Beskyt vor naturarv, biodiversitet og fødevaresikkerhed - en opfordring til indsats
Retten til at dyrke jorden er en forudsætning for vor civilisation. Igennem århundreder har menneskene
dyrket deres egne planter: som mad til salg eller eget forbrug, som prydplanter for at skabe smukke
haver og parker og som grundlag for nye levesteder for dyrelivet.
Alt dette er i alvorlig fare med forslaget til en ny EU-forordning, som regulerer produktion,
markedsføring og salg af ALT plantereproducerende materiale: frø, løg og udplantningsplanter, selv
vilde planter. Forslaget til forordning sætter grænser for hvad Europas befolkning kan dyrke og sælge under påskud af at beskytte forbrugerne.
Hos de der forhandler om loven er der en rimelig støtte til at anerkende landmænds rettigheder.
Kommissionens forslag1 anerkender gartnere og landmænds ret til at bytte og sælge alle frø og planter,
gennem enkelte indrømmelser for at bevare biodiversiteten, og muligheder for valg af, og fri adgang til,
plantemateriale, men de er begrænsede og uklart formulerede. Forslaget beskytter ikke i tilstrækkelig
grad befolkningens ret til at dyrke, sælge og bytte planter og forhindrer ikke i tilstrækkelig grad den
kommercielle sektors interesser i at begrænse avlsarbejdet. Resultatet er en trussel mod fremtidens
fødevaresikkerhed og mod landmænd, gartnere og almindelige menneskers ret til at forædle og dyrke
deres egne planter.
Vi er foruroligede over at den interesse de store frøfirmaer viser for at tilegne sig vore frø som deres
egne og forhindre vort avlsarbejde fremover, får forrang på bekostning af små avlere og landmænd,
behovet for at beskytte plantearven, biodiversiteten og dermed fødevaresikkerheden overfor en fremtid
med klimaændringer.
Vi står overfor et stigende pres som truer fødevareforsyningen i en fremtid med stadig færre ressourcer,
stigende brændstofpriser, et klima under hurtig forandring, tab af leveområder og faldende
biodiversitet. Vi er nødt til at bevare og udvikle den naturlige biodiversitet.
Den 24. november 2013 mødtes vi i Wien som repræsentanter for landbrugsorganisationer, gartnere,
små avlere, plantebevaring, planteavlere og borgere i det europæiske samfund, dybt bekymrede over
EUs foreslåede Forordning om planteformeringsmateriale [2013/0137(COD)] fremsat af Europa
Kommissionen den 6. maj 2013. Vi har alvorlige betænkeligheder med hensyn til den fremtidige
fødevaresuverænitet, [defineret som den enkeltes ret til selv at vælge hvad han/hun vil dyrke eller spise]
bevaring af biodiversitet, fødevaresikkerhed og sundhed og frihed for Europas borgere.
Vi forlanger at:
1. Hverken landmænd eller gartnere skal kunne pålægges at købe frø eller andre "plantereproducerende" materialer fra kommercielle udbydere. Enhver forordning skal garantere landmænd og
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring af
planteformeringsmateriale [2013/0137(COD)] Bruxelles den 6.5.2013.
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gartnere deres ret til at anvende, bytte og sælge deres egne frø og planter og respektere alle dele af
Menneskerettighedserklæringen og den Internationale Traktat om Plantegenetiske Ressourcer (ITPGRFA).
2. Frøbranchens standard skal ikke vedtages som standard for hele frø- og plantemarkedet. Den
underforstår tekniske og juridiske definitioner som naturlige planter ikke kan leve op til og anerkender
ikke betydningen af biodiversitet.
3. Planter der står frit for at reproducere skal ikke underlægges krav om obligatorisk registrering af
sorter eller certificering af frø og planter. Biodiversitet skal have forrang frem for kommercielle
interesser, i det det er et offentlig gode på linje med vand.
4. Offentligheden skal konsulteres om alle forslag der har indvirkning på biodiversiteten og
beslutningerne bør træffes af folkevalgte. Beskyttelse af biodiversitet er ikke en "teknisk detalje" i den
betydning traktaten om EUs funktionsmåde definerer det.
5. Kravene til mærkning skal være helt transparente og afspejle den teknologiske udvikling, inkl. nye
mikrobiologiske avlsmetoder og enhver teknisk og juridisk begrænsning af anvendelsen.
6. Offentlig kontrol af frø og planter skal forblive en offentlig tjenesteydelse, og skal være gratis for små
operatører (mikrovirksomheder).
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