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Skriftlig høring af §2-udvalget vedrørende planteformeringsmaterialeforordningen 

 

Med mail af 11. juni 2013 har Fødevareministeriet sendt notat L 36-13 om forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale 

(planteformeringsmaterialeforordningen) i skriftlig høring. Landbrug & Fødevarer har nedenstående 

bemærkninger. 

 

Landbrug & Fødevarer er tilfredse med, 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. 

Men som det fremgår af de fremsendte høringssvar er vi stærkt bekymret for konsekvenserne af 

artiklen omkring heterogent materiale. Det er som minimum vigtigt, at adgangen til at anvende 

heterogent materiale kun sker i overensstemmelse med det behov, der er herfor, og det ikke bredes 

generelt ud til arter, hvor det ikke er relevant, eller kan kontrolleres. Græsser og kløver bør derfor 

helt undtages for afsnittet om heterogent materiale. 

 

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 er udsat med forslaget. Det er derfor 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. 

 

Nichemarked 

Angående rammerne for et nichemarked så mener vi, at de er for store, og vil kunne misbruges.  

Grundlæggende bør niche kun omhandler amatører og hobbyopformering men artiklen giver 

mulighed for misbrug af systemet. 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. 
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