
   

 
 

 

Arbejdsbeskrivelse for adoptanter i Frøsamlernes adoptionsprogram. 

Tak for, at du vil være adoptant for en af Frøsamlernes adoptionssorter! 

Når du vil være adoptant for sorten, siger du ”ja” til: 

 At dyrke sorten så jævnligt, at du er selvforsynende med spiredygtigt frø eller vegetativt 
materiale.  

 At sørge for at holde sorten ren ved passende isolation og at sørge for, at du altid bruger 
sortens korrekte navn og FS – nummer.  

 At orientere koordinator for sorten, hvis du ikke kommer i gang med sorten, ønsker at holde op 
med at dyrke sorten eller melder dig ud af foreningen. 

 At registrere dyrkningsåret for sorten via ”Min side” på https://www.froesamlerne.dk/min-side 
 

Det vigtigste er at holde sorten ren. Vejledning og inspiration hertil finder du på følgende måder: 

 Ved at bruge sortens koordinator som bagvagt og få vejledning hos denne 
 Ved at læse Frøsamlernes frøavlsbog ”Frøavl”, som du finder på 

https://www.froesamlerne.dk/foreningen/vore-udgivelser 
 Ved at deltage i Frøsamlernes begynderkurser i frøavl, planteformering etc. 
 Ved at søge information på Frøsamlernes hjemmeside: https://www.froesamlerne.dk/ 

 

Du har ingen udgifter i forbindelse med dit arbejde som adoptant, for du bidrager med netop din frivillige 
indsats til at virkeliggøre Frøsamlernes vision: 

”Foreningens formål er at fremme den folkelige bevarelse af genetisk mangfoldighed indenfor land-, skov- 
og havebrug, vilde planter og stuekultur til almen gavn for nulevende og kommende generationer.” 

(Formålsparagraffen, §2, stk. 1 i Frøsamlernes vedtægter) 
 

 

Et par tips og idéer til dit arbejde: 

 Det er en god idé at skilte din adoptionssort grundigt. Skriv både FS-nummeret og sortens navn på skiltet, 
og brug en gartnertusch (vandfast og lysægte). Sæt gerne 2 skilte ved hver adoptionssort (skilte har det 
med at forsvinde, derfor 2 skilte) 

 Hvis du kommer i tvivl om, hvordan du holder sorten ren, undgår krydsbestøvning eller kommer i tvivl 
om hvor mange planter, der skal til for at undgå indavl, er det en god idé at søge råd hos koordinatoren, 
så det lykkes at bevare sorten på den helt optimale måde. 

 Du kan hente megen nyttig viden på foreningens hjemmeside https://www.froesamlerne.dk/  - Bliv bl.a. 
fortrolig med Databasen, hvor der er oplysninger om de 800 sorter, der dyrkes af frøsamlerne. Hvis du er 
logget ind som medlem, får du flere oplysninger, og du kan under ’Prioritet’ se, om sorten er 
adoptionssort. 

 Hvis du gerne vil have flere tips og idéer til dit arbejde, kan du læse mere på 
https://www.froesamlerne.dk/froe/adoptionsprogrammet-og-koordinatorerne Her kan du også finde en 
beskrivelse af den overordnede struktur i Frøsamlernes bevaringsarbejde og forklaringer på de ord og 
begreber, som bruges i foreningens adoptionsprogram.  


