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ECO-PB fokusområder

Igangsætte, støtte og fastholde øko planteforædlingsprogrammer 

Udvikle/undersøge koncepter, videnskabeligt grundlag og økonomiske 
værktøjer til øko forædling

Udvikle/fremme passende standarder, praksis og juridiske rammer for øko 
forædling

Platform for udveksling af viden og erfaringer om øko forædling for europæiske
forædlere, landmænd, forskere, politiske beslutningstagere og IFOAM

Møder/workshops om øko frø og øko forædling

Diskussionspapirer om forædling for at understøtte beslutningstagere



LIVESEED 2017 - 2021

www.liveseed.eu





LIVESEED 

Lovgivningsmæssige rammer om økofrø

• Økologisk frø dækker under 50% af 
behov i EU og Schweiz (2016)

• 71 nationale aftaler om at forbedre 
implementering af EU-regler om økofrø

• Udvikling af EU-routerdatabase



LIVESEED 

Økologisk sortsafprøvning og frøsundhed

• Strategi og værktøjskasse vedr. frøsundhed

• Guidelines vedr. økologisk heterogent 
materiale og økologisk sortsafprøvning

• Guidelines vedr. tilpasset VCU og SES til 
registrering af økosorter på sortsliste

• Guidelines til omkostningseffektive, multi-
actor, decentraliserede sortsforsøg 

Gulerodsfrø i suspension med Alternaria sporer

Kontrol Frø med lav vitalitet 



LIVESEED  

Økologisk planteforædling

• Systembaseret forædlingskoncept, nye forædlingsmetoder og selektionsværktøjer

• Forædlingsstrategi til blandinger, populationer og skovlandbrug

• Forædling efter plante-mikrobe interaktioner

• Forædlernetværk eks. CMS-fri kål, lupin, æble 

• Kortlægning af 99 økologiske forædlingsinitiativer i Europa

• Udvikling af nyt planteformeringsmateriale egnet til økologi 



LIVESEED

Socioøkonomiske aspekter

• Case studier vedr. brugen af økologisk frø

• Forretningsmodeller for forædling og 
frøproduktion

• Brugerundersøgelser viste skepsis vedr. 
nye forædlingsteknikker og afhængighed 
af hybridsorter



Regelafklaringer vedr. nye regler om planteformeringsmateriale 
fra 1. januar 2022 

Mål: 100 % økologisk frø i 2036

• Økofrø > omlægningsfrø

• Flere afgrøder i Kategori 1

• Nye regler for småplanter

• Minimum økoandel i græsblandinger

• Økologisk heterogent materiale



OrganicXseeds - dialog med Landbrugsstyrelsen

• Ekspertgrupper

• Egnede sorter

• Juridiske tolkninger

• Ansøgningsfrister/dispensationsperioder

• Småsalg og inddeling i sortsgrupper

• Kategori I – beslutningsproces

• Krav til afsøgning af økologisk udbud

• Omlægningsfrø 

• Informationer i OrganicXseeds

• Græsblandinger – procedure for 
godkendelse af blandinger, håndtering af 
nye regler vedr. min. 70 % økologi

• Jordbærplanter – størrelse, 
bestillingstidspunkt

• Frugttræer og buske – størrelse, 
bestillingstidspunkt

• Dispensationspraksis for gulerødder –
herunder forslag til ny inddeling i 
sortsgrupper 

• Majs – indplacering efter tidlighed



Frugt og bær

• Jordbær

• Kernefrugt

• Buskfrugt

Vejledende specialistgrupper, OrganicXseeds

Væksthus

• Grønsager

(agurk, peber, tomat)

• Krydderurter

Blomster og potteplanter

Grønsager friland

• Rodfrugter

• Bladgrønt

• Kål og græskar

• Allium (løgprodukter)

• Bælgfrugter, sukkermajs



Græs, kløver og blandinger

Vejledende specialistgrupper, OrganicXseeds

Landbrugsafgrøder

• Korn

• Bælgsæd og raps

• Majs



• Firmabetalte økologiske sortsforsøg i vårbyg, havre og vårhvede…

- nu med mulighed for maltningsanalyse

• Samarbejde med TystofteFonden om økologisk værdiafprøvning



Bælgsæd til fødevarer

Forsøgsaktiviteter med sorter: 

• Sorter og typer af ærter

• Sorter af hestebønne

• Sorter af lupin med lavt indhold af alkaloid

Foto: Inger Bertelsen



Fremtidssikring af økologiske grønsagsfrø 





Erfagruppe for mikroforædlere


