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Høringssvar til Kommissionens forslag til regler for produktion og markedsføring af
planteformeringsmateriale i form af heterogent materiale, j.nr. 21-0162-000012

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give bemærkninger til EU Kommissionens
forslag til regler for produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale i form af heterogent
materiale - delegeret retsakt til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 om
økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.
Vi har følgende bemærkninger til forslaget:
Artikel 4, stk. 1
Der bør være mulighed for at kræve kontrol, i tilfælde af mistanke om potentiel svindel, for at
kontrollere, om der findes beskyttede sorter i materialet. Dette er en specialiseret opgave som kan
løses af TystofteFonden.
Da der ikke længere er et krav om et minimum antal år under økologiske forhold i den foreslåede
lovtekst, kunne der være et krav om, at kun økologiske sorter/heterogent materiale (OHM) kan
bruges som forældremateriale for at sikre tilpasning til økologiske dyrkningsforhold. Der bør være
en henvisning til økologiske principper for økologisk forædling, tilsvarende som for økologiske
sorter.
Da OHM er beregnet til lokal tilpasning til givne miljøer, kunne man underlægge OHM fra andre
medlemsstater en national godkendelse for, at det kan sælges i den givne medlemsstat.
Artikel 4, stk. 2
Det er nødvendigt med et minimum antal generationer for at sikre tilstrækkelig tilpasning.
Artikel 5
Der er behov for en afklaring af, hvem der bærer den økonomiske byrde i forbindelse med
markkontrol mv.
Artikel 6
Græs og kløver bør være undtaget fra denne lovgivning. Græs og kløver har en høj indbygget
heterogenitet. Græs og kløver består af populationssorter, der er fænotypisk og genetisk
heterogene, og der er ikke et indlysende behov for en alternativ registreringsproces uden SES og
værdiafprøvning for at sikre heterogene sorter, da disse sorter allerede er heterogene.
Forædlingsmål for økologisk og konventionelt græs er langt hen ad vejen ens. Græs og kløver
dyrkes oftest i blandinger. Græsblandinger er designet til specifikke formål som persistens,
robusthed, kvalitet og høj produktion. Ved at blande arter og forskellige sorter er græsblandinger
allerede en heterogen afgrøde, og der er ikke et indlysende behov for at få dette inkluderet i
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kategorien OHM. Det vil være ekstremt vanskeligt at skelne mellem OHM og eksisterende sorter
uden SES-afprøvning. Hvis sorter af græs og kløver kan registreres som OHM og sælges baseret
på information fra forædlere, kan dette potentielt underminere den eksisterende
registreringsproces. Bekymringen fra virksomheder er, at en blanding af allerede registrerede sorter
kan anmeldes som OHM under et nyt navn efter økologisk opformering, og uden SES afprøvning vil
det være vanskeligt at kontrollere indholdet.
Artikel 6, stk. 2, litra a) og stk. 9, litra a): punkt 2 vedrørende afstand bør også medtages
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