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Bytte og salg af frø på ikke-kommercielt plan
I dag er al handel med frø – uanset om der finder betaling sted eller ej – underlagt de
samme regler. Frøene skal være af en godkendt sort og opfylde en række kvalitets- og
mærkningskrav. Godkendelse og kontrol er gebyrbelagt.
NaturErhvervstyrelsen har hidtil været af den opfattelse, at dette er en direkte overførsel
af reglerne i EU’s rådsdirektiv om handel med grøntsagsfrø (Rådets Direktiv 2002/55/EF af
13. juni 2002). Fødevareministeriet har gennem flere år arbejdet for, at EU-reglerne ændres, så kravene differentieres. Dette var blandt formålene med EU-Kommissionens forslag om en ny frøforordning, som foreløbig er trukket tilbage på grund af manglende
enighed blandt medlemslandene.
I forbindelse med en ændring af bekendtgørelsen om grønsagsfrø har foreningen Frøsamlerne foreslået, at frø til ikke-kommercielt brug skal kunne udveksles og handles frit uden
at være underlagt EU-reglerne. Frøsamlerne har i den forbindelse bl.a. lavet en underskriftindsamling på internettet. NaturErhvervstyrelsen har svaret, at man vil arbejde for
dette i dialog med Frøsamlerne og frøvirksomhederne i regi af Dialogforum for EU’s sortslovgivning, men har ikke taget forslaget med i ændringen af bekendtgørelsen, som trådte
i kraft 1. februar 2015.
Administration af EU-reglerne i Danmark
Selvom bekendtgørelsen i princippet inkluderer udveksling af frø til hobbybrug, kendes der
ikke eksempler på, at NaturErhvervstyrelsen har retsforfulgt personer på grund af salg og
udveksling af frø i mindre målestok mellem private og i private netværk. Dette betyder, at
der i praksis er udviklet en bagatelgrænse. Det skyldes, at fokus under administration af
reglerne har været rettet mod de større frøhandlende virksomheder. Når Frøsamlerne alligevel ønsker en ændring af reglerne, skyldes det, at de føler sig kriminaliserede under
den eksisterende lovgivning. De har fremført, at andre EU-lande har fundet løsninger på
problemet.
Andre EU-lande og fortolkning af EU-reglerne
Det fremgår ikke eksplicit af rådsdirektivet, at frøbytning til hobbybrug er omfattet af reglerne, ligesom det heller ikke eksplicit fremgår, at de er undtaget. NaturErhvervstyrelsen
har taget kontakt til kolleger i Sverige, Tyskland og Storbritannien for at afklare, hvordan
andre EU-lande fortolker EU-reglerne.
Sverige: De svenske regler omfatter kun frø til professionel brug. Det er ikke nærmere defineret, hvad der menes med professionel brug.
Tyskland: Fødevareministeriet har ansvar for lovgivningen, som ikke undtager udveksling
af frø mellem private. Det er delstaterne, der kontrollerer reglerne. Ministeriets opfattelse
er, at delstaterne ikke griber ind overfor udvekling af frø mellem private, særligt når det
er med henblik på at bevare plantegenetiske ressourcer og små mængder frø til økologisk
dyrkning. Der er ingen bagatelgrænse, men der sker en vurdering sag for sag.
Storbritannien: Accepterer handel og udveksling i små mængder til hobbybrug.
Løsning
I en artikel på politiken.dk (03/02/2015, kl. 12.31) meldte fødevareministeren ud, at han
vil ændre de danske regler, så frø kan byttes og sælges på hobbyplan.

NaturErhvervstyrelsen vurderer, at den engelske og svenske fortolkning af rådsdirektivet,
som ikke inkluderer hobbybrug, også kan anvendes i Danmark. NaturErhvervstyrelsen vil
på den baggrund sende en ændring af bekendtgørelsen i høring allerede onsdag den 4.
februar 2015. Ændringen forventes at kunne træde i kraft den 15. februar 2015.
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