Frøsamlerne Frøpolitik – status pr. 22. august 2016
Sidste år blev det som bekendt lovligt at bytte og udveksle frø mellem private havedyrkere, men
vejledningen fra NaturErhvervstyrelsen fra december 2015 - ”Frø og Sædekorn 2 – Vejledning til
Hobbyavlere, frøsamlere og virksomheder om regler og praksis for handel og overdragelse af frø til
ikke-kommerciel brug og bevaring” har også gjort det muligt at dyrke, udveksle og sælge sjældne
og bevaringsværdige sorter mellem lidt større producenter efter ret lempelige regler. To artikler af
henholdsvis Erling Frederiksen og Anders Borgen har i Praktisk Økologi i det forløbne år beskrevet
og reflekteret over den nye praksis og tolkning af lovgivningen på området.
Oplysninger om den nye danske frø-praksis er spredt til Frøsamlere i de øvrige EU-lande.
Østrig har allerede fået forbedret deres frø-lovgivning. Frankrig er godt på vej – men en
højreorienteret gruppe har pt. spændt ben for en lovgivning efter dansk model. Vi håber dog, at det
vil lykkes for vores franske venner. De græske frøsamlere melder om, at ”den danske model” er
blevet meget fint modtaget af embedsmændene, så de er optimistiske.
ARCHE NOAH (vores østrigske søsterorganisation) afholder møder i år og næste år i en række
europæiske hovedstæder, hvor de oplyser bl.a. embedsmænd om den danske (og korrekte)
fortolkning af EU-reglerne på området. Det forventes også, at de afholder et møde i København til
efteråret for de Skandinaviske lande.
Den 5., 6. & 7. februar 2016 deltog Anders Borgen, Erling Frederiksen og Simon von Siebenthal fra
Frøsamlerne og Inge Ambus fra NOAH i et seminar i Wien, hvor temaet var at oplyse og drøfte de
nye aktuelle muligheder i den Europæiske Frølovgivning med deltagerne fra 19 EU-lande. Altså
som med den nye danske frø-vejledning har vist sig mulig.
Den 10. maj 2016 afholdt vi sammen med NOAH en konference i Landstingssalen på
Christiansborg - ”Kan man tage patent på Liv?”, hvor vi havde Christoph Then fra ”No Patents on
Seeds” bevægelsen som taler sammen med Thor Gunnar Kofoed, der er formand for de danske
Frøavlere m.m. De er begge totalt i mod patenter på planter – bl.a. fordi patenterne vil bremse
innovationen og det løbende planteforædlingsarbejde.
Thor Gunnar Kofoed var meget klar i mælet i sin modstand – Og han har trods alt sin daglige gang
på Axelborg, hvor Landbrug og Fødevarer holder til. Rasmus Nørlem, fra DEO, Oplysning om EU,
holdt et lille og meget informativt foredrag om EU-systemet i forhold til patenter og politiske
beslutningsprocesser. Der var 84 deltagere, hvilket efter sigende er fint til den slags arrangementer.
Og arrangementet fik stor ros for form og indhold.
Desværre var vi/ danskerne ikke så gode til at samle underskrifter på nettet mod patenter på liv. Det
blev vist kun til ca. 2000 danske underskrifter ud af ca. 800.000 europæiske underskrifter.
NOAH planlægger en GMO-konference på Christiansborg den 27. september, et initiativ
Frøsamlerne har valgt at støtte med 3.000 kr.
Nordisk Genbank afholdt den 25. maj 2016 en workshop om en ”Nordisk Brugsgenbank” Baggrunden er, at NordGen får så mange henvendelser om frø fra bl.a. private, at de har svært ved
at honorere ønskerne. Derfor ønskede de at drøfte mulighederne for at få andre aktører til at

opformere og distribuere frø. Vi ved endnu ikke om der kommer noget konkret ud af workshoppen.
Der deltog ca. 10 danske frøsamlere og Anders Borgen holdt oplæg.
NaturErhvervstyrelsen afholdt en temadag på Pometet den 24. juni i anledning af, at der her i 2016
skal udarbejdes en ”Strategiplan for de (plante-) genetiske ressourcer”. Her deltog flere Frøsamlere
og meningen er, at ”Udvalget for de Plantegenetiske Ressourcer” under NaturErhvervstyrelsen i
løbet af efteråret skal skrive denne ”Strategiplan” - bl.a. på baggrund af de indput der kom på
temadagen den 24. juni. Frøsamlerne er repræsenteret i Udvalget ved Erling Frederiksen, og vi
håber og forventer at kunne yde og bidrage med konstruktive ideer og kritik, når første udkast snart
bliver udsendt fra NaturErhvervstyrelsen.

