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Deltagere: Formand Birte Boelt, Aarhus Universitet  

Anders Søndergaard Larsen, DLF 

Kirsten Jørgensen, Københavns Universitet 

Lisbet Dahl, Pometet, Københavns Universitet 

Hanne Lakkenborg Kristensen, Aarhus Universitet, Årslev 

Bruno Sander Nielsen, Landbrug & Fødevarer 

Anne Fabricius, Dansk Gartneri 

Erling Frederiksen, Frøsamlerne 

Gerhard Deneken, Tystoftefonden 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen: Kim Holm Boesen og Birgitte Lund, 

under punkt 8 deltog Merete Buus fra enheden Planter. 

 

Afbud fra: Ahmed Jahoor, Nordic Seed A/S; Mogens Nygaard Olesen, Foreningen danske 

Planteforædlere; Jens Kr. Ege Olsen, LKF Vandel; Erik Dahl Kjær, Københavns Universitet; Lars 

Sørensen, Økologisk Landsforening; Bettina Buhl på vegne af Peter Bavnshøj, Det Grønne Museum, 

Gl. Estrup; Claus Saabye Erichsen, Dakofo; Hans Erik Svart, Miljøstyrelsen og Jette Nydam Hansen, 

NordGen. 

 

 

Punkt 1. Velkommen  

Formanden bød medlemmerne velkommen.  

 

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt som følger: 

1. Velkommen 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Meddelelser 

a. Formanden 
b. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
c. Medlemmerne 

4. Gennemgang af ændringer til strategien 
5. Kommentarer og godkendelse af strategien 
6. Udvalgets forslag til kommende emner til diskussion i udvalget, 

f.eks. brugsgenbank, formidlingsindsats 
7. Indstilling af danske medlemmer til arbejdsgrupper i NordGen og ECPGR 
8. Fælles nordisk sortsliste for bevaringssorter  
9. Evt. 
10. Næste møde 
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Punkt 3. Meddelelser 
a. Formanden 

Udvalget blev udpeget, mens den tidligere NaturErhvervstyrelsen var under 

omorganisering. Udvalget er nedsat til og med 30. juni 2017. 

b. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Navneændring og organisationsændring: Den 1. februar 2017 skiftede styrelsen navn 

fra NaturErhvervstyrelsen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Samtidig trådte en ny 

organisation i kraft i Miljø- og Fødevareministeriet, bl.a. med omrokering af områder 

med snitflade til hinanden, bl.a. bioøkonomi, der er flyttet til Miljøstyrelsen og ligesom 

GUDP-sekretariatet, mens GUDP udbetalingsområdet ligger i Augustenborg.  

Udbetaling under mindre ordninger: F.eks. under projektordningen for jordbrugets 

genetiske ressourcer vil der kun blive udbetalt midler én gang i kvartalet.  

Ændring på Finanslov 2017: Der er skåret 1 million kr. årligt i projektordningen for 

jordbrugets genetiske ressourcer, dvs. at der er ca. 2 mill. kr. til projekter til både husdyr 

og planter. 

GMO SANTE F’s audit i Danmark: Anbefaler at der bliver mere opmærksomhed på de 

mindre forædlere. I forbindelse med forsøgsudsætning af GMO er der i tidligere forsøg 

med vårbyg konstateret genspiring efter tre år.  Forsøgsarealet bliver fortsat overvåget i 

minimum fem år. 

NordGen vil på Nordisk Ministerråds sommermøde for ministrene præsentere sine 

aktiviteter. 

PPP det fælles nordiske præplanteforædlings program udløber i 2017. Branchen har 

allerede tilkendegivet sin opbakning til fortsættelse af programmet i en ny periode. 

c. Medlemmerne 

KU, Pometet orienterede om stikkelsbærfestivallen, som vil blive afholdt den 28. juli 

2017. Der vil blive udsendt invitation og program for dagen til udvalgets medlemmer. 

AU, Institut for Fødevarer orienterede om åbent hus den 11. september 2017 under 

projektet ”BitterSund – Flere sunde og bitre grønsager til food service sektoren”, bl.a. 

finansieret af GUDP. 

Tystoftefonden oplyste, at pr. 1. januar 2017 blev styrelsens myndighedsansvar for de 

opgaver, der er forbundet med certificering af frø og sædekorn overført til den selvejende 

fond, Tystoftefonden. Styrelsen vil føre tilsyn med fondens opgavevaretagelse. 

Landbrug & Fødevarer orienterede om ansættelse af ny områdedirektør for 

erhvervspolitik.  

 

Punkt 4. Gennemgang af ændringer til strategien 
Formanden orienterede om de ændringer, der var foretaget i det fremsendte udkast til strategien, 

siden udvalgets møde i december 2016. Der var arbejdet videre med strategien ud fra det 

udgangspunkt, at det er ministeriets strategi. Endvidere er strategien nu opbygget på grundlag af input 

fra udvalget bl.a. er den detaljerede beskrivelse af Danmarks internationale forpligtelser nu flyttet om 

bagerst i bilag 1.1 – 1.4. Derudover er udvalget under formidlingsdelen blevet inddraget til at være 

aktive i den nye periode. 

 

Formanden takkede for de fremsendte bemærkninger og lagde op til, at yderligere sproglige ændringer 

skal sendes skriftligt direkte til styrelsen. Der blev efterlyst billeder af voksende planter til strategien.  



 

 

3 

Punkt 5. Kommentarer og godkendelse af strategien  
Formanden bad udvalgets medlemmer om at tilkendegive deres kommentarer til strategien. 
 
Indledningsvis kvitterede Landbrug & Fødevarer og Aarhus Universitet for den ændrede udgave af 
strategien og gav positiv konstruktiv kritik til den. Foreningen Frøsamlerne meddelte, at den ikke kan 
støtte op om strategien, idet de finder den er for luftig og uforpligtende. Der er ikke nok handling bag. 
Det blev påpeget, at der er så meget de ønsker ændret, at de ikke kan bakke op om strategien. 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bad Frøsamlerne om at indsende en skriftlig tilkendegivelse 
vedrørende deres manglende støtte til strategien der indsættes som mindretals udtalelse.  
 
Strategien blev gennemgået, og alle fik mulighed for at give deres bemærkninger. De øvrige 
medlemmer støttede strategien. 
 
Københavns Universitet, Pometet tilkendegav dog utilfredshed med, og efterlyste hvorfor prydplanter 
ikke er omfattet af strategien. Hertil blev der henvist til afsnittet ”Afgrænsning af planteområdet” i 
strategien, som specifikt beskriver, at udvalget tidligere i processen har genovervejet at inddrage 
prydplanterne. Da blev det besluttet, at prydplanterne ikke skal være omfattet på nuværende 
tidspunkt. Det blev pointeret af andre medlemmer, at det er et spørgsmål om prioritering og midler, og 
at det netop er udvalgets opgave at foretage denne prioritering. Det er ikke muligt at have ”det hele” 
med, og det er fortsat planter til fødevarer og foder, der er prioriteret højest. Københavns Universitet 
foreslog, at det bliver indskrevet i strategien, at det er udvalgets prioritering. 
 
Formanden konkluderede, at udvalgets kommentarer generelt går på at strategien skal udvise mere 
handling, at beskrivelsen af punkterne skal være mere aktiv. Forud for mødet havde det været 
hensigten, at strategien skulle godkendes på mødet. Frøsamlerne afstod fra at støtte strategien uanset 
de ændringer, der vil komme foranlediget af udvalgets kommentarer. De øvrige medlemmer 
tilkendegav, at de støttede strategien, men ønskede at se de på mødet foreslåede ændringer i 
strategien, inden den bliver trykt. Det blev derfor aftalt, at yderligere sproglige ændringer skal sendes 
til styrelsen snarest. Herefter vil en opdateret version af strategien blive rundsendt til udvalget til deres 
endelige godkendelse.   
 
Endelig vil ministeren få tilbud om at skrive et forord til strategien og godkende den. Hvis ministeren 
ikke vil være afsender, da skal strategien en tur igennem udvalget igen. 

 
 

Punkt 6. Udvalgets forslag til kommende emner til diskussion i udvalget, 
      f.eks. brugsgenbank, formidlingsindsats 

Formanden åbnede op for, at næste skridt for udvalget efter arbejdet med at udvikle strategien må 
være at trække i arbejdstøjet i forhold til mulige emner, udvalget skal gå i dybden med. Forslag til 
emner:  
 
Brugsgenbank for at få flere plantegenetiske ressourcer i anvendelse. Pometet nævnte, at der er 
udfordringer i forhold til udlevering af podekviste. Sverige udleverer efter en anden ordning. Vedr. 
NordGen’s overskudsfrø fra opformeringer skal den juridiske og praktiske del afklares. 
 
Formidlingsindsats: Omverdenen skal gøres bevidst om jordbrugets plantegenetiske ressourcer. Det 
blev fremhævet, at der allerede er stor interesse og opmærksomhed blandt nogle grupper, men det er 
vigtigt, at politikerne også er bevidste om betydningen. Der er fokus på området, men de finansielle 
midler mangler, og derfor skal der nu fokus på finansieringskilder.  
 
Frøsamlerne foreslog afgrødernes vilde slægtninge som emne for diskussion i udvalget, og blandt 
andet blev det fremhævet, at det er vigtigt at koordinere med andre tiltag. Endvidere blev arbejdet om 
at samle historien om de gamle grønsagssorter og – forædling nævnt. 
 
Formanden konkluderede, at et konkret problem er tilgængeligheden af materiale, og både Pometet og 
Årslev tilkendegav, at de gerne vil give korte oplæg om dette emne. På næste møde er der desuden 



 

 

4 

brug for at brainstorme omkring, hvordan området med jordbrugets plantegenetiske ressourcer bliver 
’solgt’ ind i andre områder, inklusiv får åbnet døren til andre finansieringskilder. 
 

Punkt 7. Indstilling af dansk medlemmer til arbejdsgrupper i NordGen og 
ECPGR 
Styrelsen oplyste, hvem der er danske medlemmer p.t. i de fem arbejdsgrupper under NordGen og i 

alle arbejdsgrupperne under ECPGR. Der er et vakant medlem i ECPGR arbejdsgruppen for ”Potato”, 

og udvalget blev opfordret til at komme med forslag til et nyt dansk medlem til denne gruppe og give 

besked til styrelsen. 

 

Formanden konkluderede, at procedure for udpegning af danske medlemmer til NordGens 

arbejdsgrupper bør være, at NordGen henvender sig til styrelsen, der indstiller danske medlemmer 

efter forslag fra udvalgets medlemmer. 

 

Punkt 8. Fælles nordisk sortsliste 
Enheden Planter gav en kort orientering om arbejdet for at opnå en fælles nordisk sortsliste for 

bevaringssorter. I dag har Danmark en sort på sin bevaringssortsliste nemlig bevaringssorten ”Kornby 

Øland”. Sverige har en bevaringssortsliste på omkring 50 sorter, udvalgt af NordGen og Norge har 

også en bevaringssortsliste.  Finland har dog indtil videre trukket sig ud af samarbejdet omkring at 

opnå en fælles nordisk sortsliste. EU Kommissionen er blevet præsenteret for ideen i september 2016 

og er positiv stemt overfor en fælles region, men med vurdering fra sort til sort. Der er dog endnu ikke 

lavet en endelig aftale med Sverige og Norge om en fælles nordisk sortsliste. 

 

Punkt 9. Eventuelt 
Formanden orienterede om afholdelse af DanSeed symposium den 13.-14. marts. 

 

 
Punkt 10. Næste møde 
Der vil blive udsendt en doodle med forslag til datoer i juni måned. Gl. Estrup blev foreslået som 

mødested for næste udvalgsmøde. 

 


