
Info, medlemskab og webshop:

www.froesamlerne.dk 
 Hvis du er blevet nysgerrig efter at dyrke  

Frøsamlernes gamle sorter, kan du starte med at  
købe nogle af vores mest populære og  
gennemafprøvede frø fra webshoppen.  

Du finder den på hjemmesiden.  

Vi arbejder for at bevare og 
udvikle kulturplanternes 
mangfoldighed

Frøsamlernes sekretariat
 Foreningen Frøsamlerne  

v. Lila Towle 
Drøwten 9, Lindum, 

8830 Tjele, 
Tlf. 98 54 44 62 / Mobil 25 21 87 79 
E-mail: kontakt@froesamlerne.dk 

www.froesamlerne.dk

Frøsamleraktiviteter 
En stor del af vores aktiviteter går ud på at samle frø og 
dele dem med andre medlemmer. På den måde er 
Frøsamlerne med til at bevare havekulturen, og vi får 
en mangfoldighed af sorter at dyrke i vores haver og 
nyde på vores middagsborde.

Forsidebillede: Et udvalg af gulerodssorter, Brian Krause

Tomatkerner udtages 

Spireprøve

Tomat
Solanum lycopersicum,
Potentat II (Foto: BE)
NGB13643, FS0023

Fr samlerne
Vi efterlyser gamle og anderledes sorter 
Det kan være frø og planter, der er gået i arv i en 
familie, eller gamle handelssorter eller landbrugs-
afgrøder, som ikke længere findes i handelen. 
Plantesorter bragt hertil af indvandrere og dyrket i 
deres haver er også meget interessante. Vi bevarer 
både de fysiske sorter og deres kulturhistorie.

Måske har du en gammel eller særlig interessant 
sort? Eller har du samlet på gamle frøkataloger, 
havebøger eller frøposer (især fra før 1950)? Så 
hører vi gerne fra dig!
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Hvem er vi?
Frøsamlerne har siden 1987 arbejdet for at bevare 
kulturplanternes mangfoldighed. Foreningen er 
landsdækkende og har fl ere end 1000 medlemmer 
fordelt over hele landet.

Hvorfor bevare den dyrkede biodiversitet?
Gamle kulturplanters gener er vigtige som basis for 
fremtidens bæredygtige landbrug og fødevaresikkerhed 
i et klima under forandring. De skal bruges til udvikling 
af nye sorter, der er tilpasset økologisk dyrkning og 
forbrugernes krav. Gamle sorter kan have et højere 
indhold af bioaktive stoffer, som kan fremme sundheden. 
Og gamle sorter fortæller historier om familieliv, egns- 
kultur, landbrugets udvikling og de dengang verdens-
kendte danske frøforædlere, frøfi rmaer og gartnerier.

Den dyrkede mangfoldighed er truet
Siden 1900 er 75 % af vores sorter af spiselige kulturplan-
ter forsvundet. Gamle egnstypiske sorter er erstattet af 
ensartede, højtydende sorter, ofte F1-hybrider. Moderne 
produktionsformer prioriterer udbytte frem for smag og 
næringsindhold. Også EU’s regler om registrering af han-
delsfrø har ført til et stort tab af ældre og lokale sorter. 
Frøsamlernes haver, indsamlinger, projekter og frøpoliti-
ske aktiviteter modvirker disse tab.

Hvordan arbejder Frøsamlerne?
• Medlemmer dyrker gamle sorter og mindre kendte 

planter fra nær og fjern i egne haver – eksperimenterer 
med nye smage – og nyder mangfoldigheden. 

• Foreningen formidler viden om frøavl igennem gratis 
kurser over hele landet.  Medlemmer lærer at tage frø til 
eget brug og til udveksling ved sammenkomster og 
gennem vores Frølister med mere end 500 forskellige 
sorter.

• Vi formidler ”adoptioner” af særligt værdifulde og 
historiske sorter til medlemmer, der forpligter sig til at 
dyrke, renholde og opformere en eller fl ere sorter.

• Vi stiller op på markeder, festivaler og frø-popups, 
oplyser om den truede biodiversitet, tager en snak om 
hvordan vi selv kan bidrage, og sælger frø dyrket af 
medlemmer.

• Vi samarbejder med Landbrugsministeriet, den fælles 
nordiske genbank, NordGen, landbrugsorganisationer 
og andre frøsamlere i Norden og Europa. Det gør vi for at 
sikre økonomiske midler til bevaring af plantegenetiske 
ressourcer samt en lovgivning, der fremmer nye 
muligheder for økologisk landbrug, planteforædling i 
brugernes interesse og vores ret til at dyrke og udveksle 
frø med hinanden.

Hvad kan du selv gøre?
Som medlem kan du vælge en eller fl ere sorter fra Frø-
listerne og dyrke dem til eget forbrug og blot nyde den 
mangfoldighed, som fi ndes – også selv om du kun har få 
kvadratmeter til det. Så kan du være sikker på at beholde 
egen favoritsort – du kan ikke regne med at andre altid vil 
passe på den.

Ved selv at dyrke både gamle og nyere køkkenurter, 
blomster og markplanter er du med til at passe på den 
dyrkede mangfoldighed. Gamle sorter kan reddes ved 
opbevaring i genbanker – men lever og udvikler sig kun i 
vores haver, marker og maver. 

Som medlem har du også mulighed for at lære 
håndværket og for at deltage i en mere organiseret 
opformering, hvis du fx vil være med til at bevare en 
speciel sort eller til at afprøve smagen hos fl ere gamle 
sorter. Du er ikke forpligtet til at avle frø af vores sorter, 
men vi håber at du vil få lyst og inspiration til at avle 
egne frø og senere til at dele dem med andre. 

Du kan gi’ os en gave
Hjælp os med at bevare gamle plantesorter og gøre 
dem tilgængelige for alle, og med at sikre, at det også i 
fremtiden er tilladt at bytte og sælge frø af bevarings-
værdige sorter. Ved at modtage mindst 100 bidrag om 
året på mindst 200 kr., kan vi blive godkendt som almen- 
nyttig forening under Ligningsloven og dermed gøre 
bidrag skattefrie, søge om momskompensation og 
modtage arv uden boafgift. Se mere på Frøsamlernes 
hjemmeside.

Genopdagelse af gamle bælgfrugter
Fra 2012 til 2015 afprøvede vi 28 gamle danske sorter
af ærter og bønner i haver, på marker og i køkkenet
med støtte fra EU og Fødevareministeriet. I 2015 over-
tog 5 professionelle samarbejdspartnere disse sorter
til projektet ”Fortidens ærter og bønner til fremtidens
proteintilskud”. Flere af Frøsamlernes gamle danske
sorter af ærter og bønner er derfor allerede på mar-
kedet, og i løbet af de næste år håber vi, at fl ere af
dem vil være at fi nde i butikker og madkasser.

I vores bog, der sælges fra 
foreningens web-shop, kan 
du fi nde sorternes historie, 
dyrkningsvejledninger og 
mange opskrifter.

Foreningens formål er at fi nde frem til og bevare vores 
fælles kulturarv: sorter, der blev udviklet og dyrket 
før 1950 i dansk havebrug, landbrug og stuekultur.
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