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Introduktion
• Program
• Baggrund 
• Ny økologiforordning
• OrganicXseeds
• Specialistgrupper 
• Fremtidssikring af økologiske grønsagsfrø



Dagens program

Session 1
9.00 Introduktion v. Tove Mariegaard 

Pedersen, Innovationscenter for 
Økologisk Landbrug.

9.10 Status for frø til økologiske 
grønsagsproducenter v. Richard 
de Visser, HortiAdvice.

9.20 How to increase production and 
use of organic vegetable seed? V. 
Maaike Raaijmakers, Bionext

9.45 Diskussion v. alle
10.00 Pause

Session 2
10.15 Challenges and opportunities in 

growing seed for the organic
vegetable market v. Bram 
Weijland, Bejo Zaden

10.45 Diskussion v. alle



Baggrund
Udfordringer: 
• Mange dispensationer til anvendelse af ikke-økologiske grønsagsfrø
• Mangel på økologiske frø af de ønskede grønsagssorter 
• Meget lidt grønsagsforædling i Danmark 
• 2036: 100 % økologiske frø

Dagens spørgsmål:
• Hvordan arbejder vi hen mod målet om 100 % økofrø?
• Hvilke forhindringer er der for at nå i mål?
• Kan frøfirmaerne/forædlerne levere økologisk frø til alle?



Nye regler om planteformeringsmateriale fra 1. januar 2022 

Mål: 100 % økologisk frø i 2036

• Flere afgrøder i Kategori 1 (=ingen 
dispensationer)

• Nye regler for småplanter
• Økologisk heterogent materiale tilladt
• Prøveordning for godkendelse af 

økologiske sorter
• Minimum økoandel i blandinger
• Økofrø > omlægningsfrø



OrganicXseeds (OXS)

• OXS ny økologisk frødatabase pr. 1. 
januar 2020

• Flere udbydere af økologiske frø
• Men fortsat mangel på ønskede 

grønsagssorter indenfor mange arter
• Dispensationsmuligheder har betydning 

for brugen af økologisk frø

Klassifikation
• Kategori 1 => ingen dispensation til ikke-

økologisk frø
• Individuel tilladelse => hvis tilgængelige 

sorter ikke kan anvendes på bedriften
• Til bekræftelse => generel tilladelse til at 

bruge ikke-økologisk frø, men brugen skal 
bekræftes



Vejledende specialistgrupper, OrganicXseeds

Bredt sammensatte grupper til at  
understøtte Landbrugsstyrelsens arbejde

Indspil til 
• Inddeling i sortsgrupper i OrganicXseeds
• Klassifikation (dispensationsmuligheder)
• Ækvivalenslister (sammenlignelige sorter)



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



Projekt: Fremtidssikring af økologiske grønsagsfrø

Status vedr. 
• udbud og udbydere af økologiske grønsagsfrø
• tilgængelighed af sorter i nabolande
• efterspørgsel - dispensationer, areal og sorter

Beskrivelse af 
• udfordringer og barrierer
• kvalitetskrav til økologiske grønsagsfrø

Handlingsplaner mod mere økologisk frø

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

An
ta

l h
ek

ta
r

Økologisk løg, økoandel: 24,6 %



Tak fordi I lyttede 
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