Frøleverandører - Danmark
På følgende liste har vi medtaget firmaer, der opfylder flere interesser:
mangfoldighed, økologi og forkærlighed for de gamle sorter.
I heldigste fald alle 3 på én gang.
De fleste af disse og mange flere findes i Havenyts udmærkede
forhandlerguide: www.havenyt.dk/forhandlerguide/froe_og_loeg/ (se
også deres andre kategorier).
Albertines Have (tidligere Dæhnfeldts afdeling for havefrø): Økologiske
frø af nogle sorter. Se Havenyt. (Albertine blev ’Ohlsens enke’.)
Bjarne’s frø og planter. Mange spændende tilbud fra en frøsamler – også
i 100’vis af chilipebre, og en årlig Chilifan-festival. Se Havenyt.
Camilla Plums økologiske frø: Mange historiske sorter, også mange af
Thomas Ettys frø. Se Havenyt.
Danfrø: Planteskoler og frøbutikker, der er medlemmer af frøhandlerforeningen Danfrø, sælger frø og løg fra butikkerne og pr. postordre.
Økologiske frø af nogle sorter. Se Havenyt.
Frøbutikken: Økologiske frø af nogle sorter. Mange historiske sorter. Se
Havenyt.

Real Seeds: Lille familiedrevet firma, tidligere i Spanien under navnet
Vida Verde, nu en del af et selvforsynende kollektiv i Wales. Kun gamle
og økologiske sorter. www.realseeds.co.uk
Thomas Etty Esq., Heritage Seedsman: Kæmpe katalog med lutter gamle
sorter. Ingen hybrider. Spændende "tidslinje" med tidligste kendte datoer
for gamle arter og sorter - helt tilbage til år 1218. Betaling via Paypal kan
aftales.(se Terms of Sale). www.thomasetty.co.uk
Runåbergs Fröer: Känstorp 7368 S-444 93 Spekeröd, Sverige, tlf. +46
303 777 140. Stort katalog med anvisninger på dyrkning og frøavl. Mange
udenlandske sorter, men alle er testet i dyrkning på Sveriges vestkyst.
www.runabergsfroer.se
Adaptive Seeds, www.adaptiveseeds.com/. Et lille frøfirma, der avler de
fleste frø selv. Dannet af ”the seed ambassadors”. De poster i et vist
omfang frø til udlandet, hvilket ikke er almindeligt for frøfirmaer i USA.

Litteraturhenvisninger
Back Garden Seed Saving. Sue Stickland. Eco-logic books, UK, 2001.
En god begynderbog. Kan bestilles hos www.eco-logicbooks.com,
England.

Gourmetgarage: Økologiske frø af nogle sorter. Især italienske grønsagsog krydderurtefrø fra firmaet Franchi. www.gourmetgarage.dk

Breed Your Own Vegetable Varieties. Carol Deppe, Chelsea Green,
USA 2000. For viderekomne. Om at lave egne krydsninger – og meget
andet. Kan bestilles hos www.eco-logicbooks.com, England.

Holstebro Urtehave: v/ Anders og Tove Bech, medlemmer af Frøsamlerne. Nok Danmarks mest besøgte krydderurteside, sælger frø af egen
avl, også flere Frøsamler-sorter. www.urtehave.dk

Køkkenurternes frøavl. Hans Gram, Nyt Nordisk Forlag, 1918. Kan
måske ses på et af folkebibliotekerne.

Solsikken: Stort set alle frø, sætteløg, kartofler, gødning m.m. er
økologiske (mange biodynamiske). Se Havenyt.

Seed to Seed. Suzanne Ashworth. Seed Saver Publications, Decorah.
USA. 1991. Meget komplet. Kan lånes gennem folkebibliotekerne.
The seed savers’ handbook. Jeremy Cherfas + Michael & Jude Fanton.
1996 (ny udg.) Skrevet af de australske frøsamleres (’”Diggers”)
grundlæggere og tillempet britiske forhold. Folkebibliotekerne.

Urtegartneriet: Økologiske frø (de fleste også biodynamiske) af
forskellige urter, blomster og grønsager. Se Havenyt.

The vegetable garden. Vilmorin-Andrieux. En klassiker i havehistorie,
med navne, oplysninger og graveringer på i hundredevis af Europas
køkkenurter fra år 1885. Artsnavne og opslag på flere sprog, deriblandt
dansk. Kan lånes gennem folkebibliotekerne.

Udenlandske frøleverandører:
Impecta Handels: Økologiske frø af nogle sorter og stort udvalg af
historiske sorter – tydeligt markeret. www.impecta.se
The Organic Gardening Catalogue: Samarbejde mellem Garden
Organic (tidligere HDRA) og firmaet Chase Organic. Mange gamle sorter,
mange frø økologiske. www.organiccatalog.com

Enkelte bøger om frøsamling og amatørforædling kan købes eller bestilles
gennem Plantarums E-boghandel, www.plantarum.dk.
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Internetsider

Frøsamlere i Danmark og i udlandet - 2014

www.froodling.se: Website, der udgiver vejledninger og artikler på
svensk om frøavl, forædling og bevarelse af mange forskellige
grønsagsarter – inkl. en 91 siders vejledning som pdf.

»Frøsamlerne«, v/ Lila Towle, Drøwten 9, 8830 Tjele, tlf. 9854 4462.
e-mail: kontakt@froesamlerne.dk
web: www.froesamlerne.dk

www.skogoglandskap.no/filearchive/froeavlavgroennsakerebratbergti
lweb.pdf: Det norske center for genetiske ressourcer har udgivet et fint
lille 20-siders hæfte med praktiske informationer om frøavl.

Frøsamlerne er en landsdækkende forening med ca. 550 medlemmer).
Foreningen er stiftet i 1987, og indsamler, afprøver, bevarer og udveksler
frø og planter af gamle eller sjældne sorter. Vi arbejder for at bevare den
genetiske og kulturelle arv indenfor havebrug.

www.gourmethaven.dk: Flere nyttige vejledninger om frøavl, skrevet af
et medlem af Frøsamlerne. Information om gamle og sjældne sorter.
Litteraturliste og linksamling.

Medlemmernes haver udgør en decentral "græsrods genbank" og bidrager
til vores frøliste med ca. 600 sorter af køkkenurter, krydderurter, prydplanter, landbrugsafgrøder, bær og frugttræer, og blomster.

www.havenyt.dk: Nyttigt og inspirerende website om miljøvenligt
havebrug. Ejes og drives af foreningen Praktisk Økologi. Oplysende
artikler, kalender, mulighed for at stille spørgsmål til eksperter. Også info
om frøavl.

Vi får frø til afprøvning fra mange frøsamlerorganisationer i udlandet, og
tilbyder gamle danske sorter til frøsamlere i Sverige og Norge. Vi samarbejder med Nordisk Genbank for at sikre langtidsbevaring af gamle og
truede urter.

www.nordgen.org: Den nordiske genbank. En fællesnordisk offentlig
organisation, der dokumenterer og bevarer en række nordiske
kulturplanter. Frø og kartofler kan bestilles af privatpersoner.

Der formidles frø til medlemmer af foreningen gennem 2 årlige frølister.

http://www.seed-sovereignty.org: Information om fælleseuropæiske
aktioner for bønders og alles ret til selv at producere og videregive frø. På
websitet kan hentes en videofilm og et hæfte på 24 sider på engelsk med
titel ”Resilient Seed - On the seed industry, EU seed laws and the
engagement for seed sovereignty”. En udmærket introduktion til de love
og kræfter, der begrænser ’frøenes frihed’ og truer verdens dyrkede
biodiversitet.

Sverige: Foreningen Sesam, den svenske frøsamler organisation,
www.foreningensesam.se.
Norge: Planteklubb for grønnsaker, potet og urter,
www.skogoglandskap.no/fagartikler/2007/planteklubb_gronnsak_potet
Tyskland: VEN, Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt,
www.nutzpflanzenvielfalt.de.

http://www.slideshare.net/PX8/tag/seed-saving:Website til deling af
artikler, hæfter, præsentationer. 27vejledninger på engelsk fra hele verden.
Prøv f.eks. at starte med ”The Family Seed Saving Book”, udviklet til
brug på familiekurser på landet i Vietnam - grundlæggende viden på et
simpelt sprog.

Storbritannien: Heritage Seed Library: Frøsamlerafdeling af
foreningen Garden Organic. Mange historiske sorter. NB: kun for
medlemmer af HSL - Frøsamlerne er medlem og flere af vores sorter
stammer herfra. Medlemmer af Frøsamlerne kan kontakte foreningen
ang. engelske sorter. www.gardenorganic.org.uk/hsl

YouTube: Hvis man kan lidt engelsk – og der skal ikke så meget til, når
man ser processerne på video – er der mange hundrede korte videoer på
YouTube, der omhandler et væld af emner relateret til ”seed saving”. En
kæmpe skat for frøsamlere! I 2011 har Frøsamlerne tilføjet 2 korte videoer
med tomatguru Tom Wagner om hvordan man vælger de bedste frugter til
frøavl eller selv laver nye tomatsorter (NB: mobil-optagelse). I 2012 har
vi lagt 3 videoer på YouTube, der beskriver ærteplanters egenskaber – en
del af vores projekt ”Genopdagelse af gamle sorter af bønner og ærter”.

USA: Seed Savers Exchange, http://www.seedsavers.org/. Frøsamlerne er medlem
og kan nogle gange skaffe frø herfra.
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Seed Ambassadors, http://seedambassadors.org/adaptive-seeds/: Et
græsrodsinitiativ fra to unge amerikanske økologiske landmænd om
blandt andet at samle frø, frøfaste sorter, økologi, mangfoldighed og
fødevaresikkerhed. Mange inspirerende projekter i deres lokalområde.
”Adaptive Seeds” er deres frøfirma.
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