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Høringssvar til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring 

af planteformeringsmateriale 

 

Landbrug & Fødevarer er generelt tilfreds med EU's udkast til at have en forenklet og moderniseret 

forordning til at erstatte de 12 eksisterende direktiver om produktion og markedsføring af 

planteformeringsmateriale. Et solidt regelgrundlag sikrer, at landmanden åbent har sikkerhed for 

identiteten og kvaliteten af det frø og planteformeringsmateriale der købes, som er afgørende for 

dyrkningssikkerheden og indtjeningspotentialet. Vi er glade for, at der i udgangspunktet opretholdes 

den eksisterende grundlæggende tilgang til registrering af plantesorter/materiale og 

certificering/inspektion af partier forud for markedsføring, der er vigtig for erhvervets udvikling og 

forædlernes overlevelse. 

 

Landbrug & Fødevarer har sammen med de fire private planteforædlere; DLF-TRIFOLIUM, Nordic 

Seed, Sejet Planteforædling og LKF Vandel formuleret ”En Vision for Dansk 

Planteforædlingsforskning”, hvor vi kommer med en række konkrete anbefalinger for satsningen på 

de næste årtier planteforædling. Planteforædlingens primære bidrag ligger i udvælgelsen af de 

genetiske kombinationer, der er optimale både for det nuværende og fremtidige dyrkningssystem. 

Grundvidenskabelig plantebioteknologisk forskning kan ikke løse opgaven alene, hvis 

planteforædlingen skal sikre konkurrencefordele ved at ny viden omsættes i praksis til gavn for 

såvel konventionel som økologisk produktion. Lovgivningen skal understøtte at forædlingen fortsat 

sker i Danmark. 

 

De danske planteforædleres aktiviteter handler ikke kun om værdi i fremtiden, de genererer 

allerede en årlig eksportværdi på genetik på langt over 2 mia. kr. For den danske kornproduktion 

medfører den årlige forædlingsbetingede udbyttefremgang på ca. 1 pct. en merværdi på 135 mio. 

kr. årligt. Den danske frøbranche dyrker årlig mellem 70.000 og 90.000 ha græs- og  

Kløverfrø og hertil kommer ca. 6.000 ha havefrø. Over 95 % af den danske frøproduktion 

eksporteres.  

 

Landbrug & Fødevarer er generelt bekymret for omfanget af delegerede retsakter, som skaber 

betydelig usikkerhed om det endelige regelindhold. 

 

Særligt for artikel 14.3 omkring heterogent materiale er vi stærkt bekymret for konsekvenserne, da 

indholdet er upræcist og stort set ukendt. Forslaget imødekommer ønsker fra en række økologiske 

forædlere, som finder det væsentligt, at der nu åbnes op for denne mulighed. Konsekvenserne for 

det nuværende sorts- og certificeringssystem kan dog blive meget alvorlige og være umulige at 

kontrollere, og en bibeholdelse af artikel 14.3 forudsætter derfor betydeligt flere præciserende og 

afgrænsende retningslinier for at sikre den rette balance i forholdet mellem heterogent materiale og 

veldefinerede sorter.  
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Det er som minimum vigtigt, at adgangen til at anvende heterogent materiale kun sker i 

overensstemmelse med det behov, der er herfor, og ikke bredes generelt ud til arter, hvor det ikke 

er relevant, eller kan kontrolleres. Da f.eks. heterogeniteten i græsser og kløver allerede er stor, vil 

muligheden for at markedsføre heterogent materiale i praksis ikke øge den genetiske diversitet i 

anvendelsen af græsser og kløver i Europa. Græsser og kløver bør derfor helt undtages for 

afsnittet om ”heterogent materiale”, Artikel 14.3, således at kategorien ”heterogent materiale” ikke 

tillades indenfor disse arter. 

 

Indførelse af kategorien heterogent materiale vil mindske landmandens muligheder for at få 

troværdige dokumenterede oplysninger om det købte frøs identitet og kvalitet. Enhver kan 

registrere en heterogen sort, som herefter kan bruges som ’kanal’ til salg af frø med vidt forskellig 

oprindelse og kvalitet.  

 

Forbrugerbeskyttelsen kan være udfordret. Det er herunder vigtigt at beskytte og sikre alle 

landmænd i de delegerede retsakter. Således at enhver landmand sikres grundlag for et godt 

indtjeningspotentiale, og at utilsigtet iblanding af ukendt herkomst ikke ødelægger denne mulighed. 

 

Angående rammerne for et nichemarked, beskrevet i artikel 36, så mener vi, at de er for store, og 

vil kunne misbruges.  I artikel 36.1 (a) anvendes begrebet ”små mængder”, men der er ikke 

defineret en begrænsning – det ligger til at skulle vedtages i delegerede retsakter. Ligeledes 

mangler muligheder for kontrol og sanktionering som også er en ubekendt, før de delegerede 

retsakter er vedtaget. Grundlæggende bør dette omhandler amatører og hobbyopformering. 

Artiklen giver derimod mulighed for misbrug af systemet. Hvem skal betale for de udgifter som 

”mikrovirksomhederne” lettes for? Grænsen for antal ansatte og årlig omsætning / samlet balance 

er for høj og rammer skævt. Mange professionelle operatører vil være undtaget, og kunne fristes til 

at gøre brug af denne mulighed og dermed etablere en betydelig ”freerider”-problematik.  Hvis der 

skal være en undtagelse, bør grænsen være den samme som vi har i dag. 

 

Vi har herudover bemærkninger til følgende artikler: 

 

Artikel 11.1 (d) 

Der er behov for at få uddybet, hvad der er omfattet her. 

 

Artikel 14.2 

Hvilke arter? Hvad er tænkt omfattet her? 

 

Artikel 21.5 (g) 

Hvad vil der ske hvis frø ikke anvendes, som det er påtænkt ifølge mærkesedlen? Hvem er 

ansvarlig og hvordan skal det kontrolleres? 

 

Artikel 34 

Vi ønsker at bevare det eksisterende system med forskellig tilgang til mængde begrænsninger for 

landbrugsafgrøder og grøntsager. 

Vi ønsker at fastholde de data der skal oplyses i det eksisterende system for landbrugsafgrøder og 

grøntsager. 

 

Artikel 37.1 

Spireevneprocenten er for lav. Hvis der mangler frø vil det ofte være nødvendigt at gå ud over 

forskellen på 5 %. 
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Artikel 38 

Vi ønsker at bevare det eksisterende system for ikke at få yderligere administrative byrder i 

systemet som medfører øget udgifter for erhvervet. Vi ønsker at fastholde det eksisterende system 

med markinspektions-certifikater. 

 

Artikel 56.4 (d) 

Denne artikel skal også gælde for nationale registreringer 

 

Artikel 57.2 

Hvordan defineres oprindelsesregion? Findes en entydig definition? 

 

Artikel 60 

Der er behov for at få afklaret om sorter, som ikke er omfattet af DUS, er en del af reference 

kollektionen for selvstændighed? 

 

Artikel 64 

Det skal sikres at denne artikel er i overensstemmelse med CPVO guidelines.  

 

Artikel 79.4 

Mulighed for klage-adgang skal tilføjes til afgørelsen. 

 

Artikel 88 og 89 

Disse undtagelser må ikke medføre øget udgifter for erhvervet (professionelle operatører) og skal 

være omfattet af myndighedens budget. 

 

 

Med venlig hilsen 
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