
Byt frø og styrk  
mangfoldigheden

Er du privat person, kan du frit 
bytte frø inden for EU.

Hvis du sælger frø, er der andre 
krav, der skal være overholdt. 
 

Tjekliste  
– byt frø og styrk mangfoldigheden 
Tag et lyntjek og se, hvornår du som privat er omfattet af reglerne. 

 Er du privat og bytter frø inden for EU? 
 Du er ikke omfattet af reglerne.

 Køber du frø fra lande uden for EU fx på internettet?
  Uanset om frøene er til privat eller kommerciel brug, skal du overholde 

EU´s importkrav. På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan du finde  
en liste over arter, hvor der kræves plantesundheds certifikat.

 Sælger du frø?
 Hvis du vil sælge frø, skal du henvende dig til NaturErhvervstyrelsen,  

da der kan være krav til registrering, produktion og mærkning,  
afhængigt af plantearten.

 Tager du frø med hjem fra ferie?
 Du kan frit tage små mængder frø med hjem i håndbagagen.  

Vær opmærksom på, at frø af visse udryddelsestruede plantearter  
er omfattet af CITES konventionen.

I flere tusind år har de plantegenetiske ressourcer været fællesarv, men med 
Biodiversitetskonventionen er det fra 1993 landene selv, der har de suveræne 
rettigheder til bl.a. egne genetiske ressourcer. 
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Læs mere om vores arbejde  
med plantegenetiske ressourcer

www.naturerhverv.dk/landbrug/ 
genetiskeressourcer  



Som privat person kan du frit bytte 
frø til privat brug inden for EU. Hvis 
du sælger frø til ikke kommercielt 
brug – altså til privat brug, skal du 
være opmærksom på, at der er krav 
til mærkningen. Frøbytning bidrager 
til mangfoldighed og øget biodiver-
sitet. Her kan du se, hvad du skal 
være opmærksom på, når du køber, 
sælger eller importerer frø. 

Værn om sunde frø og planter
Sundt frø giver sunde planter. Frø kan 
være inficeret med skadegørere, der 
kan føre til, at alvorlige plantesygdom-
me og skadedyr bliver spredt i den 
danske natur. Det er derfor vigtigt at 
bruge sundt frø. Skadegørere, der kan 
smitte med frøet, er oftest helt usynlige 
på frøet, mens symptomerne kan ses 
på planten.

Frø med hjem fra rejser
Det kan være fristende at tage ekso-
tiske frø med hjem fra ferien uden for 
EU. Du må generelt gerne tage frø 
med hjem fra din ferie, men kun i små 
mængder til privat brug, og du skal altid 
have frøene i din håndbagage. 

Hvis du rejser til Danmark fra et andet 
EU land, kan du generelt frit medbringe 
alle typer af frø i små mængder og til 
privat brug. 

Brug din sunde fornuft 
Regler eller ej, brug din sunde for-
nuft, når du samler og bytter frø, eller 
overvejer at købe frø på internettet, og 
tænk dig om, inden du tager en pose 
frø med hjem fra ferien i håndbagagen. 
Du kan risikere at bringe uventede 
souvenirs med dig i form af invasive 
arter og planteskadegørere, og dermed 
gøre skade på vores natur.

Køber du planter på nettet?
Du kan frit købe frø på internettet. Men 
du skal være opmærksom på im-
portreglerne, hvis du køber frø fra lan-
de uden for EU. Det skyldes, at frø af 
visse plantearter skal importkontrolle-
res og følges af et plantesundhedscer-
tifikat fra eksportlandet, når du impor-
terer dem. Det gælder fx chili, tomat og 
visse bønner. Denne type import koster 
et gebyr. Vær opmærksom på, at frø af 
visse udryddelsestruede plantearter er 
omfattet af CITES-konventionen.

Sælger du frø?
Hvis du sælger frø til private, skal du 
henvende dig til NaturErhvervstyrelsen, 
da der kan være krav til registrering, 
produktion og mærkning. Det afhænger 
af plantearten. 

Plantegenetiske ressourcer
Som frøsamler er du med til at bevare 
de gamle sorter. De plantegenetiske 
ressourcer er en forudsætning for, 
at vi også fremover kan udvikle nye 
plantesorter. På den måde kan vi sikre 
kvalitet i vores fødevarer, tage hen-
syn til miljøet og tilpasse nye sorter til 
klimaændringer.

Plantegenetiske ressourcer betyder 
genetisk materiale, som stammer fra 
planter, der har en særlig betydning for 
at kunne sikre mangfoldighed mellem 
plantearter og inden for plantearten, 
som de forskellige sorter af f.eks. 
ærter, i jordbruget. På den måde kan vi 
hele tiden udvikle nyt plantemateriale til 
fødevarer og jordbrug.

En del af frømaterialet er bevaret i 
genbanker, andet dyrkes eller vokser i 
naturen.

Du må gerne bytte frø 
til privat brug


