarvet och 
nedbg~ming av textilindustrier i Landskrona. d~1 ett hctydande antal av dlir 
arhctandc hor i Svalövs kommun. Varje iikat syssclsiittningstillfalle inom 
kommunen iir därför synnerligen hctydclsefullt. dt1 härigenom hlittre förut
siillningar skapas för mindre pendling och liigrc risk för arhetslöshet. 

Svaliivs kommun anser det diirför vara utomordentligt hetydclscfullt för 
kommunen och sysselsättningen direkt och indirekt inom kommunen om 
ifr~1gavarande insti1ution förfagges till Svalöv. Samtidigt talar övriga av 
kommunen och andra instanser framförda synpunkter fi.ir en förlliggning 
till Svalöv. Det iir dli1for kommunens förhoppning. att regeringen ska be
sluta föresla en sr1dan lokalisering till kommunen. Vi bedömer en st1dan 
förlliggning som en garanti för en fortsatt positiv utveckling för viixtföräd
lingsverksamheten inom landet och för en viirdefull sysselsii1tningseffekt 
fi_ir kommunen. 

4 Balsgård 

Si1 gol! som samtliga remissinstanser som behandlar utredningens för
slag pm all verksamheten vid lantbruksuniversitetets forsöksavdclning för 
växtföriidling av frukt och bär i Balsgärd bör föras till det nya företaget av
styrker förslaget hestliml. 

4.1 Sveriges lantbruksuniversitet: Konsekvensen i det. av lantbruksuniver
sitetet hiir framförda förslaget. borde hjuda. all även försöksavdclningcn 
för viixtföriidling av frukt och bär inkorporerades i Svalöf AB. såsom ut
redningen föreslagit. Hela den historiska utvecklingen av vlixtförädlingen 
av frukt och här frim det verksamheten vid Balsgård startades 1941 till för
statligandet 1970 visar dock all den yrkesmässiga mllingcn inte är tillräck
ligt stark att kunna bära ansvaret för den synnerligen li\ngsiktiga och kost
nadskriivande växtförädling som här erfordras. Statsunderstödet är därför 
etl villkor för all verksamheten skall kunna fortsätta, en verksamhet som 
ocksä har hemträdgi\rdsodlingen som en viktig avnämarsektor. Med hän
syn hlirtill (1ch vlixtslagens särart, den ltmgvariga framstlillningsprocessen 
och vegetativa förökningen. lir fortsatt anknytning av Balsgård till avdel
ningen för frukt- och bärodling mest rationell. Att riva upp nuvarande sys
tem och förlägga verksamheten till det föreslagna Svalöf AB skulle inte 
gagna vare sig växtförädlingsverksamheten eller de båda odlarsektorerna. 
Utredningen har ej heller berört de ekonomiska konsekvenserna mei.l en 
överflyttning av verksamheten. 

4.2 Sveriges utsädesförening: När det gäller utredningens förslag om att 
frågan för den framtida organisatoriska placeringen av verksamheten vid 
Balsgard skall tas upp i samband med de föreslagna förhandlingarna om ett 
samgacnde mellan utsädesföreningen och utsädesbolaget är föreningen po
sitiv till att sh sker. 

4.3 Statens råd för skogs- och jordbruksforskning: Vad berör Balsgärd vill 
rådet hänvisa till lantbruksuniversitetcts motiveringar och förslag. 

4.4 Tjänstemännens centralorganisation: Beträffande verksamheten vid 
Balsgård vill TCO anföra att denna är etablerad som en integrerad del i 
lantbruksuniversitetcts försöksverksamhet beträffande frukt- och bärod
lingen i Sverige och kan icke utan kännbar effekt för försöksverksamheten 
brytas loss ifrån denna. TCO avstyrker utredningens förslag. 
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4.5 Kooperatirn förbundet: Niir det giiller avdelningen för viixtföriidling av 
frukt och hiir i Balsgard anser KF all den hiir hihehallas oföriindrad. 

4.6 Sveriges industriförbund: f"örhundet finner det för sin del mycket 
olyckligt om man nu efter en relativt kort lid ;'lnyo skulle ändra organisa
lionsformen för Balsgill"d. Vi anser del viktigt all den växtförädling som be
drivs diir nu fi"lr n:1gra ~1r av lugn och ro för all man effektivt skall kunna u1-
nytt_i;1 det ganska omfattande material som linns. Eftersom förädlingsverk
samheten pi1 Balsgi1nl iir av Hlngsiktig karaktär anser vi det självklart att 
staten tar pi1 sig en stor del av ansvaret och diirmed kostnaderna. Dess
utom anviinds materialet i stor utsträckning för husbehovsodlingar. varför 
en finansiering med skatlemedcl är ytterligare befogad. 

4. 7 Trädgardsnäringens riksförbund: Situationen för vedartade och peren
na prydnadsväxter iir den all n~igon förädling ej existerar i landet. I en skri
velse till jordhruksdepartemenlet den 30 oktober 1974 begärde Svenska 
l'lantsklilornas Riksförbund att en si1dan verksamhet snarast inrättades. I 
skrivelsen gavs viilgrundade och alltjämt idag relevanta argument härför. 
Ni1gon reaktion p:1 skrivelsen har beklagligtvis inte sket!. f"örbundet vill 
dii1i'ör i della sammanhang i allt hänvisa till skrivelsen. vilken härmed bi
liigges i kopia med begäran att en sådan förädling nu snarast inrättas. Häri 
inhegripcs iiven föriidlingen av perenna prydnadsviixter. Som anförts ovan 
ligger ell idag mycket ston kommunalt och statligt st\väl som allmänt in
tresse bakom en slidan verksamhet. Förbundet anser. att denna förädlings
verksamhels längsiktiga an motiverar ett fullständigt statligt engagemang. 
I linje härmed bör verksamheten förläggas till lantbruksuniversitetet och 
diir anslutas till den motsvarande verksamhet som idag bedrivs vid avdel
ningen för viixtföriidling av frukt och bär vid Balsgt1rd och som förbundet 
som framg~1r nedan menar skall bestti i sin nuvarande form. 

- - - Hortsett ifrfin all viss personalomsättning kan ha varit störande på 
verksamheten vid Halsgård anser förbundet. att denna fungerat med hän
syn till resurserna mycket bra och förbundet vill därför bestämt motsätta 
sig en förändrad lokalisering eller förändrat huvudmannaskap. I stället vill 
förbundet som ovan nämnts föreslå en resursförstärkning p~ det sätt som 
kan ske genom en utvidgning av verksamheten till att också omfatta föräd
ling av vedartat prydnadsväxtmaterial. Om den föreslagna avdelningen för 
grundl:iggande genetisk forskning inrättas vid Alnarp förutsätter förbundet 
att visst samarhele etableras med verksamheten på Balsgård. 

4.8 Föreningen för växtförädling av frukt och bär: Den yrkesmässiga frukt
och bärodlingen eller hemträdgårdsodlingen är inte tillräckligt stora avnä
mare av vegetativt förökningsmaterial till Balsgards sorter för att genom 
växtföriidlingsavgifter finansiera den dock nationalekonomiskt sett bety
delsefulla verksamheten. Frukt- och bärförädlingens långa omloppstid i 
komhination med användningen i såväl hemträdgårdar som kommersiella 
odlingar jiimte Sveriges nordliga läge är faktorer som nödvändiggör en 
statlig hclhetssatsning. Skall denna typ av odling kunna leva kvar i stora 
delar av Sverige behövs en svensk förädlingsverksamhel. 

Föreningen önskar också framhålla att växtförädlingen av frukt och bär 
kräver god kännedom om hela produktkedjan frän förökning. odlingstek
niska åtgärder. skörd. lagring och produktbehandling fram till konsument 
vilket gör att verksamheten har de flesta kontakterna med avdelningarna 
inom institutionerna för trädgårdsvetenskap samt växt- och skogsskydd i 
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.'\lnarr. ~recidlt försöksavJclningen för frukt- och biirodling. Genom att 
avdelningens växtföriidlingsrrogram är inlemmat i triidg~1rdsscktionens 
riksförsöksrrogram kan Jen ocks!1 utnyttja försiiksstationerna inom de tre 
tr~idgärdsforsöksdistriktcn för selektions- och rrovningsvcrksamhct. Det 
samarbete och utnyttjande av tjänster som nu fiirsiggar inom riksförsöks
rrn!!rammets ram meJ anknytningen till avdelningen för frukt- m:h hiirnd
ling skulle inte vara möjligt enligt det förslag som utredningen framfört. 
Del tir inte realistiskt alt förulsiilla att man inom Svalöf AB skulle kunna 
bygga upp en organisation med motsvarande teoretiskt m:h praktiskt kun
nande inom frukt- och biirndling som nu finns vid Alnarr. 

Styrelsen för Föreningen för växtförtidling av frukt och btir vill avslut
ningsvis framhälla att den som initiativtagare till och stödförening iH vtixt
förädlingsverksamheten vid Balsgtlrd finner utredningens förslag att över
föra densamma till ett kommersiellt bolag. Svalöf AB. synnerligen oratio
nellt. Växtförädlingen av fruktträd. grundstammar och bärväxter bör fort
satt ske i helt statlig regi och tillhöra avdelningen för frukt- och htirodling 
vid Sveriges lantbruksuniversitet. Verksamheten vid Balsgard bedöms va
ra av mycket stor betydelse for den framtida frukt- och bärodlingen i Sveri
ge. 

5 Nordisk samverkan 

De remissinstanser som har tagit urr frt1gan om nordisk samverkan har 
genomgi'lende en positiv syn på behovet av och möjligheterna till en ökad 
nordisk samverkan inom växtförädlingen. 

5.1 Statskontoret: En nytillskapad forskningsinstitution torde inte vara det 
enda medlet att öka insatserna pä de av utredningen angivna angelägna 
forskningsomradena. Stalskontorel förordar därför att den samverkan pa 
nordisk basis som redan finns inomjordbruksforskningen ytterligare utvid
gas. Den tillfredsställande samordningen beträffande forskarutbildningen 
inom växtförädlingen tyder på all goda samverkansmöjligheter finns pä 
nordisk basis. 

5.2 Lantbruksstyrelsen: Verksamheten vid norrlandsavdelningen torde ha 
goda förutsättningar att betjäna jordbruket inte bara i norra Sverige utan 
ocksa i stora delar av Norge och Finland. Även om produktionsvärdet i 
och för sig är relativt begränsat i dessa områden är växtförädlingen av elt 
speciellt intresse eftersom det är svart all frambringa elt till de där radande 
klimatiska förhållandena anpassat odlingsmaterial utanför Nordkalotten. 
Talrika erfarenheter visar alt del norrländska jordbruket ofta drabbas hårt 
av bristen på odlingsmaterial anpassat till områdets kärva förhållanden. 
Utöver en målmedveten satsning pa verksamheten vid norrlandsavdel
ningen är del därför högst angeläget alt ta tillvara alla möjligheter till en 
bred samverkan mellan de nordiska länderna. En samverkan på personlig 
basis är givi.:tvis värdefull men torde för all ge maximal utdelning behöva 
institutionaliseras och stödjas på högsta nivå, niirmasl under Nordiska mi
nisterrådets auspicier. Ett förädlingsarbele med denna inriktning borde 
med gott ekonomiskt utbyte även kunna betjäna andra, som direktiven ut
trycker det, "länder vilkas klimat liknar vårt". 

5.3 Lunds uni\'ersitet: Nämnden finner att utredningens förslag om en offi
ciell växtförädlingsinstitution i Svalöv samt inrättandet av en växtföräd-
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lingsniimnJ och en institution för kulturviixtemas genetik och föriidling 
möjliggiir \·iktiga insatser i arbetet för en ökad nordisk sam\'erkan kring 
rro_iekt inom den rraktiska viixtföräJlingen samt inom di:t grunJliiggande 
forsknings- nch utvccklingsarhetet. 

5.4 Statens räd för skogs- och jordhruksf'orskning: NorJiskt samarbete är 
utomordentligt viktigt. ntlgot som tidigare energiskt framförts av råJets 
föregt1endc huvudsekreterare meJ vetenskaplig inriktning pa \'äxtföriid
ling. Sverige iir alltför litet och Jiffcrcntieral för att ensamt med rimligare
surser kunna i framtiden behärska hela tekniken. där även de geografiska 
egenarterna mt1ste beaktas. Norden vore en mera naturlig enhet om ge
mensam satsning kunde f1stadkommas mellan berörda länder. 

5.5 Forskningsrådsnämnden: Niimnden ställer sig mycket positiv till för
slagen om nordisk samverkan. Här finns mycket alt vinna bäde ra utbild
nings- nch forskningsomradet. Detta förutsätter emellertid en effektiv 
samordning av gemensamma resurser. Allt bör göras för alt skapa en så
dan nordisk samverkan. Framför allt skulle del vara värdefullt om man 
med nordisk bas kunde göra insatser inom u-länderna rti växtförädlings
området. 

5.6 Tjänstemännens centralorganisation: Ett visst samarbete finns redan 
inom Norden på växtförädlingens omrädc bl. a. beträffande forskarutbild
ningen. Med tanke på den ökande konkurrens som förväntas internatio
nellt är ett ökat nordiskt samarbete starkt angeläget för att garantera jord
bruket det utsäde som är anpassat för våra klimatförhållanden. Srcciellt 
intressant redan nu bör ett samarbete mellan Norge. Finland och Sverige 
vara med tanke rå de särskilda rroblcm som finns i de norra odlingsområ
dena. 

5.7 Snriges industriförhund: Det kan också finnas anledning all överväga 
ett nordiskt samarbete när det gäller vissa av dessa växtslag. De naturliga 
betingelserna i Danmark, Norge, Sverige och Finland borde vara sä lika att 
man väl kan utnyttja ett gemensamt växtförädlingsmatcrial. 

6 Biståndsfrågor 

Flertalet av de remissinstanser som tar upp bistånds frågor i svaren fram
håller den viktiga roll som växtförädlingen spelar i biständsarbetet. Man 
menar att utsiidcsföreningcn också efter en omorganisation bör kunna ut
nyttjas i detta arbete. 

6.1 SIDA: Under våren 1978 har SIDA slutit ett avtal med Sveriges utsä
desförening ( SU !-'), som innebär att SU F har fått ekonomiska möjligheter 
att bilda den biståndsenhet som utredningen nämner. Detta avtal innebär 
att biståndscnheten skall finansieras genom ett schablontillägg på de upp
drag som genomföres av SU F. Skulle emellertid det uttagna tillägget icke 
täcka de faktiska kostnaderna för samordningsfunktionen (biståndsenhe
tcn) kommer SIDA att tillskjuta nödvändiga medel i syfte att trygga dess 
kontinuitet. Det bör påpekas att SLRs delägarskap i Allmänna svenska ut
sädesbolaget (ASUl innebär att ASU i dag täcks av del avtal SIDA ingått 
med Swedfarm. Vid en sammanslagning anser SIDA det rationellt att det 
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ri1gi'icnde och framtida samarhetc där Svalöv iir involverat skt:r \ ia en hi
sttindsenhct vicl Svalöv. Beträffande huvuclmannaskar för ett Svalöl' AB 
har SIDA ingen mening. 

Utredningen har rt1rekat möjligheterna till samordning med den u-lands
aYdelning s1)m finns vid lantbruksuniYersitetet. Samarhetc sker med lant
hruksuniversitetet beträffande dokumentation och rekrytering av bisttlnds
arhctare rör bilaterala insatser. 

Fl'1rutom de fördelar en sammanslagning av SU F och ASU har för vl\xt
fiiriidling och utsiidesproduktion-distrihution i Sverige är en sammanslag
ning rositiv ur histtmdssynrunkt. Ett så.dant företag kommer att kunna er
bjuda SI l)A ett ur resurssynpunkt bredare samarbete. 

L1hiidcssektom är ett omräde som SIDA sedan !äng tid tillbaka har stött 
friimst via FAO men även via IAEA och sannolikt kommer i'ltgiirder för att 
urH.lerliitta för u-ländema att själva rroducera fullgott utsiide att för lttng tid 
framät utgöra en viktig del i det svenska biständet inom lantbruksscktorn. 
I detta sammanhang kommer även Statens centrala frökontrollanstalt och 
lantbruksuniversitetet att ingä som betydelsefulla Hinkar då växtförädling i 
sig sällan är nog för att bonden skall nås av ett förbättrat odlingsmaterial. 

Utredningen nämner även att SU F anser det vara svårt att bedriva bi
stiindsinriktad verksamhet då rersonal får tas från ordinarie förädlingsar
bete. I detta sammanhang vill SIDA rå.reka att detta är grunden för det 
samarbete SIDA har med SU F. Skulle detta arbetssätt inte kunna tilliim
pas kommer en kader av '"biståndsförädlare" att urprättas. vilken för sin 
anställningstrygghet skulle vara beroende av SIDAs mottagarländer. Stor
leken av Svalövs engagemang måste anpassas till vad organisationen "or
kar med ... Biståndsenheten skall ses som en administrativt stödjande funk
tion. 

6.2 Lantbruksstyrelsen: Utan tvekan har växtförädlingen stora rotenticlla 
möjligheter att förbättra näringsförsörjningen i länder där ett primitivt 
jordbruk bedrives. Speciellt i u-landssammanhang är emellertid det betrak
telsesättet intressant att växtförädlingen bildar en ram inom vilken den 
urrnåcliga skörden kan variera. - - - En viss övertro r11 växtföriidling
ens möjligheter att i sig. utan stöd frän insatser för produktionstekniska 
förbättringar kunna åstadkomma radikala prnduktionsförbättringar har 
emellanåt kommit till synes i u-ländernas ut vecklingsrlanering. Av anför
da skäl är det mycket angeläget att biståndsinsatser rä växtförädlingsom
rådet väl samordnas med insatser för en förbättrad utsädesförsörjning och 
rroduktionsteknik. 

6.3 Lunds universitet: Nämnden vill också tillfoga uprfattningen. att vår 
forskning ej bör strikt begränsas till en inriktning mot lokalt i Norden an
vändbara växtgrupper och sorter. Gnmdforskning och förädlingsarbete 
med inriktning på nu eftersatta geografiska områden och växtgrupper bor
de fä en plats i svenskt utvecklingsstöd. Våra starka traditioner och till
gången till kunnigt folk kan på detta område ge betydande utbyte för en 
måttlig ekonomisk insats. 

6.4 Statens centrala frökontrollanstalt: Biståndsverksamhet rå växtföräd
lingens område bör bedrivas i projektform och bekostas av statliga bi
ståndsmedel. Sådan verksamhet bör regleras genom speciella avtal för att 
inte äventyra kontinuiteten. 



Prop. 1978/79: 130 

6.S Sn•riges lanthruksuniwrsitct: Histitndsverhamhet har hillills varit svår 
alt koppla samman med en under företagsekonomiskt tryck verksam. 
praktisk \lixtforiidling. En tillriickligt stor. samlad for-;kningsenhet inom 
Sveriges lantbruksuniversitet skulle hiir kunna ta ett Hinge efterfrågat. 
stiirre ansvar. Histt1ndsvcrksamhetcn inom viixtfi.iriidling skulle i sti fall liit
tarc kunna samon.lnas med annan som t. ex. inom viixtodling eller viixt
skydd genom all liven hiir l~tta u-landsavdelningen vid Sveriges lanthruks
universitet ta administrativt huvudansvar. 

6.6 ·s,·erigcs utsädesförening: Utredningen anfiir hetriiffande föreningens 
nu\·arande histändsverksamhet att denna hör kunna inrymmas i det nya fö
retaget. Därvid pt1pekar utredningen nöddndighcten av att alla med denna 
verksamhet förknippade kostnader i sin helhet bekostas av histi\ndsmedel. 
Föreningen delar helt utredningens synpunkter i dt:tla hänseenue. 

6. 7 Statens råd för skogs- och jordbruksforskning: Forskning rörande hi
st{111dsinriktad verksamhet bör enligt rt1dets uppfattning bekostas helt av 
medel avsatta tör dylika iindarnål. 

6.8 Forskningsrådsnämnden: Niimnden anser. liksom utredningen. att 
växtföriidlingsområdet erbjuder synnerligen goda möjligheter till konstruk
tiv<• biständsinsatser. 

6.9 Beredningen för u-landsforskning fSARECl: Utredningens förslag om 
ett nytt företag. Svafiif AB. innebiir i fräga om samordningen mellan växt
föriidlingsverksamheten i Sverige och i utveckfingsländcrna ett annat ut
gångsläge än tidigare. Samordningen har hit!ills i huvudsak möjliggjorts ge
nom insatser fran Sveriges utsiidesförcning och framför allt baserats pa in
satser frän forskningssidan vid utsädesföreningen. W. Weibull AB och Hil
leshögs Frö AB har engagerats obetydligt. När det skett har det i huvudsak 
varit tillfälliga insatser från anstiillda vid de häda företagen. 

Det kan förutsättas att ett eventuellt Svalöf AB inte kommer altengage
ras i bistäm.lsverksarnhetcn på annat sätt än vad hittills varit fallet med W. 
Weihull AB och Hilleshögs Frö AB. Enligt utredningen skall Svalöf AB 
engageras i forsknings- och utvecklingsarhetc, marknadsföring. servicc
verksamhet. biständsverksarnhet rn. rn. och dess verksamhet kunna delas i 
för~idlingsverksamhet, försäljningsverksarnhet och administrativ verksam
het. I stort är detta verksamheter. som mycket liknar verksamheterna vid 
W. Weibull AB och H illcshög~ Frö AB. Försäljningsverksarnheten blir myc
ket betydelsefull inom företaget. Den är avsedd att baseras på ett systern. 
som hygger pa lantrnannaföreningarna som försäljningsorganisation. Men 
därtill kommer en exportenhet som en viktig del av företaget. Genom in
tensifierade utländska marknadsinsatser beräknas den kunna medföra öka
de ekonomiska resurser för företaget. Osökt erinrar man sig i detta sam
manhang presentationen av växtförädlarskydd (växtförädlarrättl i utred
ningens bakgrundsmaterial och den ekonomiska betydelsen av detta. Bris
ten på växtförädlarskydd (växtförädlarrätt) i utvecklingsländerna och kon
sekvenserna av detta med hänsyn till sortskydd kan medföra ovilja hos ett 
kommersiellt företag att låta sina växtförädlingsprndukter utan vidare ut
nyttjas i utvel:klingsländerna. 

Det anförda torde klart visa att biständsverksamheten på växtförädling
ens område i värt land i första hand maste knytas till de svenska forsk
ningsaktiviteterna inom växtförädling. vilket SAREC finner både riktigt 
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m:h angefaget. Med detta i f1tanke hlir det ni.ilh·iindigt linna en lösning vari
genom den vid Sveriges utsiidesförening nu befintliga forskningsverk!;am
hetcn skall kunna inrymmas i en organisation. där den liksom annan forsk
ningsverksamhet pä växtfilriidlingens omrtide i Sverige skall kunna vtil ut
nyttjas sadl för svenska förhällanden Sllm globalt. Utredningen har inte 
presenterat någon lösning som fyller detta krav. Man har för att stiirka 
forskningen rörande växtl'öriidling föreslagit att inom iimnesomrädet kul
turviixternas genetik och viixtföriidling inriittas en professur och en institu
tion i Alnarp eller Svalöv. Både professuren och institutionen bör falla 
inom ramen för Sveriges lantbruksuniversitet men hör niira samarbeta med 
genetiska institutionen vid Lunds universitet som har en enhet i Svalöv. 
Men denna enhet kommer. om Svalöf AB etableras. att forskningsmässigt 
bli tämligen ensamstaende, såvida man inte vid hildandet av Svalöf AB 
hryter sönder Sveriges utsiidesförening i tvt1 delar. en mot praktisk växt
föriidling inriktad del som förs till Svalöf AB och en pt1 grundforskning spe
cialiserad del. bildar en med särskilda medel finansierad enhet. 

Naturligtvis kan man för den på grund forskning specialiserade delen för
söka ästadkomma en stiftelse. bildad gemensamt av stat och näring. Men 
om man bildar ett Svalöf AB har man red<tn utnyttjat en samverkan mellan 
stat och näring sa långt detta torde 'ara möjligt. Inte minst framgttr detta 
av utredningens förslag till viixtförädlingsniimml och till sammansiittning
en av denna. 

Utredningens förslag till förstärkning av gnmdforskningen på viixtföriid
lingens område är både otillräckligt och splittrande. SAREC finner det be
klagligt att erfarenheterna av den u-landsinriktade verksamheten vid Sva
löv inte närmare presenterats i utredningens förslag. Växtför~idling ingnr 
Sllm en viktig komponent bland ett stort antal andra för att friimja utveck
lingen av u-ländernas livsmedelsproduktion. Sveriges utsädesförening har 
genom sin utbildning pä omradet gett värdefulla bidrag. Det hade varit mo
tiverat att närmare belysa effekterna av den hittills bedrivna utbildningen i 
Svalöv samt forskningssamarbetet mellan Svalöv och u-landsinstitutioner. 
En annan frågeställning är behoven av en svensk växtförädling och dess 
relation till och samarbete med de internationella jordbruksforsknings
centra som finansieras inom ramen för konsultativa gruppen för internatio
nell jordbruksforskning. 

Ristandsverksamheten torde fä svart att med den ställning forskningen 
ft1r i utredningens förslag finna förankring för sina aktiviteter rörande växt
förädling. Enligt SARECs mening bör utredningens förslag rörande grnnd
forskning ändras och vidgas. Den första åtgärden i detta syfte bör vara att 
den föreslagna professuren och institutionen i kulturväxternas genetik och 
växtförädling - enligt utredningen förlagd till Alnarp eller Svalöv - knyts 
till den vid Sveriges lantbruksunivcrsitet redan befintliga institutionen för 
genetik och växtförädling. Den bör förläggas till Alnarp och bli den ena av 
två forskningsavdelningar för kulturväxternas genetik och växtförädling i 
Ski'l.ne. Den andra bör förläggas till Svalöv. Inom den bör samlas den 
grundforskning på växtförädlingsområdct som nu ingår i Sveriges utsädes
förenings verksamhet. De båda forskningsavdelningarna i Alnarp resp. 
Svalöv bör ingå i en enhet i vilken. förutom dessa avdelningar. som huvud
institution ingår institutionen för genetik och växtförädling vid Ultuna. De 
organisatoriska frågor som blir aktuella vid ett sammanförandc av grund
forskningen rörande kulturväxternas genetik och växtförädling i en enhet 
är i dagens situation ej klarlagda. De bör tas upp i en särskild organisa
tionskommitte. 
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N;ir SAREC i sitt yttrande har tagit upp frägan om [ttgiinkr för att skapa 
en enhet för viixtfiihidlingsforskning i Sverige har detta fi.iranlctts av de 
pruhlem SAREC möter inom histändsverksamhctcn röramk forskning om 
viixtförädling och växtproduktion. Den organisatoriska splittringen inom 
svensk viixtföriidlingsforskning har visat sig besvärande för planering av 
histåndsverksamheten. Inom kommersiellt inriktad viixtföriidling finns en
dast obetydligt utrymme för forskningssamarbete med 11tvecklingsl;indcr
na. Detta mftste därför - som tidigare anförts - i första hand bygga pil 
grundforskningsdelcn inom svensk växtförädling. I den organisatillll som 
ovan skisserats bör samordnad och avvägd grundforskning kunna etable
ras och denna forskning bör därjiimte genom sin placering vid lanthruks-
11nivcrsitctct kunna etablera nödvändiga kontakter med törskningcn pt1 
växtodlings- och växtskyddsområdena. Detta innebär att en särskild växt
förädlingsniimnd ej lir aktuell. 

6.IO Tjänstemännens centralorganisation: Både uts;idesförcningen och ut
sädcsbolaget har varit inkopplade i bistb.ndsverksamhct i frågor som rör 
praktisk växtförädling och utsädesproduktion. TCO är positiv till att det 
nya företaget även i fortsättningen engageras i denna verksamhet. För att 
inte i alltför hög grad helasta det nya företagets förädlare är det nödvändigt 
att en histändsanlelning bildas med en erfaren växtförädlare som chef. En 
förutsiittning for detta är att verksamheten organiseras pil Jang sikt. Även 
ur personalsynpunkt skulle denna lösning vara all föredraga. nuvarande 
ohjektanstiillningar för ganska korta perioder är inte tillfredsstiillande. 

6.11 Lantbrukarnas riksförbund, Svenska lantmännens riksförbund och 
Allmänna s\·enska utsädcsaktiebolaget: Histändsverksamheten har varit ett 
hctydande inslag i utsiidesföreningens arbete. Viixtförädling har visat sig 
vara en viktig faktor i utvecklingen av olika länders jordbruk. LRF anser 
att det tillkommer samhiillct all göra prioriteringarna angående biständs
verksamheten samtidigt som denna i sin helhet bekostas av biståndsmedcl. 

6.12 llushållningssällskapcns förbund: Förbundet finner det vidare angelii
get, att den histandsvcrksamhct i form av kursverksamhet m. m. som 
hyggts upp vid Sveriges utsädesförening kan fortsätta. Härvid mtiste dock 
utsädesförcningen i framtiden tillförsäkras full kostnadstäckning genom 
medel avsatta för u-landsbistånd. Samtidigt är det angeläget, att personal
resurserna vid utsädesföreningen blir så avpassade att bistandsvcrksamhc
ten kan bedrivas utan att inkräkta pä växtförädlingsarbetet. 

7 Rättsliga frågor 

Förslaget om harmonisering av skyddstiden för sorter. som faller under 
viixtförädlarrättcn. och sorter. som hör hemma i systemet med växtföräd
lingsavgiftcr. har i huvudsak fått ett positivt bemötande. 

7. I Lantbruksstyrelsen: I sin utvärdering av det statliga stödet till växtför
ädlingen berör utredningen inte den principiella frågan om växtförädlings
avgifternas nivå. Förarbetena till gällande författningar om obligatorisk 
statsplombering och om växtförädlingsavgift diskuterar inte några princi
per för hur en eventuell anpassning av växtförädlingsavgifterna till kost
nadsutvecklingen skall ske. Om avsikten är att systemet med växtföräd-

7 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 130 
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lingsavgiftcr skall \1cst{1 under iiverskädlig tid jiimsides med viixtförädlar
r;ittssystcmet lir L'll principlösning av denna frii.geställning önskvlird. efter
som\ itt skiftande uppfattningar om skliligheten i de nuvarande avgifternas 
ni\ {1 h:i\'das. 

Ltrcdningen \1erör nägot fragan om skyldighet att tillhandahälla odlings
malerial för reproduktion av vlixtforädlingsprodukter. f. n. föreligger så
dan skyldighet för sorter som faller under vlixtförlidlarrättslagcn. Enligt 
lantbruksstyrelsens uppfattning finns risk för att tillgången på uts;ide av 
sorter för vilka vlixtförfallingsavgift uttages kan begränsas på ett ur allmiin 
synpunkt icke önskvärt siitt om inte samma skyldighet filigger iigare av 
dessa sorter. Lantbruksstyrclsen vill därför med skiirpa understryka den 
av utredningen framtlirda uppfattningen att bidrag för sort ur viixtfiiriid
lingsfondcn bör utg:1 enda't under förutsiittning att reproduktionsutsiide av 
sorten stiilles till förfogande i samma utsträckning som gäller för sorter 
skyddade enligt lagen om \lixtförlidlarrätt. 

7.2 Statens ,·äxtsortnämnd: 1-örslag föreligger om att som villkor för crhti.1-
lande av bidrag ur den med viixtförädlingsavgifter skapade växtförädlings
fonden skall gälla. att rcproduktionsutsäde ställs till förfogande i samma 
utstriickning. som giiller för sorter skyddade enligt växtförädlarrättslagcn. 
Förslaget torde i enlighet med regleringen i '!.7 ~ växtförädlarrättslagen in
ne\1lira att endast den kan få bidrag ur fonden betriilfande en sort som för
ser marknaden med förökningsmatcrial av sorten pä skäliga villkor och i 
den omfattning som iir påkallad med hänsyn till folkhushållet eller eljest 
frtrn allmiin synpunkt. 

Nämnden har ingen erfarenhet i vad män behov skulle föreligga av en 
dylik för sortägaren tvingande regel. Av hänsyn till önskvärdheten av att 
bringa de båda systemen i närmare överensstämmelse med varandra vill 
dlKk nämnden tillstyrka förslaget i denna del. 

Vidare föreslås beträffande växtförädlingsavgiftssystemet att medel ur 
växtförädlingsfonden inte skall utgå för en sort under längre tid än som 
svarar mot den tid som sorten skulle \'arit skyddad om växtföriidlarrätt be
viljats för densamma. Sorter varom här lir fråga kan statsplomberas och 
därmed påföras avgifter först sedan de genom växtsortnärnndens beslut in
tagits i rikssortlistan. Skyddstiden enligt växtförädlarrättslagcn utgör f. n. 
15 är räknat frän ingången av kalenderåret efter det att växtförädlarrätt be
viljats. Förslaget i denna del - som sålunda skulle innebära att växtföräd
lingsavgifter tas ut för en sort tidigast frän dagen för införandet i rikssort
listan och därefter längst under 15 är räknat från ingången av året efter in
förandet - tillstyrkes av nämnden. 

Niimnden vill emellertid ifrägasiitta om - säsom föreslagits i betänkan
det - tidsbegrlinsning kan införas i avgiftsuttaget beträffande äldre sorter. 
dvs. sorter för vilka växtförädlingsavgiftssystemet redan gäller dä den nya 
ordningen införes. 

7.3 Länsstyrelsen i Malmöhus län: Länsstyrelsen finner vidare inte tillräck
liga skäl föreligga för ett genomförande av den föreslagna ändringen i det 
svenska systemet med växtförädlingsavgiftcr. 

7.4 AB Cardo: Vad gäller den föreslagna ändringen av skyddstidcn för sor
ter, som faller under växtförädlarrätten så att denna överensstämmer med 
skyddstiden enligt lagen om växtförädlarrätt, finner vi denna principiellt 
riktig. Ändringen bör dock. som också föreslagits av utredningen. tilläm
pas endast för nya sorter. 
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7.5 W. Weibull AB: Utredningen fiireslar en harnwnisering av skyddsti
den för sorter. som faller under vLixtfi.iriidlarriittcn oi.:h sorter. snm hi)r 
hemma under systemet med växtföriidlingsavgiftcr. Vi finner detta felak
tigt. Vi har ingen anledning att ändra p;i villkoren för det senare systemet. 
som iir ett helt svenskt system utan internationell anknytning och avsett att 
pi'I hästa siitt stödja svensk växtföriidling. 
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Uila;.:a 3 

PM angående samarbete mellan staten och jordbrukets 
föreningsrörelse på växtförädlingsområdet 

I Direktiven 

Departementschefen. statsrfidet Dahlgren. anförde bl. a. följande. 
1975 års växtförfallingsutredning Uo 1975:00) har i betänkandet <SOL! 

1978: Dl Växtfiiriidling bl. a. lagt fram vissa förslag rörande viixtförädling
cns organisation. Utredningen framhallcr att btidc staten och .iordbruksnä
ringcn bör ta ett ansvar för viixtföriidlingcn. Utredningen föresH'tr bl. a. att 
staten tar initiativ till förhandlingar med i första hand lantbrukets för
eningsrörelse om ett samgående mellan Sveriges utsiidesförening och All
männa svenska utsädcs<1ktiebolaget. Det ny<1 företagets h11v11d11ppgift skall 
enlig! utredningen vara all bedriva \'iixlföriidling rti fiiretagsekonomiska 
grunder. 

Flirhandlingar föresltis också i syfte att uprnti samverkan beträffande 
förädling av triidgards\'iixter samt för att inriitta en siirskild växtförädlings
niimnd. Nämnden skall genom mcdd frän staten och andra intressenter 
inom växtföriidlingens område initiera och finan>.iera längsiktiga. målinrik
tade forskningsprojekt av betydelse för växtförädlingen. Higga ut sådana 
projekt rå fampliga institutioner. vara ett samarbetsorgan mellan växtför
ädlingsföretagen m. m. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemstiiller jag att regeringen be
myndigar chefen för jordbruksdepartementet 

att tillkalla en kommitte med högst tre ledamöter med uppdrag att för 
statens räkning förhandla och - under förbehåll av regeringens godkän
nande - träffa avtal rörande växtförädlingens framtida organisation och 
därmed sammanhängande frågor. 

2 Bakgrund 

Efter uppvaktningar frän växtförädlingsanstalter och diskussioner med 
företrädare för svensk genetik och växtförädling tillkallade i november 
197.5 dåvarande t:heten för jordbruksdepartementet 197.5 års växtföräd
lingsutredning <Jo 197.5: 061. Den tick i urrdrag att bl. a. pröva förutslitt
ningarna för ett utvidgat samarbete på växtförädlingsområdet inom Sveri
ge. Därvid skulle bl. a. nödvändigheten av en nära kontakt mellan den 
praktiska vlixtförädlingen och det långsiktiga forskningsarbetet beaktas. 

Utredningen lade den 16 mars 1978 fram sina förslag i betänkandet !SOU 
1978: 231 Växtförädling. Den föreslog bl. a. att staten skulle ta initiativ till 
förhandlingar i syfte att föra samman Sveriges utsädcsförening och All
männa svenska utsädesaktiebolagct till ett företag. Utredningen framhöll i 
det sammanhanget att ett fortsatt ansvarstagande frän staten och jordbru
kets föreningsrörelse för denna verksamhet syntes vara naturlig, men den 
lämnade inte något detaljerat förslag beträffande ägarförhållandena i det 
nya företaget. Olika möjligheter borde undersökas, såväl vad gällde förut
sättningarna att bredda ägaransvaret som beträffande formerna för det 
statliga ansvarstagandct. 

Utredningen föreslog vidare att en särskild växtförädlingsnämnd borde 
inrättas. Nämnden skulle stödja forsknings- och utvecklingsarbete i pro-
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jektform på viixtl'ör~iJlingsomrrulet genom en hreJ samverkan mellan sta
ten. niiringen och berörda företag. För att ge niimnden möjlight:?t att konti
nuerligt liimna biJrag till s{1Jan verksamhet förutsattes ati meJel tirligen 
tillfördes niimnden från staten m:h jorJbruksniiringen. Storleken av dessa 
tillskott. liksom fördelningen mellan stat och niiring. borde regleras i siir
skilt avtal meJ en avtals period om minst fem är. Inför Jen första avtalspe
rioJen borJe överliiggningarna anknytas till de förhandlingar som föresla
gits om ett sammanföranJe av utsiiJesfi:ireningcn och utsäJesbolaget. Ut
redningen föreslog liven bl. a. att en institution för kulturväxternas genetik 
och föriidling borJe inrättas vid lantbruksuniversitetet antingen i Svalöv 
eller i Alnarp. 

För en fylligare beskrivning av växtföriidlingsutredningens förslag. lik
som av nuvarande förhållanden i svensk viixtföriiJling. hiinvisar Svalövs
gruppen till betiinkandet (SOLJ 197l'.\: 23! Växtförädling. 

ViixtförädlingsutreJningens förslag har remissbehanJlats under den tid 
som gruppen har arhetat. De synpunkter som har framförts vid n:missbe
handlingen och som rör frt1gor som gruppen har haft att ta upp i sitt arbete 
har tillsammans meJ utredningens förslag legat till grund för Svalövsgrup
pens arbete. Gruppen har dock inte haft i uppdrag att behandla frågan om 
en förstärkning av lantbruksunivcrsitetets resurser genom inrättandet av 
en institution för kulturväxternas genetik och förädling. 

3 Behovet av vidgad samverkan 

Växtförädlingsutredn ingen 

Växtförädlingsutredningen pekar pa den betydelse växtförädlingen hit
tills haft och framgent kan få för produktiviteten och cffektivitden inom 
jordbruk och trädgårdsnäring. Vidare framhålls den positiva roll för miljö. 
folkhälsa och regional utveckling som växtförädlingen med tillräckliga re
surser och en målmedveten inriktning kan få. I samspel med utvecklingsar
betct inom andra omraden kan betydande resultat vinnas genom en inten
sifierad verksamhet. såväl i Sverige som internationellt. Samtidigt fram
håller utredningen angelägenheten i att de resultat som successivt nås ge
nom växtförädlingen utnyttjas på bästa sätt. 

I fråga om ansvaret för växtförädlingen konstaterar utredningen att star
ka skäl talar för ett ansvar som är gemensamt för staten, lantbrukarna 
själva och jordbruksnäringen i stort. Utredningen framhåller starkt beho
vet av en vidgad samverkan mellan såväl de svenska växtförädlingsföreta
gen som berörda parter i övrigt. Av utredningens diskussion framgår också 
att de förslag den lämnar bör utgöra inledningen till ett successivt vidgat 
samarbete inom växtförädlingen. 

Svalövsgruppen 

Arbetet inom Svalövsgruppen. liksom de förhandlingar som förts med 
jordbrukets förhandlingsgrupp. har bekräftat det behov av en ökad sam
verkan mellan stat och näring i syfte att förstärka svensk växtförädling 
som växtföriidlingsutredningen har framhållit. Det är med tillfredsställelse 
gruppen konstaterar att de förda förhandlingarna lett fram till ett sådant re
sultat att detta nu bör kunna förverkligas. Detta fördjupade samarbete bör 
kunna öka förutsättningarna för ett fortsatt framgångsrikt svenskt föräd
lingsarbete. till nytta för såväl berörda näringar som samhället i övrigt. En 
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utgi"ingsrunkt för 1.ktta samarbete iir att staten nch jordbrukets förenings
rörclse i rrincir skall delta i samarbetet som likaberiittigade rarter. De för
slag gruppen fortstittningsvis fiir fram bör kunna leda till en varaktig sam
verkan. sriviil inom det föreslagna företaget som inom viixtföriidlingsniimn
den. 

4 Svalöf AB 

Växtförädlingsutredningen 

Växtförtidlingsutredningen konstaterade att !lera starka skäl talade för 
ett ntirmande mellan den rraktiska viixtförädlingen vid utsädesföreningen 
och marknadsföringen vid utsiidesbolaget. En integration av dessa verk
samheter borde leda till säviil ett biittre samband och samsrel mellan dessa 
funktioner som. totalt sett. en effektivare verksamhet. Härigenom borde 
möjligheterna att öka srridningen av föreningens sorter öka, med ökade in
t~ikter i den samlade verksamheten till följd. Vissa kostnader borde vidare 
kunna begränsas genom rationaliseringar. En enhetlig ledning för verk
samheten i Svalöv borde i sig också ha rositiva effekter. 

Hetriiffande ansvaret för verksamheten i Svalöv anförde utredningen 
bl. a. att ett fortsatt ansrnrstagande från staten och j1.Hdbrukets förenings
rörelse föreföll naturligt mot bakgrund av statens och föreningsrörelsens 
engagemang i verksamheten i dag. Också vikten av alt det nya företagets 
verksamhet i första hand grundas rt1 ett långsiktigt ansvar gentemot det 
svenska jordbruket fördes fram som ett motiv för en samverkan mellan 
staten och lantbrukarnas organisati1.mer. 

Till utredningens nyss angivna ställningstaganden anslöt sig i stort sett 
samtliga remissinstanser. 

Värderinga' befintliga tillgångar 

Som underlag för förhandlingarna urpdrog Svalövsgruppen efter över
enskommelse med föret riidarna för jordbrukets föreningsrörelse åt Bohlins 
revisionsbyrå AB att göra en värdering av tillgångarna i utsädesföreningen 
och utsädesbolaget. Värderingen. som är utförd per den 31 augusti 1978. är 
grundad rä Je vid v~irderingstillfällct senast avlämnade årsredovisningar
na. internt redovisningsmaterial m. m. För värderingen av såväl utsädes
bolagcts som utsädesföreningens jordbruksfastighctcr med tillhörande in
ventarier har en särskild värderingsman anlitats. 

Efter avdrag för latenta skatteskulder med 15.3 milj. kr. har värdet av ut
siidesbolagets materiella tillgångar beräknats till 61.0 milj. kr. Den latenta 
skatteskulden hänför sig därvid huvudsakligen tilljordbruksfastigheter och 
övriga fastigheter. som tillsammans har värderats till 47 milj. kr. före av
draget. Motsvarande viirde pä utsädesföreningens tillgångar har. efter av
drag för latenta skatteskulder med 11.7 milj. kr.. beräknats till 42,4 milj. 
kr. Föreningens fastigheter har därvid värderats till 41 milj. kr. före avdra
get. Därutöver kommer föreningen under år 1979 att tillföras ytterligare 
anHiggningstillgä.ngar till ett värde av ca 5 milj. kr .. som i sin helhet be
strids med AMS-medel. 

Värderingen av föreningens och bolagets tillgångar är behäftad med flera 
moment av osäkerhet. Revisionsbyrån framhåller sålunda bl. a. att man för 
föreningens övriga fastigheter. som utgör huvuddelen av fastighetsvärdet. 
schablonmässigt har för~ökt upp~katta bruksvärdet. eftersom de mer eller 



Prop. 1978/79: 130 103 

mim.In: saknar marknadsviirde. A andra sidan har 11tsiidesbolageh dotter
företag AB Hammenhiigs Frö under en föl.id av ttr uppn;'1tt bristande li.in
samhet, men troh detta har \'ärdet av företaget tagih upp till 111.5 milj. kr. 
Vidare iigde utsiidesbolaget 'iO':i: av aktierna i det danska företaget J. E. 
Ohlscns Enke A/S vid viirderingstillfället. Detta engagemang har. enligt re
visionsbyrän, inte motsvarat förviintningama och kan komma att medföra 
förluster. I substansviirdet för utsädesbolaget ingiir aktier i och fordran pi1 
detta företag med 2.8 milj. kr. L:tsädesbolaget har sedermera övertagit hela 
ansvaret för J. E. Ohlsens Enke A/S. 

I de substansviirden som niimnts o\'an ingår bara värdet a\' materiella 
tillgtrngar. I utsiidesföreningen finns diirutöver betydande immateriella 
viirden i form av sortmaterial och kunskap. Utsiidesfiireningen ftir intiikter 
(licensmedel och royalties) för de sorter som föreningen iiger. Om man an
tar att sortmaterialet har en li\'sliingd av JO år. leder detta till all nuvärdet 
av framtida si1dana intäkter från befintligt sortmaterial uppgttr till ca 14 
milj. kr. Dt1 har viirdet minskats med kostnaderna för att uppriitthtdla snrt
materialcts status (elitframställningl och med den latenta skatteskulden. 

Srnlö,·sgruppcn 

Svalövsgruppen har i sina överviiganden och i de överniggning<tr som 
gruppen haft med representanter för jordbrukets förcningsrörelse inte fun
nit anledning att avvika frän den uppfattning som viixttöriidlingsutred
ningen har framfiirt. Det har, som ovan framhållits. rätt enighet mellan 
Svalö\'sgruppen och förhandlingsgruppen för jordbrukets föreningsrörclse 
om behovet av ett ökat samarbete mellan staten och jordbrukets förenings
rörelse pa växtföriidlingsomrt1det. Överläggningarna har. som framgftr av 
det följande, lett till tvt1 avtal om samarbete. 

Mot bakgrund av de förda förhandlingarna vill Svalövsgruppen framhti.1-
la att den organisation som utsädesföreningen hade vid sin start ~1r 1886 
och nhgra är därefter nu åter bör kunna förverkligas. Detta är ett steg som 
av många skäl ter sig naturligt. Verksamheterna i utsädesföreningen och 
utsiidesbolaget har under årens lopp alltid varit nära integrerade. Utsiidcs
bolaget har hela tiden fungerat som utsädesföreningcns marknadsförings
organisation och säll dess sorter både i Sverige och utomlands. Saväl för
eningen som bolaget har också sina huvudkontor i Svalöv och Svalövs
namnet har i vida kretsar använts som en gemensam benämning på de häda 
institutionerna. Vid ett flertal tillfällen, bl. a. i offentliga utredningar. har 
också ett närmare samarbete eller ett samgacnde mellan föreningen och 
bolaget föreslagits. Av skilda anledningar har emellertid ett samgående ti
digare inte varit möjligt att realisera. 

Det är med stor tillfrcdsstiillelse Svalövsgruppen konstaterar att det nu 
är möjligt att åstadkomma den önskviirda organisatoriska integrationen. 
Svaliivsgruppen har säledes för statens räkning träffat avtal med Svenska 
lantmännens riksförbund ISLRl om bildande av ett nytt växtföriidlingsfö
retag, Svalöf AB (bilaga Il. Avtalet har i vissa delar biträtts av Sveriges ut
sädesförening och Allmänna svenska utsädesaktiebolagct. Avtalet. som är 
triiffat under förbehti.11 av godkännande av regeringen och av förenings
stämma i Sveriges utsiidesförcning, innebär att utsädesföreningen och ut
sädesbolaget förs samman till ett företag. Svalöf AB. fr. o. m. den I januari 
1980. Före regeringens godkännande skall åtgärder enligt lag om medbc
stiimmande i arbetslivet ha vidtagits. 

Snsom hakgrund till det träffade avtalet anser sig Svalövsgruppen böra 
göra följande kommentarer. 
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Mot hal;.grund av viirderingen och efter förhandlingar har parterna kllm
mit öven:ns om att staten utöver utsiidesföreningens tillgångar skall till
skjuta 2 milj. kr. Beloppet skall tillföras SLR och i utbyte erhil.ller staten 
X 000 aktier i utsiidesbolaget. 

Som framhålls i bifogade avtal iir Sveriges utsiidesförening för sin verk
samhet beroende av statsanslag. När nu staten ingår avtal med SLR om att 
driva verksamheten i Svalöv vidare i bolagsform med staten och SLR som 
iigare. fönllsiitter Svalövsgruppen att utsädesföreningen överlåter samtliga 
de tillgtrngar och skulder som omfattas av föreningens rörelse till staten 
mot att staten i'ltar sig att fortsiittningsvis svara för den verksamhet som 
föreningen bedriver. Styrelsen för föreningen har för sin del fattat beslut 
om sadan överlåtelse. Slutligt heslut härom kan fattas vid föreningsstäm
ma med utsädesföreningen. 

Svalövsgruppen vill framhålla att utslidesföreningcn även efter överlå
telsen har vissa uppgifter. bl. a. att förvalta ett antal stipendiefonder och 
att hedri\'a publicerings verksamhet. Även i övrigt kan föreningen enligt 
S\'alövsgruppens mening ha funktion såsom en ideellt arbetande organisa
tion inom växtföriidlingsomrädet. Det finns emellertid inte längre någon 
anledning att staten har inflytande över föreningens verksamhet. Nu gäl
lande bestiimmelser om att staten utser del av föreningens styrelse m. m. 
bör alltså upphävas. Frågan om eventuellt samarbete mellan föreningen i 
dess nya utformning och det nya företaget bör lösas av dessa båda parter 
själva. 

Sammanförandet av utsädesföreningen och utsädesbolaget sker sä. att 
SLR ombesö1:jer en till staten riktad nyemission om 104000 aktier i utsä
desholaget. Som apportegendom överlämnar därvid staten de tillgångar 
och skulder som utsädcsföreningen tidigare överlåtit. Härigenom och ge
nom den föreslagna överlåtelsen av aktier till staten kommer staten och 
SLR att vardera äga 5(V:i· av utsädesbolaget. Dessa transaktioner förut
sätts bli genomförda per den 31 december 1979. Som framgår av den till av
talet fogade bolagsordningen skall företagets namn därefter vara Svalöf 
AB. 

Företagets uppgift skall vara att på företagsekonomiska grunder bedriva 
växtförädling. Svalövsgruppen och jordbrukets förhandlingsgrupp har va
rit ense om att detta fordrar ett betydande utvecklings- och rationalise
ringsarbete av långsiktig natur inom företaget. Svalöf AB skall därtill mot 
särskild ersättning kunna bedriva växtförädling som inte är direkt företags
ekonomiskt lönsam. men som är angelägen för jordbruket och trädgårds
näringen eller av andra skäl är angelägen för samhället. 

Det överskott som uppkommer i verksamheten skall i första hand an
vändas för att konsolidera företaget. sä att Svalöf AB ytterligare kan för
stärka sin konkurrenskraft. 

Företagets styrelse består, utöver representanter för de anställda i före
taget, av åtta ledamöter. Fyra av dessa nomineras av staten och lika många 
av SLR. Styrelsens ordförande väljes bland de ledamöter som staten nomi
nerar och dess vice ordförande bland de som SLR nominerar. 

Såsom förut nämnts är en utgångspunkt för samarbetet i Svalöf AB att 
staten och jordbrukets föreningsrörelse i princip skall vara likaberättigade 
parter. Eventuellt uppstädda meningsskiljaktigheter bör i regel kunna lö
sas i styrelsen. Om sä inte är fallet, har förutsatts att frågan hänskjuts till 
ägarna för diskussioner. För att bolagets verksamhet inte skall kunna 
äventyras har emellertid i avtalet förts in särskilda regler. Enligt dessa reg
ler tillförsäkrar sig staten i för staten angelägna frågor det avgörande infly-
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landet. Som motprestation mol detta erhttllcr emellertid tlc av SLR nomi
nerade lcdami.iterna vctoriitt i vissa. fiir SLR siirskilt angefagna frågor. 

Det avtal som Svalövsgruppen triiffat för statens riikning angiknde Sva
löf AB lriider interimistiskt i kraft i och med undertecknandet. Regeringen 
mi1ste emellertid inhiimta riksdagens bemyndigande att godkänna avtalet. 
Avtalet tmtkrtecknas diirför under förbehåll av detta godkiinnande och 
Svaliif AB kan pt1bö1:ia sin verksamhet tidigast den I januari 1980. 

Utsiidesttireningen och utsiidesbolaget bör emellertid snarast möjligt ef
ter undertecknandet börja fungera som en enhet. En interimistisk styn.:lse 
för Svalöf AB bör diirför tillsiitlas i form av en organisationskommittc. 
Kommitten bör ff1 i uppgift att vitlta de ä.tgiirder som behi.ivs som förbere
delser inför företagets ktimmande verksamhet. Viktigare beslut i utsiides
förcningen rn:h utsiidesholagel hör rn:ksä understiillas organisationskom
mittcn fiir godkännande. 

Enligt giillande av regeringen godkiint avtal mellan Sveriges utsädesför
cning och Allmänna svenska utsiidesaktiebolaget skall marknadsföringen 
av föreningens sortmaterial skötas av bolaget, varvid uppförökning m. m. 
ombcsör::is av i SLR-organisationen ingående företag. SLR-organisationen 
har iiven förstahandsrfitten till förs~iljning av föreningens sorter i Sverige. 
Detta avtal. liksom de avtal som träffats mellan bolaget och SLR-organisa
tinnen. upplöses genom det nu föreliggande avtalet. I detta har det förut
satts att ny överenskommelse i dessa fragor skall träffas mellan Svalöf AB 
och SLR-organisationen. Det blir organisationskommittcns uppgift att ut
arbeta detta avtal. 

Det iir både Svalövsgruppens och jordbrukets förhandlingsgrupps upp
fattning att det nu förstiirkta samarbetet pä växtförädlingsområdet mellan 
staten och jordbrukets föreningsrörelse kommer att fortsiitta under lång tid 
framöver. Parterna har dock enats om att nya förhandlingar skall tas upp 
senast inom tio år efter avtalets ikraftträdande om even!llella justeringar i 
avtalet och om formerna för det fortsatta samarbetet. 

Svalövsgruppen har i sitt arbete också undersökt möjligheterna att bred
da ägaransvaret i Svalöf AB. Av olika skäl har detta inte bedömts vara ge
nomförbart f. n. Gruppen vill emellertid inte utesluta att det i framtiden 
kan uppsta situationer. i vilka ett ytterligare vidgat samarbete på växtför
iidlingsomrädet ter sig naturligt. Det bör enligt gruppens mening ankomma 
på ledningen för Svalöf AB och på ägarna att bevaka denna fråga. I detta 
sammanhang vill Svalövsgruppen påpeka att den inte har funnit anledning 
att nu föra några förhandlingar med W. Weibull AB och ett samarbete mel
lan Svalöf AB och W. Weibull AB i fråga om förädling av trädgårdsväxter. 
Denna fr{1ga bör i stället tas upp av niirmast berörda parter. 

5 Växtförädlingsnämnden 

Växtförädlingsutredningen 

Svensk viixtförädling tvingas enligt växtföriidlingsutredningen. om den 
skall kunna hävda sig i den framtida konkurrensen. ägna betydande upp
märksamhet åt en rad grundläggande långsiktiga forskningsprojekt. En 
ökad verksamhet på dessa områden kan inte nås enbart genom den före
slagna effektiviseringen av utsädesförcningen och utsädesbolaget och in
rättandet av en ny professur i kulturväxternas genetik och förädling. Det 
åsytiade forsknings- och utvecklingsarbetet torde för svenskt vidkomman-
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de kunna lösas enbart genom en bred sam\'erkan mellan stat m:h n~iring. I 
della syfte förcslar utredningen hildamkt av en viixtföriidlingsniimnd. 

Viixtföriidlingsniimndcn skall. i syfte att friimja svensk \'iixtföriidling. 
dels initiera forsknings- och ut vecklingsarbctc inom för viixtförädlingcn 
avgörande omrt1d.:n. dels ta initiativ till gemensamma pmjekt. 

V~ixtfi.iriidlingsniimndens v.:rksamhet bör enligt utredningen vara pro
jekthunden och bl. a. finansieras genom att medel ~1rligen tillförs verksam
hden gemensamt av stat och jon.lbruksnäring enligt siirskilt a\'tal. 

De projekt som kommer till stånd genom nämndens försorg bör uppdras 
at hclintliga växtförädlingsanstalter och vetenskapliga institutioner att ge
nomföra. 

Srnl(ivs~ruppen 

Svalövsgruppen har för statens räkning i enlighet med vad växtföriid
lingsutredningen föreslår och med instämmande i utredningens motiv för 
en ökad samverkan mellan stat och näring. träffat avtal med LRr och SLR 
om gemensam finansiering av visst växtförädlingsarbete (bilaga 2 l. Avtalet 
iir träffat under förbehtill av regeringens godkännande. Enligt avtalet :1tar 
sig staten och jordbrukets föreningsrörelse att under ären 1980-1989 ansfä 
medel för att en för jordbrukets och trädgärdsnäringcns utveckling eller av 
andra samhiillcliga skäl angelägen växtförädlingsverksamhet skall kunna 
bedrivas. Avtalet har vissa likheter med de avtal om kollektiv forskning 
som slutits mellan staten och näringslivet på olika områden. 

Enligt avtalet skall staten inriitta en särskild viixtförädlingsnämnd. sam
mansatt av representanter för främst jordbrukets föreningsrörelse. konsu
menterna och staten. Som framhålles i avtalet ankommer det på regeringen 
att utförda instruktion för nämnden. Det har - i motsats till vad växtföräd
lingsutredningen föreslagit och med hänvisning till vad som framförts i re
missarbetet - förutsatts att nämnden administrativt knyts till lanthruks
styrclsen. Förslaget skall ses som en följd av att gruppen tydligare än ut
redningen förordar en praktiskt förankrad. målinriktad verksamhet. 

Nämndens uppgift skall vara att pröva ansökningar frtrn svenska växt
förlidlingsorgan om bidrag till målinriktade växtförlidlingsprojekt. Avsik
ten är därvid att bidrag skall kunna utgå till projekt. som är angeHigna för 
pniducenter elh:r konsumenter eller motiverade av andra samhälleliga skäl 
och som inte kan förväntas komma till stånd. om bidrag inte utgår. I avta
let har det förutsatts att nämndens prövning skall ske mot bakgrund av en 
allmän bedömning av nödvändiga insatser inom svensk växtförädling. 
Niimnden förutsätts därför fortlöpande följa utvecklingen inom växtföräd
Jingsomr:'1det. Nämnden föreslås ocksti få en siirskild vetenskaplig grupp 
till sin hjiilp. 

Enligt avtalet förbinder sig staten och föreningsrörclsen att under åren 
1980-1984 till nämnden årligen anslä medel motsvarande nuvarande bi
drag till viixtfiiriidling frän vardera parten samt därutöver ytterligare 1.5 
milj. kr. vardera. Detta innebär att nämnden för tiden den I januari-den 
30 juni 1980 kommer att disponera ca 14 milj. kr. Vid anslagsheräkningen 
skall den allmänna prisutvecklingen beaktas. Därvid bör hänsyn bl. a. tas 
till lönekostnadernas andel av den totala kostnaden för verksamheten. 

Som redan har framgått skall nämnden kunna lämna bidrag till samtliga 
svenska växtförädlingsorgan. Det är då helt följdriktigt att också de bidrag 
som staten och föreningsrörelsen hittills har lämnat till W. Weibull AB med 
dotterföretag i fortsättningen fördelas av nämnden. De olika växtföräd-
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lingslirganen fär hiirmed möjlighet att konkurrera om bidrag. Samtidigt 
skall doi.:k niimnden vid sin prövning ta särskild hänsyn till verksamheten 
inom Svalöf AB. 

För tircn I 9XO och 1981 skall niimndcn sälunda Himna bidrag till Svalöf 
AB snm tillsammans motsvarar summan av statens ni.:h föreningsrörelsens 
nuvarande bidrag till föreningen. Under de tre diirp!i. följande åren minskar 
den garanterade bidragsnivtm till företaget. År 1984 uppgar sttledes denna 
nivå till medel motsvarande hela det nuvarande bidraget från förenings
riirclsen oi.:h 75' i av bidraget fran staten. Vid bidragsfördelningen diirut
ö\·er skall siirskild hänsyn tas till den organisation som byggts upp inom 
Svaliif AB. Vid niimndens beriikning av bidrag till projekt. som utförs av 
Svalöf AB. skall hänsyn i skälig omfattning tas till företagets fasta klJStna
der. vilket inkluderar kapitalkostnader. Det bör i det sammanhanget note
ras att Srnlöf AB kommer att i viss utsträåning överta utsiidesföreningens 
roll som det officiella. svenska växtföriidlingsorganet. Enligt Svalövsgrup
pens bedömning torde denna konstruktion komma att innebiira att de sam
lade bidragen till Svalöf AB under överskådlig tid i vart fall kommer att bli 
a\ nuvarande omfattning, samtidigt som andra växtförädlingsorgan fär 
ökade miijligheter till bidrag. Slutligen bör vid nämndens behandling av in
knmna ansökningar viixtföriidlingsarbetcts långsiktiga karaktär särskilt be
aktas oi.:h kontinuitet vid tilldelningen av bidrag eftersträvas. 

Det nu triiffade avtalet innebär att det ärliga bidraget till växtförädling 
ökar med 3 milj. kr.. varav hälften fran föreningsrörelsen och hälften frän 
staten. Vid framtida förhandlingar bör det vara en strävan att följa de all
männa riktlinjer för statligt stöd till kollektiv forskning som redovisats 
bl.a. i prop. 1968:68 och i prop. 1971: I bil. 15 (sid. 891 i fri\ga om denna 
ökning av resurserna för växtföriidling. 

Det nu träffade avtalet omfattar enbart bidragen till nämnden för de 
första fem ären av avtalsperioden. För de följande fem åren förutsätts att 
förhandlingar ånyo tas upp mellan staten och jordbrukets föreningsrörelse, 
si\viil beträffande storleken av de totala bidragen till verksamheten som be
träffande behovet av garanterade åtaganden gentemot Svalöf AB. Det är 
enligt Svalövsgruppcn uppenbart att den nu inledda samfinansieringcn av 
angcläg.:n växtförädlingsvcrksamhet bör fortsätta oi:ksa efter det att det 
nu aktuella avtalet har löpt ut. 
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U ndahilllRll 3. I 

Avtal angående Svalöf AB 

Parter 

Svenska staten nch Svenska lantmännens riksförbund \SLR>. I vissa de
lar bitriids avtalet av Sveriges utsiidcsförening ( SU F) och Allmänna svens
ka utsiidesaktiebolaget tASU l. 

Inledning 

SU F är en ideell förening. Verksamheten består huvudsakligen i att för
ädla jordbruks- och trädgärdsväxter. Huvudinstitutionen lir förlagd till 
Svalöv. SU F har även en avdelning för trädgå.rdsväxtförädling i Hammen
hög. Intäkter erhålls genom statsbidrag. royalties i form av växtförädlings
avgifter. viixtföriidlarriittslicenser samt gnmdavgifter enligt avtal mellan 
S U F L'ch ASU. anslag för särskilda växtförädlingsinsatser. li._1rskningsan
slag. intiikter i uppdrags verksamheten samt vissa övriga intäkter. 

SLR äger samtliga aktier i ASU. ASU bildades år I 891 som en särskild 
försäljningsorganisation ur SUF. som sedan grundandet år 1886 haft hela 
ansvaret för produkter framtagna i förädlings verksamheten. Försäljnings
ansvaret övertogs således av ASU Ja detta organiserades. ASUs försälj
ning inom Sverige av lantbruksutsädc sker i första hand genom de till SLR 
anslutna lantmännenforeningarna. ASU har även lvä helägda dotterbolag 
inom trädgårdssektorn och prydnadsväxtsektorn - AB Hammenhögs Frö 
med försäljning i Sverige och Finland samt J. E. Ohlsens Enke A/S med 
försäljning i Danmark rn:h framför allt på export. 

Staten. som bidragsgivare till SU F har fört förhandlingar meu SLR och 
Lantbrukarnas riksförbund ILRFl om att sammanföra SUFs och ASUs 
verksamhet till ett gemensamt ägt företag för att därigenom säkra ett kon
kurrenskraftigt växtförädlingsföretag, nedan betecknat "Svalöf '. 

I Svalöfs verksamhet 

1.1 
Svalöfs huvuduppgift skall vara att pt1 företagsekonomiska grunder och 

med krav pä skälig företagsekonomisk lönsamhet och avkastning förse 
jordbruket och trädgttrdsnäringen inom Sverige med de sortmaterial som 
dessa eftcrfrägar. Svalöf skall bedriva ett sädant utvecklingsarbete att Sva
löf på sikt förblir konkurrenskraftigt såväl gentemot andra svenska som ut
ländska växtförädlingsföretag. 

1.2 
De närmare planerna för Svalöfs verksamhet skall utformas av dess sty

relse och verkställande direktör. Härvid skall särskilt beaktas att nödvän
diga rationaliseringsåtgärder skall genomföras sä snart detta är möjligt. 
Parterna utgär ifrän att de inom SUF och ASU för närvarande bedrivna 
verksamheterna som främst bör komma i fräga för sädana ätgärder är ana
lys- och filialverksamheten i SUF samt verksamheten inom AB Hammen
högs Frö och ASUs engagemang i J. E. Ohlsens Enke A/S. 
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u 
Svaliif skall. utöver den företagsekonomiskt motiverade vcrbamhctcn 

som anges i I. I ovan. mot siirskild ersiittning vilken i fiirsta hand skall er
hällas frän en av staten inriittad särskild viixtföriidlingsniimnd. kunna be
driva s~ulan viixtfi.irädlingsverksamhet som inte iir diråt foretagsck.nm)
miskt motiverad men som bedöms angeliigen ldtn producenr-. kons11mcn1-
eller andra. allmiint samhälleliga synpunkter. Växtförädlingsniimndens bi
drag till Svalöf för tiden den I januari 1980 - den 31 december 1984 och fi
nansieringen av dessa bidrag regleras i särskilt avtal mellan staten samt 
LRF och SLR. träffat i samband med detta avtal. Verksamheten skall be
drivas i projektform. 

1.4 
Med hiinsyn till att Svalöfs verksamhet skall bedrivas enligt affarsmiissi

ga principer, för uppnt'lende av biista möjliga resultat. förutsiills all iiver
enskommelse mellan part enligt detta avtal och Svali.if skall vila ptt affärs
mässig grund och upptaga affärsmiissiga villkor samt godkiinnas av Svaliifs 
styrelse. Avtal om förökning samt förstahandsriitt till försäljning a\ Sva
löfs produkter i Sverige skall triiffas mellan Svalöf och SLR. Parterna iir 
överens om att det finns ett starkt gemensamt intresse ä\' ett viil fungeran
de samarbete mellan Svalöf och SLR med anslutna lantmännenföreningar 
beträffande marknadsföringen av Svalöfs produkter. 

1.5 
Erforderligt nytt kapital i Svalöf. vilket ej erht'llles på sätt i punkt 5.2 bl 

anges eller genom självfinansiering. skall. såvida parterna inte anmirlunda 
överenskommer. anskaffas genom upplä.ning på allmiinna marknaden. 

1.6 
Bokslutet för Svalöf skall faststiillas av dess styrelse och bolagsstämma. 

Därvid skall eventuellt överskott i första hand användas för behövlig kon
solidering. däri inbegripet avsiittningar till reserver och fonder. som är lag
ligen föreskriv nä eller eljest företagsekonomiskt motiverade. Härefter 
eventuellt k varstf1ende överskott disponeras enligt bolagsstiimmans be
slut. 

2 Överlåtelse av SUFs rörelse till staten 

2.1 
SU F är for sin verksamhet beroende av statsbidrag. SU Fs rörelse har 

således till stor del finansierats av staten och dess tillgångar till stor del 
uppkommit genom statshidrag. Mot bakgrund härav överlåter S U F samtli
ga de tillgangar och skulder som omfattas av S U fs rörelse till staten utan 
ersättning per den I januari 1980 mot att staten åtager sig att fortsättnings
vis svara för den av SUF bedrivna rörelsen. 

2.2 
I samband med att staten förvärvar samtliga tillgångar och skulder avse

ende SUFs rörelse från SUF övertar staten ansvaret för samtliga anställda 
inom SU F och förpliktelser gentemot dem. 
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3 Överlåtelse till staten av aktier i ASU samt kapitalökning av ASU 

3.1 
BL)hlins Rcvisil)nshyr~1 Al3 har utfört t:n viinlcring av tillgångarna i SUF 

l>..:h ASL' inklusive AB Hamrnt:nhögs Frö o<.:h J. E. Ohlscns Enke A/S. Un
lkrlag filr \';in.lcringcn har varit r1rsrednvisningar. internt redovisningsma
lcrial och annat internt siffermaterial. I rapporten, som iir daterad den 31 
a11g11sti 1978 har Bohlin~ beriiknat s11hstansvärdet per den 31 decemher 
1978 l"iir Sli I- och ASU. Med utgangspunkt frän denna utredning o<.:h efter 
förhandlingar har staten och SLR överenskommit om att sammanföra 
Sl! Fs oi.:h ASLJs vt:rksamhetl!r enligt nl!dan. 

3.2 
SLR siiljer o..:h staten fi.irv;irrnr per den I januari 1980 8000 av totalt 

120000 aktier i ASU för 2 milj. kr. Fondstämpd i den män sådan skall ut
gå. betalas till hiilftcn a\ s1aten. 

3 .. , 
SLR skall per den I januari 1980 !äta omhcsörja en ökning av aktiekapi

takt i ASLi fran nuvarande 12 milj. kr. till 22.4 milj. kr. genom utgivande 
efter nyk..:kning av 104000 nya aktier å vardera nominellt 100 kr. och för
hinder sig staten att tci.:kna samtliga de nya aktierna till ett viinle per aktie 
som för samtliga aktier motsvarar det totala värdet av nettotillgångarna i 
SU F per den I januari 1980. Dessa tillgångar utgör således apportegendom 
o<.:h ~kall i ASU s bokföring intas till det bokförda värdet i S LI F per den 31 
de<.:emher 1979. Mellanskillnaden mellan erlagda 10.4 milj. kr. och det bok
förda vlirdet skall tillföras n:servfonden. Sedan kapitalökningen i ASU bli
vit verkställd och vedcrhörligen registrerad skall utfärdas och till staten 
överfamnas ett aktiebrev å föreniimnda 104 000 nya aktierna. 

:u.1 
De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning. som kan komma att ut

gr1 frän det verksamhetsår som börjar den I januari 1979 och för följande 
verksamhetsflf". 

:U.2 
Erforderliga kostnader inkl. stiimrel för aktickapitalökningen skall bäras 

avASLJ. 

3.3.3 
Efter genomförandet av ovannämnda aktiekapitalökning skall holagets 

aktier ägas av parterna enligt följande: 

Aktieiigare 

Staten 
SLR 

3.3.4 

Antal aktier 

112 000 
112000 

224000 

~:; tll" aktiekapitalet 

50 % 
50 q 

100 "*' 

l anslutning till genomförandet av ovannämnda ak.tiekapitalökning skall 
staten och SLR omht:sörja att för ASU antages bolagsordning av den ly~ 
delse som framgär av härvid fögade bila1:1a. 
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.n.~ 

S1aten och SLR skall per den I januari 1980 ombesörja att val av ny sty
relse. revison.:r och revisorssupplcanter samt verkställande direktör sker i 
enlighet med \'ad dänim stadgas i punkt 4.1-4 . .'i nedan. 

3.3.6 
Kostnaderna för antagande a\' registrt:ring av ny bolagsordning. regi

strering av ny styrelse och verkstiillande direktör samt för andra diirmed 
sammanhiingande titgärder skall betalas av AS Lj. 

3A 
I samband med antaganue av ny bolagsordning skall ASUs firma ändras 

till Svalöf AB. Tiuigare i detta avtal och i fortsättningen avses med beteck
ningen "S\·alör· saväl ASU som ASU med det nya firmanamnet Svalöf. 

4 Styrelse, revisorer, revisorssuppleanter och verkställande direktör 

4.l 
Svalöfs styrelse skall bestå av - förutom personer utsedda i enlighet 

meu nu gällanue lag ( 1972: 8:!9) om styrelserepresentation för de anställda i 
aktiebolag och ekonomiska föreningar - åtta personer med fyra supplean
ter. av vilk<t staten skall nominera fyra styrelseledamöter och tva supp
leanter samt SLR fyra styrelseledamöter - varav en som representant för 
LR F och tvä suppleanter. 

4.1.1 
Oruförande i Svaliifs styrelse skall väljas bland av staten nominerade 

styrelseledamöter och vice ordförande bland av SLR nominerade styrelse
ledamöter. Styrelsens ordförande skall jämväl vara ordförande på bolags
stiimma. 

4.1.:! 
Beslut fattas vid styrelsesammanträue med enkel majoritet. Vid lika rös

tdal skall ordföranden vid styrclscsammanträuet äga utslagsröst. 

4.1.3 
Parterna skall verka för sams1ämmiga beslut mellan parternas styrelsele

damöter i Svalöfs styrelse. Skulle samstämmighet inte uppnås skall ordfö
randen äga utslagsröst. Skulle således ordföranden, i en för Svalöf eller 
staten yiisentlig fråga (disposition av rörelseresultat liksom utseende av 
verkställanue direktör är exempel pä väsentliga frågor) konstatera att olika 
mening föreligger mellan å ena sidan samtliga de av staten nominerade sty
relseledamöterna och å andra sidan de av SLR nominerade styrelseleda
möterna - och lika röstetal inte skulle uppkomma - skall SLR därför tillse 
att de av SLR nominerade styrelseledamöterna vid omröstningen med
verkar pä sådant sätt att ordförandens mening kommer att gälla. Innan be
slut fattas i styrelsen i sådan fråga skall frågan bordläggas och förhandling 
upptagas mellan staten och SLR i avsikt att söka nå en gemensam ständ
punkt. Innan förslag om utseende av verkställande direktör tas upp till be
handling i styrelsen skall överläggningar ha skett mellan staten och SLR 
för att söka nä enighet. 
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4.1.4 
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För giltigt hcslut i vissa fr:1gL11· fnrdras SLRs godkiinn~mde enligt ptinkt 
5.2 nedan. 

4.2 
Antalet revisor.::r i S\ aliif skall \·ara tre med tre suppleanter. tvi in st en av 

revivircrna rn.:h dennes suppleant skall vara auktlll·iserade. A \ revisorerna 
skall SLR äga nominera en revisor och en suppleant fi.ir denne medan övri
ga revisorer lKh revisl11·ssuppleanter nomineras av staten. 

4.3 
Part fa skyldig att å varje bolagsstiimma i SvalöL dlir val av styrelseleda

mot eller styrelsesuppleant respektive revi~or eller re\ isorssuppleant fiirc
kommer. rösta i övercnsstiimmclse med nominering enligt hestiimmelserna 
.ivan. 

4.4 
Part som nominerar styrelseledamot eller revisor eller suppleant förre

visor äger p[1kalla vedi::rhörandes entledigande. varvid holagsstiimma i 
Svaliif skall sammankallas utan dröjsmål för heslut om entledigande, om 
avsägelse inte sker. samt val av ersättare av den som sitlunda Himnar sitt 
uppdrag. 

5 Beslut 

5.1 
Styrelsen i Svalöf är beslutför endast om minst fem av stiimman valda 

styrelseledamöter lir nlirvarande. 

5.2 
Styrelsen fattar beslut i enlighet med hcstiimmclscrna i detta avtal och 

bolagsordningen. I följande frägor erfordras dock för beslut av bolagsstäm
ma eller för giltigt heslut i styrelsen att sådant heslut godkiinns av SLR: 

al ändring av holagson.lningen: 
bJ lindring av Svalöfs aktiekapital. utgivande av konvertihla skuldehrev 

samt skuldebrev fiirem1t med optionsriitt i nyteckning och vinstandelshe
v1s: 

cl vinstutdelning: 
d) investering i enskilt investeringsobjekt. om investeringsvlirdet över

stiger .'i milj. kr. Beloppet skall justeras ärligen i enlighet med förändringen 
i konsumentprisindex. Basmänad skall varajanuari 1979. Om konsument
prisindex skulle upphöra. skall istället glilla annat index som kan anses 
närmast motsvara sålunda upphört konsumentprisindex: 

el ställande av s~ikerhet i sådan omfattning att det menligt inverkar på 
Svalöfs kontinuerliga drift: samt 

f) nedläggande av Svalöfs rörelse eller vlisentlig omstrukturering av 
denna. 

6 Hembud, inlösen och rätt för SLR förvärva fast egendom 

6.1 
Staten utfäster sig att så länge SLR är delägare i Svalöf inte överH\ta el

ler pantsätta eller på annat sätt avhända sig oinskränkt ägande- m:h förfo-
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ganderätl till de aktier i Svalöf som staten förvärvar enligt detta avtal eller 
ptt annat sätt. Staten fär dock. med bibehållande av sina rättigheter och 
skyldigheter enligt detta avtal. överläta aktierna på bolag eller annan juri
disk person över vilken staten har det bestämmande inflytandet med un
dantag för bolag som driver med SLR konkurrerande verksamhet. 

6.2 
SLR utfäster sig att inte på annat sätt än i punkt 6.3 nedan anges överlåta 

de aktier i Svalöf SLR behtillcr och inte heller. utan statens medgivande. 
till förmån för annan än staten pantsätta eller på annat sätt inskränka sin 
förfoganderätt till nämnda aktier. 

6.3 
SLR förbinder sig att inte överlåta sina aktier i Svalöf utan att dessförin

nan ha hembjudit dem till inlösen av staten. Hembud skall ske skriftligen 
och omfatta samtliga SLRs aktier i Svalöf. 

6.3.1 
I det fall överenskommelse inte träffas om lösenbeloppet för hembjuden 

aktie. skall detta fastställas av den i punkt 9.2 omnämnda skiljenämnden. 

6.3.2 
Om staten inte inom en månad räknat från anmälan om hembudet skrift

ligen anmäler sitt intresse att förvärva de hembjudna aktierna eller inlöser 
dem inom två veckor efter lösenbeloppets fastställande - antingen genom 
överenskommelse eller genom beslut av skiljenämnden - skall SLR äga 
rätt att frånträda sitt anbud och fritt avyttra de hembjudna aktierna inom 
en tidrymd av sex månader därefter. dock att om lösenbeloppet fastställts 
antingen genom överenskommelse eller genom beslut av skiljenämnden 
överlåtelse till tredje man inte får ske för ett pris understigande det sålunda 
fastställda beloppet. Skulle SLR efter utgången av nyssnämnda sexmåna
dersperiod åter önska överlåta sina aktier, skall hembud äga rum till staten 
på sätt som stadgats ovan. 

6.3.3 
Har staten inte utnyttjat lösningsrätt enligt ovan, skall staten jämväl an

ses ha avstått från den i Svalöfs bolagsordning stadgade rätten att påkalla 
hembud och inlösen av överlåtna aktier. 

6.4 
I det fall parterna gemensamt beslutar att Svalöfs verksamhet skall upp

höra. skall SLR ha rätt att till då gällande marknadspris förvärva de jord
bruksfastigheter som ASU för närvarande innehar och som Svalöf vid tid
punkten för inlösen fortfarande äger. 

7 Avtalets ikraftträdande 

7.1 
Detta avtal träder i kraft i och med undertecknandet. Verksamheten i 

Svalöf skall påbörjas den I januari 1980 då samtliga transaktioner. dvs. 
överlåtelse av tillgångar och skulder till Svalöf samt nyemission och sta
tens aktieförvärv skall ha verkställts. 

8 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 130 
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7.2 
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Parterna är överens om att S lJ F och ASLJ skall bedriva sin rörelse under 
tiden från detta avtals undertecknande till och med den 31 december 1979 
rå samma sätt som hittills. varvid följande skall iakttagas. 

7.2.1 
I samhand med detta avtals undertecknande skall styrelsen i Svalöf ut

ses i form av en organisatiunskummittc. Kostnaden för kommitten skall 
täckas till lika delar av staten och SLR. Beslut av betydelse som rör någon 
av SLJ Fs dlcr ASU s rörelser skall träffas genom beslut i organisations
li.ommittcn. 

7.2.2 
SU F och AS U skall frän och med avtalsdagen till och med den 31 de

cember 1979 på parternas uppdrag utan annan ersättning än vad som upp
li.omrner i respektive rörelser bedriva verksamheten med dels de tillgångar 
m. m. som skall inga i Svalöf enligt detta avtal. dels den personal som för
utsätts bli verksam inom Svalöf. Verksamheterna skall fullgöras på sådant 
siitt att så långt praktiskt möjligt samma verkningar åstadkoms för SU F 
och ASU som skulle ha uppkommit, om Svalöf redan från avtalsdagen 
skulle ha drivit sin rörelse i egen regi. 

7.2.3 
De tillgångar m. m. som Svalöf skall inneha per den I januari 1980 får 

frhn och med avtalsdagen inte - utan medgivande av organisationskom
mitten - utnyttjas för annat ändamål än för driften av respektive SUFs 
och ASUs rörelser. SUF och/eller ASU får inte heller göra några föränd
ringar i personalorganisationen eller anställa ny personal utan organisa
tionskommittens godkännande. 

7.2.4 
Svalöf skall per den I januari 1980 överta samtliga hos SUF och ASU 

under tiden från och med avtalsdagen fram till den I januari 1980 uppkom
na rättigheter och skyldigheter inkl. tillgångar och skulder hänförliga till 
Svalöf. 

7.3 
Parterna förbinder sig att från och med avtalsdagen och under tiden fram 

till den I januari 1980 inte vidta några åtgärder som förändrar de förutsätt
ningar som legat till grund för värdering av SUF och ASU i form av vid 
värderingsti\lfället använt bokslut och förväntat resultat eller som på annat 
sätt strider mot avtalet utan att frågan behandlats i organisationskom
mitten. 

8 Avtalstid 

Detta avtal äger giltighet så länge båda parter äger aktier i Svalöf för så
vitt parterna inte träffar annan överenskommelse. Parterna har sålunda 
överenskommit att förhandlingar skall upptagas inom tio är frän detta av
tals ikraftträdande om eventuella justeringar i avtalet och formerna för det 
fortsatta samarbetet. Så länge någon överenskommelse därom inte har 
träffats skall detta avtal fortsätta att gälla. 
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9 Övriga bestämmelser 

9.1 
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I samband med att Svalöf påbö1:iat sin verksamhet upphör ;I\ tal dt:n 27 
september 197:! mellan ASLJ och SUF samt avtal den 30 mars 1976 mellan 
LRF och SLR. 

9.2 
Tvist rörande detta avtal. dess tolkning dlcr tillämpning eller lfarur h:ir

Jlytande rättsförhållande skall hänskjutas till avgörande av skiljen~unnJ he
st:iende av tre personer. Av skiljemännen skall en. som skall vara ordfö
rande. vara presidenten i Svea Hovriitt elkr en a\ honom utsedd pcrslln 
som innehar dler innehaft högre domarämhete. en utses av styrelsen för 
Sveriges Advokatsamfund samt en utses av styrelsen för Föreningen Auk
toriserade Revisorer. 

9.3 
Detta avtal förutsätter för att bli giltigt - förutom godkiinnande av för

eningsstämman i Svalöf varigenom SU F överlämnar tillgfmgar och skulJer 
till staten enligt detta avtal - att regeringen senast den I juli 1979 godbn
ncr avtalet. Före denna tidpunkt skall erforderliga <'ttgiirder enligt lag om 
medbestämmande i arbetslivet ha vidtagits. 

Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar varav staten. 
SLR. ASU och SUF tagit var sitt. 

Stockholm den 2 februari 1979 

För staten: Svenska lantmännens riksförbund 

Allmänna svenska utsädesaktiebolaget Sveriges utsädesförening 
såsom part enligt punkterna 3.3, 3 .4. såsom part enligt punkterna 2.1. 
7.1-7.3, 9.1 och 9.2 2.2. 7.1-7.3 och 9.1-9.3 



Prop. 1978/79:130 116 

Bilt1Rt1 till m·ta/ anwlendc SrnfofAB 

BOLAGSORDNING 

§ llolagets firma är Svalöf Aktiebolag. 

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Svalövs kommun. 

§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förse jordbruk och 
tr~idgtmlsn~iring med det sortmaterial som dessa näringar efterfrågar samt 
idka tfärmed förenlig verksamhet. 

§ .i Aktiekapitalet skall utgöra lägst Tjugo (20) miljoner kronor och högst 
Attio (80) miljoner kronor. 

§ 5 Aktie skall lyda ph 100 kronor. 

§ 6 Bolagets styrelse består av åtta ledamöter med fyra suppleanter. 
Av dessa skall staten utse fyra styrelseledamöter och två suppleanter 

samt Svenska lantmännens riksförbund fyra styrelseledamöter och två 
suppleanter. 

Ordförande i bolagets styrelse skall väljas bland de av staten nominera
de styrelseledamöterna och vice ordförande i bolagets styrelse bland de av 
Svenska lantmännens riksförbund nominerade styrelseledamöterna. Sty
relsens ordförande skall jämväl vara ordförande på bolagsstämman. 

Styrelseledamöter och suppleanter - utöver ledamöter som utses enligt 
annan lag än aktiebolagslagen - utses å ordinarie bolagsstämma för ett år i 
sänder. Om styrelseledamot eller suppleant avgår före utgången av den tid 
för vilken han blivit utsedd får den som utsett den avgångne styrelseleda
moten eller suppleanten utse annan i hans ställe för den återstående tiden. 

§ 7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden i regel en gång i 
kvartalet och eljest så ofta ärendenas behandling det fordrar. Sammanträ
de skall ock utlysas när styrelseledamot eller verkställande direktören det 
päkallar. 

Styrelsen är beslutför, när minst fem ledamöter är närvarande. 
Beslut fattas vid styrelsesammanträde med enkel majoritet. Vid lika rös

tetal skall ordföranden vid styrelsesammanträdet äga utslagsröst. 

§ 8 Verkställande direktören kan bemyndigas teckna bolagets firma i 
förening med annan av styrelsen utsedd person. Vad nu sagts skall dock 
inte inskränka den firmateckningsrätt som tillkommer verkställande direk
tören enligt 8 kap. 12 § aktiebolagslagen. 

§ 9 För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvalt
ning och bolagets räkenskaper skall finnas tre revisorer med tre supplean
ter. Minst en av revisorerna och dennes suppleant skall vara auktorisera
de. 

Av revisorerna skall staten utse två revisorer och två suppleanter för 
dessa samt Svenska lantmännens riksförbund en revisor och en suppleant 
för denne. 

Revisorer och revisorssuppleanter utses å ordinarie bolagsstämma för 
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ett ar i sänder. Om revisor eller revisorssuppleant avgår före utgången av 
den tid för vilken han blivit utsedd får den som utsett den avgångne revi
sorn eller suppleanten utse annan i hans ställe för den återstående tiden. 

§ JO Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till ak
tieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämmart. 

§ 12 Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för 
honom, av annan ledamot av styrelsen. 

§ 13 Ordinarie bolagsstämma skall hållas i Stockholm en gäng om året 
under maj eller juni månad. 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till be-
handling: 

1) Val av ordförande vid stämman; 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd; 
3) Val av två justeringsmän; 
4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad: 
5) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 
6) Beslut 

al om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda koncernbalansräkningen, 

cl om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande di
rektör; 
7) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 
8) Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter; 
9) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen el

ler bolagsordningen. 

§ 14 På bolagsstämma mä aktieägare rösta för fulla antalet av honom äg
da eller företrädda aktier. 

§ 15 Av bolagets aktier må allenast viss del, vid varje tid mindre än en 
femtedel, genom teckning eller överlåtelse förvärvas av utländsk medbor
gare, samfällighet eller stiftelse, av svenskt handelsbolag, vari finnes ut
ländsk bolagsman, av svensk ekonomisk förening, av svenskt aktiebolag, 
vars aktiebrev må ställas till innehavaren, eller av annat svenskt aktiebo
lag, i vars bolagsordning inte intagits förbehåll, varom förmäles i 2 § 2 st. 
av lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egen
dom m. m.; dock att utan hinder av det nu gjorda förbehållet aktier må för
värvas till aktiefond enligt aktiefonds lagen ( 1974: 931) eller av svenskt bo
lag eller svensk förening, som avses i 18 § inskränkningslagen. 
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~ 16 Har aktie iivcrgätt till person. som inte förut iir aktidgare i bolaget. 
skall aktien genast hembjudas akt1eiigama till inlösen genom skriftlig an
miilan hos bolagt:ts styrelse. Atkomsten av aktien skall därvid styrkas 
samt. diir aktien övergätt genom kiip. uppgift lämnas om den betingade kö
peskillingen. 

När anmiilan gjorts om akties iiverg{mg. skall styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till va1je lösningsber~ittigad. vars rostadress är införd i ak
tiebl>ken eller eljest kiind för bolaget. med anmodan till den. som önskar 
begagna sig av liisningsriittcn. all skriftligen framställa lösningsanspräk 
hos bolaget inom en månad. riiknat frän anmiilan hos styrelsen om akties 
övergäng. 

Anmäler sig flera lösningsberiittigade. skall företriidesrätten dem emel
lan bestämmas genom lottning. verkstiilld av notarius publicus. dock att. 
om samtidigt !lera aktier hembjudits. aktierna först. så långt kan ske. skall 
jiimnt fördelas bland dem. som framställt lösningsanspri\k. Lösenbclnppet 
skall. i brist av f\siimjande. avgöras av en skiljenämnd bestående av tre 
personer. Av skiljemännen skall en. som skall vara ordförande. vara presi
denten i Svea Hovrätt eller en av llllnom utsedd person som innehar eller 
innc:haft högre domarämbete. en utses av styrelsen för Sveriges Advokat
samfund samt en utse~ av styrelsen för Föreningen Auktoriserade Reviso
rer. Löscnbcloppc:t skall erHiggas inL'm två veckor efter lösenbeloppets 
fastst~illande. 

Om inte inom stadgad tid nt1gon lösningsberiittigad framställer lösnings
anspriik eller löscn inte erliigges inom föreskriven tid. äger den. som gjort 
hembudet. all bli registrerad rör aktien. 
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Undcrhilag11 3.2 

Avtal mellan staten å ena sidan samt. Lantbrukarnas riks
förbund (LRF) och Svenska lantmännens riksförbund 
(SLR) å andra sidan angående gemensam finansiering av 
visst växtförädlingsarbete 

1 Ändamål 

I. I 
Staten och jordbrukets föreningsrörelse repn:senterat av LRF och SLR 

( förcningsrörelsen I ät ar sig att under tiden den I januari 1980-den 31 de
cemhcr 1989 anslå medel för att en för jordbruket och trädgärdsnäringen 
eller för andra, allmänt samhälleliga skäl angelägen växtföriidlingsverk
samhet skall kunna bedrivas. 

1.2 
För att handha den avtalade verksamheten skall staten inrätta en växt

förädlingsnämnd (Nämnden) fr. o. m. den I juli 1979. Nämnden skall vara 
sammansatt av företrädare för främst förcningsrörelsen. konsumenterna 
och staten. Det ankommer pä regeringen att utse ledamöter och att utförda 
instruktion för Nämnden. 

Till Nämnden skall knytas en särskild vetenskaplig grupp med uppgift 
att dels bedöma för Niimnden aktuella växtförädlingsprojekt för vilka me
del begärts enligt punkt 2.1. dels vara ett referensorgan för Nämnden vid 
dess behandling av åtgärder i övrigt för att utveckla svensk växtförädling. 

2 Nämndens uppgift 

2.1 
Nämnden har till uppgift att pröva frågor om tilldelning av medel till 

växtförädlingsprojekt som är angelägna frän producent-, konsument- eller 
andra, allmänt samhälleliga synpunkter och som inte kan förväntas komma 
till stånd, om bidrag inte utgår. 

2.2 
Nämndens prövning av ansökningar om medel skall ske mot bakgrund 

av en allmän bedömning av nödvändiga insatser inom svensk växtföräd
ling. Nämnden förutsätts därför fortlöpande följa utvecklingen inom växt
förädlingsomrädet. 

2.3 
Nämnden förutsätts kunna anslå medel till samtliga svenska växtföräd

lingsorgan. 

3 Statens och föreningsrörelsens bidrag till Nämnden 

3.1 
Staten skall under tiden den I januari 1980-31 december 1984 ärligen 

lämna följande bidrag till Nämnden. 
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3. I. I 
Ett helopp motsvarande dels bidrag som f. n. utgår till Sveriges utsädes

förening (SU Fl. dels bidrag som f. n. utgår till växtförädlingsverksamhetcn 
vid Weibullsholms växtförädlingsanstalt och Algot Holmberg och Söner 
AB. dels de medel som utgätt från de s. k. utomramsmedlen till potatisför
~idling. För tiden den I januari-den 30 juni 1980 uppgår detta belopp till 
10 100000 kr. 

3. 1.2 
Ett hclopp motsvarande 1,5 milj. kr. i 1979/80 års pris- och lönenivå. För 

tiden den I januari-den 30 juni 1980 uppgår detta belopp till 750 000 kr. 

3.1.3 
Vid beräkning av beloppens storlek för följande år skall den allmänna 

prisutvccklingen beaktas. 

3.2 
Föreningsrörelscn skall under tiden den I januari 1980-den 31 decem

ber 1984 ärligen lämna följande bidrag till Nämnden. 

3.2.1 
Ett belopp motsvarande ett medeltal av de senaste årens bidrag från för

eningsrörelsen till växtförädling, vilket belopp beräknats till 4.5 milj. kr. i 
1978/79 års pris- och lönenivå. För tiden den I januari-den 30 juni 1980 
uppgår detta belopp till 2 410 000 kr. 

3.2.2 
Ett belopp motsvarande 1,5 milj. kr. i I 979/80 års pris- och lönenivå. För 

tiden den I januari-den 30 juni 1980 uppgår detta belopp till 750 000 kr. 

3.2.3 
Vid beräkning av beloppens storlek för följande år skall den allmänna 

prisutvecklingen beaktas. 

3.3 
Varken statens eller föreningsrörelsens bidrag till Nämnden skall vara 

förenade med villkor på annat sätt än vad som framgår av detta avtal. Det 
förutsätts att föreningsrörelsens bidrag tas från de medeljordbruket dispo
nerar enligt gällande prisregleringsbeslut, vilka överförts av jordbruks
nämnden till regleringsföreningama. 

4 Nämndens bidrag till Svalöf AB 

4.1 
Nämnden skall under tiden den I januari 1980-den 31 dtcember 1984 

lämna bidrag till Svalöf AB enligt följande: 

4.1.1 
Under de två första verksamhetsåren 1980 och 1981 skall Svalöf AB ga

ranteras projektbidrag, som tillsammans motsvarar summan av nuvarande 
bidrag till SU F från staten och föreningsrörelsen. 
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4.1.2 
Under de tre följande verksamhetsåren 1982, 1983 och 19H4 skall Svalöf 

AB garanteras projektbidrag som tillsammans motsvarar summan av nuva
rande bidrag till SU F från föreningsrörelsen och 92 %, 841/r resp. 75 % av 
nuvarande bidrag från staten till SU F. 

4.1.3 
Vid beräkning av Nämndens garanterade bidrag till Svalöf AB skall hän

syn tas till den allmänna prisutvecklingen. Vid beräkning av bidrag till en
skilt projekt skall vidare hänsyn tas till, förutom de rörliga kostnaderna, i 
skälig omfattning Svalöf ABs fasta kostnader. 

4.2 
Vid Nämndens bedömning av ansökningar om bidrag skall. utöver vad 

som sägs i punkt 4.1, särskild hänsyn tas till den organisation som byggts 
upp inom Svalöf AB. 

5 Ny överenskommelse om bidrag 

Inför de sista fem åren av avtalsperioden förutsätts att förhandlingar 
upptas mellan staten och föreningsrörelsen beträffande storleken av de to
tala bidragen till växtförädlingsverksamheten och de garanterade åtagan
dena gentemot Svalöf AB. 

6 Övrigt 

Detta avtal ingås under förbehåll av regeringens godkännande. 

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav staten, LRF 
och SLR tagit var sitt. 

Stockholm den 2 februari 1979. 

För staten: Lantbrukarnas riksförbund 

Svenska lantmännens riksförbund 
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Sammanfattning av förslag till ändrad utsädeslagstiftning 

Gällande bestämmelser 

Lagen ( 1928: 2891 angäendc hanucl meu utsiiuesvaror (frölagen), som iir 
tilmmrlig på köpa\· frö. som är avsett till utsäde. meu undantag för skogs
frö och frö av växkr som odlas enbart till prydnad. föreskriver viss upp
giftsskyldighet för siiljaren. Denne skall. senast dä varan avlämnas. skrift
ligl'n famna uppgift om sliljarens namn och adress. om fröets slag. ibland 
även sort och typ. om fröets rcnhetsgrad och ogräshalt. utom vad gäller 
köks\'äxtfrö. samt om fröets grobarhet. Uppgiftsskyldigheten gäller inte 
exempelvis då köp sker mellan köpmiin i och för deras rörelse. Har inte 
siiljaren redan vid köpet liimnat köparen sådana uppgifter om varan skall 
siiljaren anses ha garanterat att fröet motsvarar av lantbruksstyrelscn fast
ställda normaltal dl1 det gäller fröets renhet. ogräshalt eller grobarhet. 

Enligt frtilagen får inte frövara saluhällas till utsäde om den inte i fråga 
om renhelsgrad. ogriishalt eller grobarhet uppfyllc:r Je fordringar som har 
fastställts av lanthruksstyrelsen. Med stöd av denna bestämmelse har lant
hruksstyrclsen faststiillt minimifordringar för fröslag som inte omfattas av 
obligatorisk statsplornbering. för köksväxtfrö omfattar dessa minimiford
ringar endast grobarhet. Fiir frö a\' ett få.tal köksväxtslag har undantag 
medgivits frän skyldigheten att uppge fröets sort. 

Lagen ( 1976: 2981 om statsplomhcring av utsäde och om viixtförädlings
avgift gäller dels frö som är avsett till utsäde med undantag av skogsfrö och 
frö av viixter som odlas endast till prydnad. dels utsäde av potatis (utsä
despotatis l. Statsplombcring innefattar k valitctskontroll av utsädet. plom
bering av förpackning med utsäde och utfärdande av bevis härom. 

Enligt lagen ankommer det på regeringen eller myndighet som regering
en bestämmer att t'öreskriva att utsäde av visst slag får överlämnas till an
nan eller föras ut ur landet endast om stats plombering av utsädet har skett 
och att fastställa de villkor som skall gälla för sådan plombering. Statens 
utsädeskontroll svarar för utförandet av statsplomberingen. 

I de med stöd av lagen utfärdade tillämpningsbestämmelscma föreskrivs 
att statsplombering av utsäde. som är avsett att användas inom landet, och 
av utsädespotatis. som är avsedd att föras ut ur landet. får ske endast om 
utsädet efter undersökning. visat sig uppfylla vissa av lantbruksstyrelsen 
uppställda kvalitetsfordringar. När det gäller annat utsäde fär statsplombe
ring ske på grundval av enbart varudeklaration enligt föreskrifter som lant
hruksstyrelsen meddelar. 

l tillämpningsförordningen föreskrivs vidare bl. a. att utsäden av potatis, 
sträsäd. trindsäd. vallbaljväxt. vallgräs, beta. kålrot. rova. fodermärgkål. 
grönfoderraps. raps, rybs. vitsenap eller oljedådra. bortsett från vissa un
dantagsfall. inte får överlämnas till någon som kan antas använda det till 
utsäde eller föra det ut ur landet utan att statsplombering av utsädet har 
skett. Samtidigt föreskrivs att statsplombering fär äga rum även för andra 
slag av utsäden. 

Vid export av vallväxtfrö. frö av rotfrukter och köksväxter samt utsä
despotatis gäller kungörelsen (1956: 333) med vissa bestämmelser angåen
de utförseln av vallväxtfröer m. m. resp. kungörelsen (1968: 215) med vissa 
bestämmelser om utförsel av potatis. För export av vallväxtfrö samt frö av 
rotfrukter och köksväxter krävs tillstånd av lantbruksstyrelsen. För utsä-
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dcspolati~ giiller att den inte f:ir föras ut ur riket om den inte uppfyller de 
fl,rdringar som gäller för lägsta statsplomberingsklass. 

Enligt kungörelsen ( 1959: 211 l angående införsel till riket av vissa slag av 
frön fär frö av vallviixter, rotfrukter eller köksväxter inte införas utan till
;.tt1ml av lantbruksstyrelsen. 

Förslaget 

Det av lantbruksstyrelscn. statens utsädcskontroll och statens växtsort
nämnd gemensamt framförda förslaget innebär att en uppgiftsskyldighet i 
form av kvalitetsdeklaration skall kunna föreskrivas för sådant köksväxt
frö som inte är statsplomberat och för de jordbruksväxtslag som undanta
gits frhn obligatorisk statsplombering. Förslaget innebär vidare att kvali
telsdeklaration skall kunna föreskrivas iiven för prydnadsväxtfrö. Bestäm
melserna om kvalitetsdeklaration föreslås införda i Jagen om statsplombe
ring av utsäde och om växtförädlingsavgift och i den med stöd av lagen ut
Hirdade förordningen med samma rnbrik. Enligt förslaget kan därigenom 
192!) ärs lag anghende handel med utsäde (frölagen l upphävas. 

Förslaget innehiir i princip den förändringen i fråga om utsädeslagstift
ningen att uppgiftsskyldigheten enligt frölagen samt minimifordringarna 
för fri.ivaruk val i tel enligt samma lag slopas och ersätls med en kvalitcts
deklaralion. Som skäl för att slopa minimifordringarna anförs att en mini
migriins för grobarhel inte nödvändigtvis behöver vara k valitetsbefrämjan
de. 

De uppgifter som skall ingå i kvalitetsdeklarationen föreslås omfatta för
packarens eller importörens namn och adress. fröets växtart samt fröets 
grobarhet uttryckt i halt rent grott frö. I vissa fall skall även ingä uppgift 
om fröets växtsorl och innehåll av andra arter. Om växtsort uppges i de
klarationen skall krav föreligga på sortäkthet. I fall då möjlighet för grobar
hetsbestämning på laboratoriet saknas krävs ingen uppgift om halten rent 
grott frö. Portionsförpackningar av prydnadsväxtfrö bör av praktiska skäl 
som regel kunna undantas då det gäller uppgift om grobarhet. Innehåll av 
andra arter lir av intresse främst i frilandskulturer. 

Kontrollen att kvalitctt:n på varan svarar mot givna uppgifter skall enligt 
förslaget utföras av statens utsädeskontroll genom stickprov ur partier och 
förpackningar. Sortäktheten skall undersökas genom stickprovsvis efter
kontrollodling. För att underlätta kontrollen bör enligt förslaget förpackare 
och importör registreras hos statens utsädeskontroll. Kontrollmyndighe
ten bör ges tillträde till förpackningslokal eller annat utrymme för att kun
na ta prov av utsäde. Vidare föreslås straffpåföljd om deklarationen inte 
överensstämmer med kontrollresultaten inom föreskrivna toleranser. 
Kontrollen skall med vissa undantag inte vara avgiftsbelagd. 

Som motiv för förslaget anförs vidare att de strukturella förändringarna i 
utsädeshandeln sedan frölagens tillkomst är avsevärda. Utsädeshandeln 
omfattar f. n. ett fåtal företag i jämförelse med 1920-talets utsädeshandel 
då bl. a. torghandel med frö var omfattande. Utsädeshanteringen är nume
ra en industriell hantering. Konsumenten av utsäde av jordbruksväxter har 
genom lagen om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift er
hållit ett fullgott skydd. Genom införandet av denna lag har uppgiftsskyl
digheten enligt frölagen. då det gäller överlåtelse till odlaren. haft betydel
se endast för sådant köksväxtfrö som inte är statsplomberat och de jord
bruksväxtslag som undantagits från obligatorisk statsplombering. I den ut-
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sträckning konsumenten av utsäde av dessa senare växtslag hör ges skydd 
bör detta ske inom ramen för lagen om statsplombering. 

Införandet av kvalitetsdeklaration även för prydnadsväxtfrö motiveras 
av att detta ofta betingar ett högt värde och att konsumenten även i detta 
fall bör ätnjuta kvalitetsskydd. Statens utsädeskontroll har tidigare i re
missyttrande över betänkande (Os Jo 1974: 16) av utredningen om kontroll
anstalterna pä jordbrukets omräde framfört önskemäl om att prydnads
växtfrö borde omfattas av ett sädant i lag reglerat konsumentskydd. Lik
nande synpunkter framfördes dä av lantbruksstyre\sen och trädgärdsnä
ringen. 

Genom kravet pä sortäkthet i de fall sort anges i deklarationen förväntas 
konkurrensen mellan säljarna stimuleras och konsumenterna fä bättre frö. 

Förslaget innebär slutligen att bestämmelserna om exportreglering i frä
ga om frö av rotfrukter och köksväxter samt föreskrifterna i kungörelsen 
( 1968: 215) om utförsel av utsädespotatis skall upphävas i samband med att 
kvalitetsdeklaration av utsäde införs och 1928 ärs frölag upphävs. Detsam
ma gäller de bestämmelser som föreskriver särskilt tillständ för införsel av 
frö av vallväxter. rotfrukter eller köksväxter. Syftet med dessa regler för
utsätts bli tillgodosett genom föreskrifterna om statsplombering och kvali
tetsdeklaration. 
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Bilaga 5 

Sammanställning av remi~yttranden över förslag till 
ändrad utsädeslagstiftning 

Förslaget att införa kvalitetsdeklaration av utsäde och att i samband där
med upphiiva lagen angående handel med utsädesvaror, den s. k. frölagen 
frtln ar 1928. tillstyrks eller lämnas utan erinran i flertalet avgivna remiss
yttranden. Direkta invändningar mot förslaget framförs endast i några av 
yttrandena. RR \!anser sig sålunda på föreliggande underlag inte kunna be
döma hehovet av den föreslagna kvalitetsdeklarationen. De ekonomiska 
k(111sckvenserna av detta förslag bör enligt verkets mening klarläggas yt
terligare. RR V anser vidare att en avgiftsfinansiering av tillsynen bör över
vägas om kvalitetsdeklaration på visst utsäde införs. En inte obetydlig del 
av de statliga myndigheternas avgiftsbelagda verksamhet är av tillsynska
raktär. Den föreslagna tillsynen inom området torde enligt verket princi
piellt inte komma att avvika från annan statlig avgiftsbelagd tillsyn eller 
den avgiftsbelagda "erksamhet som statens utsädeskontroll bedriver inom 
st;.J.tsplllmberingssystemet. För att en avgiftsfinansiering skall anses vara 
motiverad bör dock effekterna på handeln med utsäde och frö bli acceptab
la och de förväntade kostnaderna för avgifts uppbörden stå i rimlig propor
tion till avgiftsinkomstema. RRV saknar möjlighet att på föreliggande un
derlag bedöma dessa frågor. Föreskrifter om avgift torde lämpligen kunna 
införas i utsädeslagen och utsädesförordningen. 

Triidgårdsnäringens riksförbund tillstyrker förslaget utom på en punkt. 
Dc::t gäller slopandet av de minimikrav i fråga om grobarhet som lantbruks
styrelscn enligt frölagen haft att fastställa för köksväxtfröer. Förbundet ser 
det som viktigt att kontrollmyndigheterna årligen följ...:r upp produktionen 
av utsädet för att kontrollera att grobarheten hos saluhållna fröpartier hålls 
på en sådan nivå som konsumenterna med hänsyn till det årliga produk
tionsrcsultatet i utsädesodlingama rimligen kan kräva. Förbundet är därför 
inte berett att utan en mer ingående motivering acceptera ett slopande av 
minimikraven. 

S1·eri{tes utsiidesfiirening föreslår att av köksväxtfrö endast sorter inför
da i rikssortlistan skall få marknadsföras eller "överlämnas till annan". 
Till stöd härför anför föreningen att den, delvis med statsanslag, bedriver 
växtförädling av trädgårdsväxter. Den större delen av insatsen görs för att 
fnm1ställa för svenska produktionsförhållanden väl anpassade sorter. Nya 
sorter provas i officiell sortprovning såväl med avseende på odlingsvärde 
som med avseende på sortkaraktärer, främst homogenitet och särskiljbar
het. Sorterna prövas för intagning i rikssortlistan före marknadsföring. Det 
är föreningens policy att endast marknadsföra sorter som införts i rikssort
listan och därmed kunna ge odlarna ett gott skydd beträffande sorternas 
odlingsvärde. Om man emellertid inte heller framöver behöver ha sorter 
som marknadsförs värdeprovade i landet, kommer det att bli svårt för för
eningen att försvara de relativt stora kostnader som provningen drar med 
sig. Möjligen kan föreningen tvingas till marknadsförande av sorter utan 
fullgod värdeprovning för att vara konkurrensduglig såväl kostnadsmässigt 
som tidsmässigt. För sorter av de växtslag av köksväxter, som odlas på fri
land eller i övrigt under specifika förhållanden för vår klimattyp, är det up
penbart i hög grad önskvärt med obligatorisk värdeprovning och prövning 
för införande i rikssortlistan. 
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I övrigt understryker fört:ningen vikten av att bestiimmelst:rna utformas 
sf1 att utsädesköparen får största möjliga skydd rn.:h att ansträngningar att 
framskaffa ett odlingssiikert sortmaterial a\ särskilt köksväxter frtimjas. 
vilket inte minst är viktigt för vårt land ur bcredskapssynpunkt. 

I övrigt har förslaget att införa kvalitetsdeklaration och att upphäva frö
lagen i princip och utan närmare kommentarer tillstyrkts eller lämnats utan 
erinran av LRF. TCO. !'ii'aigesfriie11gro.1·.1·is~f(ire11i11g. SACO/SR och Sn•
ri j!c.1· .fi'"i/w 11 cllarl'.fi'irening. 

Av återstående rcmissinstanser tillstyrker NO förslaget. då detsamma 
inte synes ha några konkurrensbegränsande verkningar. 

r•:o11.1·1m11'11Tl·erke1 säger sig sakna möjlighet att bedöma om påståendet, 
att en mini•nigriins för grobarhet inte nödvändigtvis behöver vara kvali
tetsbefrämjande. är riktigt. Enligt verket kan det dock allmänt sägas att det 
från konsumentsynpunkt torde vara av värde att även den som saknar in
sikt i kvalitetsbcdömning av frön är tillförsäkrad en viss minimistandard. 
Den upplysning om grobarhet som föreslas bli obligatorisk kan för konsu
menten vara av ringa värde, om han inte har någon uppfattning om vad den 
akruella uppgiften innebär i förhållande till vad som är normalt. Med hän
syn till att kontinuerlig kontroll kommer att ske för att säkerställa :Ht varan 
motsvarar kvalitetsdeklarationcn och att kontrollmyndigheten därigenom 
har goda möjligheter att bevaka den allmänna kvalitetsnivån finner konsu
mentverket emellertid att skäl inte föreligger att avstyrka den föreslagna 
ordningen. 

S1·erige.1 /a111bruksuni1·ersite1 anför att de föreslagna ändringarna. som 
tillstyrks av universitetet. i stor utsträckning är en samlad anpassning av 
hestämmelserna till gällande praxis. Ändringarna är utformade så att de 
\'äl tjänar syftet med lagstiftningen att ge utsädeskonsumenten ett kvali
tetsskydd men också på sikt verka kvalitetshöjande pä utsäden som berörs 
av bestämmelserna. 

Kl-' framhåller att förbundets principiella inställning till utsädeslagstift
ningen är att den främst skall erbjuda ett tillfredsställande skydd för konsu
menterna och inte verka onödigt kostnads- eller prisfördyrande. Samtidigt 
bör den utformas så alt man har motsvarande krav på kvalitetskontrollen 
av importerade varor som på inhemska varor och så att informationen på 
förpackningarna till konsumenterna är enhetlig och upplysande. 1 princip 
synes det framlagda förslaget vara acceptabelt frän dessa utgångspunkter. 

Enligt ."frerige.1· grossis1jiirb1111d bör man med de föreslagna ändringarna 
av hittillsvarande regleringar på området kunna uppnå en viss förenkling 
samtidigt som förbrukarna får rimlig garanti för ifrågavarande fröers kvali
tet. 

Sreriges fröodlureförbund anför att de aktuella ändringsförslagen ligger 
i linje med vad förbundet vid andra tillfallen redan framfört. Det är helt rik
tigt att frölagcn av är 1928 upphävs och konsumentskydd för andra varor 
än sådana som statsplomberas införs i lagen om statsplombering av utsäde 
och om växtförädlingsavgift (utsädeslagen). Att också prydnadsväxtfrö 
skall omfattas av bestämmelserna anser förbundet vara väl motiverat. 

I flera remissyttranden har framförts synpunkter på de föreslagna änd
ring:una i och tilläggen till förordningen om statsplombering av utsäde och 
om växtförädlingsavgift. 

Kv11s11me11t1·erket. som inget har att erinra mot förslaget att även pryd
nadsväxtfrön skall omfattas av lagstiftningen. erinrar om att det i förslaget 
dock förutskickas att portionsförpackningar av prydnadsväxtfrö av prak
tiska skäl kan komma att undantas vad gäller uppgifter om grobarhet. Det
ta kan enligt verket accepteras under förutsättning att av förpackningen 
framgår hur många sträckmeter eller plantor som innehållet rä(;ker till. 
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S1·aig1·s friic11gro.1·.1·i.1·(f{'irc11i11g finner de enligt förslaget ställda kraven 
på kvalitetsdeklaration riktiga. I särskilda fall när det giiller' spe.:ialsorter 
hör dnå handeln tillfrågas för att fä för konsumenterna riktiga deklaratio
ner. När det gäller konsumentförpackade fröer giiller det att ge en sa riktig 
och Hittförst<ielig information om kvaliteten snm möjligt. Föreningen före
slår därför att man tillsätter en kommittc bestående av de remissinstanser 
som iir intres~erade att medverka till att utforma en kvalitetsdeklaration 
som tillvaratar såväl konsumenternas som handelns intressen. 

S1·eriges .tfiiudlarc.fi'irb1111J utgär fran att den myndighet som skall med
dela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas vid halitetsdeklara
tion i största mi~jliga utsträckning bevakar konsumentskyddsaspekten 
samtidigt som hi.insyn tas till vad som är praktiskt genomförhart. 
SACO/SN föreslår att även uppgifi om halten rent frö skall ingå i kvalitets
deklarationen. Detta motiveras med dels att denna måste anses var väsent
lig i deklarationen. dels att den ända maste tas fram för att kunna bestäm
ma rent grott frö. SACO/SR anser att uppgift om rent grott frö för utsäde 
av prydnads växter endast skall lämnas beträffande arter för vilka det finns 
en internationellt erkänd analysmetodik. Varudeklaration för en viss art 
biir enligt SACO/SR vara samstämmig oavsett typ av förpackning. 

S1·eriR1's.fi·ii/11111Jltmfiirening framför ett flertal synpunkter och förslag i 
fraga om de uppgifter som skall lämnas i kvalitetsdeklarationen. Enligt för
eningen är vidare en obligatorisk köksväxtsortlista på relativt kort sikt ett 
önskcmäl och skulle i lagens anda förstärka konsumentskyddet. Bl. a. hör i 
sådant fall växtslagets resp. sortens eller varietetens liimplighet för 
svenskt klimat. särskiljbarhet. homogenitet. stabilitet och andra egenska
per dokumenteras. Nuvarande i vårt land marknadsförda sorter skall auto
matiskt vara kvalificerade för intagning i listan. Ett provningssystem som 
överensstämmer med det som tillämpas inom EG-området är önskvärt. 

I övriga yttranden har förslagen till ändringar i tillämpningsbestämmel
sema lämnats utan erinran. 

Förslaget att upphäva kungörelsen angående införsel till riket av vissa 
slag av frön har avstyrkts av flera remissinstanser. 

KF anför att de föreslagna ändringarna av frölagen och lagen om stats
plombering i princip synes vara acceptabla från bl. a. den utgångspunkten 
att utsädeslagstiftningcn främst skall erbjuda ett tillfredsställande skydd 
för konsumenterna. I praktiken anser förhundet det dock tveksamt om så 
hlir fallet. om nuvarande bestämmelser angående införsel av frö skulle 
upphöra att gälla. Förbundet hyser den åsikten att stor sannolikhet då före
ligger att en postorderförsäljning av importerade fröer uppstår. på liknande 
sätt som nu äger rum för blomsterlökar m. m. Härvid måste man räkna 
med risken att sortäktheten inte kan garanteras eller att t. ex. ogräsfrö, 
flyghavre och liknande kan komma att införas i landet. Förbundet anser 
därför att man med hänsyn till såväl konsument- som producentintressena 
åtminstone tills vidare bör bibehålla någon form av importlicens för köks
växtfrö och prydnadsväxtfrö. Förbundet föreslår att man söker åstadkom
ma en viss förenkling av nuvarande licenstvång. t. ex. genom ett registre
ringsförfarande eller på annat sätt. 

Si·erigcs grossistförhund anför att inom branschen verksamma grossist
företag har anmält att det enligt deras åsikt föreligger risk att en omfattan
de i utlandet baserad postorderhandel i fröer riktad mot svenska förbruka
re kan uppkomma om importlicensförfarandet upphör. En sådan handel 
skulle enligt företagens uppfattning bli svår att effektivt kontrollera frän 
kvalitativ synpunkt. Förbundet anser att denna aspekt kan behöva ytterli
gare utredas. 

Enligt Sveriges fröengrossistförening kommer såväl kontroll som skydd 
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för konsumenten att bli betydligt sämre än f. n. Förslaget att slopa licens
t vänget kommer att medföra att man helt förlorar kontrollen över vad och 
vilka kvantiteter och kvaliteter köksväxtfrö som kommer att importeras. 
för att ge konsumenterna största möjliga skydd föreslär föreningen att li
censtvånget bibehålls. men med en viss förändring enligt följande förslag. 
Lantbruksstyrclsen !äter registrera samtliga de fröföretag som regelbundet 
importerar köksväxtfrö. Registrerade företag är sedan skyldiga att vid var
je importtillfälle anmäla kvantitet och sort till lantbruksstyrelscn. Statens 
utsädeskontroll kan vid ankomsten av frö ta ut de prover som behövs för 
analys och för efterkontrollodling, som bör ske även i fortsättningen. Detta 
medför ett smidigare system för såväl myndigheter som företag. Önskar 
pri rntpersoner eller andra inte registrerade företag importera köksväxtfrö. 
bör man däremot före införsel ha godkänd licens i likhet med nuvarande 
system. När det gäller import av färdigpackade fröpåsar bör detta förbju
das med tanke på den stora risk som finns att få in för såväl lantbruket som 
konsumenterna olämpliga sorter och svårbekämpade ogräs. 

S1·t'riges j'ri>odlure.fi5rb11nd anser att gällande införselbestämmelser i frå
ga om vallfrö bör kvarstå. Som skäl härför anför förbundet att numera till
lämpad ordning. såväl för årligen återkommande fröprisförhandlingar som 
fastställande av årliga odlingsstöd, kräver noggrann och verklighetsnära 
kännedom om aktuellt marknadsläge. Förbundet förmodar att varken utsä
des företagens två gånger om året lämnade lagerdeklarationer eller uppgif
ter från statsplomberingen kan ge en tillräckligt aktuell och relevant bild av 
situationen på vallfrömarknaden. Tillståndsgivande myndighet är genom 
sakkunnig knuten till vallfröodlingens stödorgan. Detta förhållande med 
möjlighet till intim uppföljning av aktuellt läge på importsidan upplever fö
reträdarna för den svenska vallfröodlingen som en stor fördel. 

För frö av köksväxter och rotfrukter tycks inte samma skäl som anförts i 
fråga om vallväxter föreligga för bibehållna importbestämmelser. I fråga 
om rotfrukter bör föreliggande krav om statsplombering och rikssortlisttill
hörighet vara tillfredsställande för såväl utsädesförbrukare som inhemsk 
växtförädling och förekommande svensk utsädesproduktion. Import av 
köksfröväxt oavsett sort och med nu föreslagna slopade införselbestäm
melser ter sig diskutabel bl. a. med hänsyn till en upprätthållen svensk 
växtförädling på området. Krav om rikssortlisttillhörighet med åtföljande 
omständlig och dyrbar sortprövning torde dock vara svårt att fä till stånd. I 
sammanhanget borde enligt förbundets mening dock diskuteras ett system 
med att efter vissa kriterier på en officiell lista förteckna sådana köksväxt
sorter, som anses vara godtagbara för användning i och import till Sverige. 

Om införselbestämmelserna för köksväxter slopas finns enligt SACO/ 
SR risk för att frövaror innehållande snärjearter och tlyghavre kan spridas 
i landet. Lagen om skydd mot flyghavre synes ge viss möjlighet att under
söka importpartier för tlyghavreförekomst. Denna lag omfattar emellertid 
inte "frö av art som endast odlas till prydnad". 

Sn'riges fröhandlareförening anser att importkontrollen över köksväxt· 
frö bör - som konsumentskydd - kvarstå i minst nuvarande omfattning. 

I övriga yttranden har förslaget att upphäva införselkungörelsen till
styrkts eller lämnats utan erinran. 

Enligt S1·eriges fröodlareförbund synes förslaget om upphävande av ex
portregleringen i fråga om köksväxt- och rotfruktsfrö motiverat. Förbun
det finner också starka skäl föreligga för ett bibehållande av utförselbe
stämmelserna beträffande vallfrö. 

Även S1·eriges fröhandlareförening tillstyrker att exportregleringen för 
köksväxt- och rotfruktsfröer upphävs. 

Övriga remissinstanser har lämnat förslaget beträffande upphävande av 
exportbestämmelserna utan erinran. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979 


