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Introduktion til

• Bionext er den hollandske paraplyorganisation for økologisk 
fødevare- og landbrugsproduktion

• Repræsenterer landmænd, forarbejdnings- og 
handelsorganisationer samt økologiske detailhandlere

• Målet er at øge bæredygtigheden og væksten i den hollandske 
økologiske sektor

• Arbejder med økologilovgivning, promovering, politik, forskning 
samt B til B-projekter

• Har arbejdet med økologisk frø og avl siden 2003

http://www.bionext.nl/


oØkologisk frøproduktion er udfordrende, særligt på grund af udbyttetab 
og volatilitet samt skadedyrs- og sygdomsangreb

oDet er svært at finde nok kyndige landmænd og lokaliteter til økologisk 
frøproduktion

oFrøfirmaer lister hovedsageligt økologiske frø i deres nationale database, 
selv om de forhandler økologiske frø i flere lande

oDer er behov for strengere regler for at søge dispensation
oDer er behov for mere information om efterspørgslen på økologiske frø

Erfaringer fra LIVESEED
- undersøgelse blandt frøleverandører
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Erfaringer fra LIVESEED
undersøgelse blandt frøleverandører

oReduktion af omkostninger til økologisk 
frøproduktion kan stimulere større 
frøvirksomheder til at investere i økologiske 
frø

oUdfasning af dispensation er nødvendige for at 
undgå et "udbud-efterspørgselsparadoks”

oVelfungerende økologiske frødatabaser er 
afgørende for at øge adgangen til økologiske 
frø og mindske antallet af dispensationer

o Frøekspertgrupper kan spille en vigtig rolle i
forhold til at stimulere kommunikation mellem
interessenter
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Den højeste andel af økologiske frø pr. bedrift blev 
fundet:
• På gårde, der overvejende dyrker grønsager, 
hvorimod den laveste andel blev fundet på foderbrug

• På gårde i Nord- og Centraleuropa, hvor
størstedelen af den økologiske frøproduktion foregår

• På gårde, der sælger direkte til forbrugere og til 
økologiske butikker

(MEN> 60 % af de økologiske fødevarer i 
Europa sælges i supermarkeder!)

Erfaringer fra LIVESEED
undersøgelse blandt producenter
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Prioriterede tiltag udpeget af producenter 
for at øge brug af økologiske frø

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Improve availability of OS for locally
adapted varieties

Increase breeding for organic farming

Using open pollinated varieties

More info on availability of OS in
foreign markets

Stricter rules for granting derogations

Most important Important Average importance

Not important Least important

Øg tilgængelighed af økologiske 
frø for lokalt tilpassede sorter

Øg forædling til økologisk 
produktion

Brug åbent bestøvede sorter

Mere information om økologiske 
frø på markedet i udlandet

Strengere regler for at 
få dispensation

Mest vigtigt Vigtigt Relativt vigtigt

Mindst vigtigtIkke vigtigt





Det nationale Annex-system

• Kaldes også kategori 1 (ingen mulighed for
dispensation)

• Startede i Holland i 2004
• Metode udviklet af Louis Bolk Instituttet
• Forudsætninger fra det hollandske 
landbrugsministerium:

• Engagement fra landmændene
• Systemet skal være fleksibelt

• Siden 2022 obligatorisk i alle EU lande



Det nationale Annex-system
hvordan virker det?

• Eksperter fra forskellige afgrødegrupper:
- Korn, foderafgrøder og grøngødning
- Frilandsgrønsager og kartofler
- Væksthusafgrøder
- Vegetativt materiale

• Hovedrepræsentanter: landmænd, frøfirmaer
• Producenterne har en afgørende stemme

• Ekspertgrupper giver (bindende) rådgivning til regeringen



Det nationale Annex-system
forudsætninger

• Databasen er up-to-date
• Adgang til dispensationslister for

brug af ikke-økologiske frø
• Engagement fra interessenterne
• Producenter accepterer en 

begrænsning/ændring i deres valg 
af sorter

• Frøproducenter investerer i de 
sorter, producenterne har behov for



Det nationale Annex-system 
forudsætninger

• Klare kriterier
• Udbydes de vigtigste sorter?
• Er der tilstrækkelig mængde og variation i sortimentet?
• Er der mindst to frøproducenter?
• Kan afgrøden opdeles i underkulturer til forskellige

Typer
Markeder
Sæsoner



Det nationale Annex-system
smart praksis

• Fleksibilitet
• Afgrøder kan hurtigt fjernes fra den nationale Annex liste, når det 

er nødvendigt
• Dispensation til brug af ikke-økologiske frø i forbindelse med 

forskning og bevaring
• Fleksibilitetsregel: dispensation til brug af ikke-økologiske frø ved 

dyrkning af nye sorter, som endnu ikke findes i økologisk 
produktion

• Særlige regler ved
meldug i salat
ToBRFV virus i tomat



Det nationale kategori-system
eksempler

• Frøproducenter, der er aktive i økologisk produktion
• Frøprisen er en lille % af kostprisen
• Grøn og rød

• Ingen vanskeligheder i frøproduktionen

• Gul
• Det hollandske marked er ikke stort nok
• De vigtigste sorter kan ikke dyrkes økologisk



Det nationale Annex-system
eksempler

• I 2006 var der 16 sorter i databasen
• Fra mange forskellige frøproducenter
• Markedsprisen på løg var lav
• Frøprisen høj % af kostprisen
• Landmænd i ekspertgruppe forsvarede kategori 1
• I 2007 var markedsprisen på løg fordoblet
• Hovedtræk siden 2009: meldugresistens



Det nationale Annex-system
- eksempler

• Produktion året rundt
• Sorter varierer efter sæson
• Sorter fra Nunhems/Basf manglede
• Organisering af Demonstrations marker
• Juli 2023: kategori 1 i flere lande



Det nationale Annex-system 
eksempler

• Primært produceret til industrimarkedet
• Forsyningskæden er kostprisorienteret
• En sort dominerer markedet
• Frøproduktion er vanskelig og risikabel
• Frøpris høj % af kostpris
• Aftale mellem frøproducent og økologisk forhandler
• Nu bruges 10% økologisk frø
• Producenter deler de ekstra omkostninger for 
økologiske frø



Det nationale Annex-system
konklusioner

• Begrænsende faktorer frøproducenter:
• Marked ikke stort nok 
• frøproducenter af de vigtigste sorter er ikke aktive inden for 

økologiske sorter
• frøproduktion fejler
• de fleste af dem sælger også konventionelle frø

• Begrænsende faktorer landmænd/forsyningskæde:
• frøprisen - høj % af kostprisen
• utilstrækkelige sorter tilgængelige i økologisk
• forsyningskæden er kostprisorienteret eller efterspørger visse sorter
• anvendte sorter ændrer sig hurtigt



Det nationale Annex-system
konklusioner

• Succesfaktorer: 
• Tæt samarbejde mellem avlere og frøproducenter;
• Balance mellem de forskellige interesser i ekspertgrupper; 
• Uafhængige demonstrationsfelter eller feltforsøg;
• Økologisk frø fra sorter med merværdi;
• Afgrøde for afgrøde tilgang; 
• Arbejd fremadrettet;



Anbefalinger

• Analysér flaskehalse og beskriv nødvendige handlinger
• Definer trædesten; mellemliggende mål
• Opdel efter behov afgrøder i underafgrøder
• Inddrag relevante interessenter

-> frøekspertgruppe
-> gruppe af afgrøde-"eksperter"

• Dediker budget til forskning, hvor det er nødvendigt
• Overvåg fremskridt
• Integrer målene i din nationale økologiske handlingsplan



Roadmap mod 100% økologiske frø

År 2036

100%

Anbefalinger fra LIVESEED:
Udvikling af roadmap mod 100% økologiske frø



Tjek
økologisk

frødatabase

Tjek
dispensations

-rapport
Findes økologiske 

frø fra disse sorter?

Definer de vigtigste 
sorter, der anvendes 
i økologisk dyrkning

Hvorfor ikke?

Find
tilsvarende

sorter

Definer un-
derafgrøder/

-grupper

Tilgængelig
mængde

tilstrækkelig?

To eller flere
frøproducenter?

4. Sortsejer ikke 
aktiv i økologisk
dyrkning

2. Ingen 
efterspørgsel på 
økologiske frø

1. Frøproduktion
mislykkes

Demonstrations
marker

Skærpede regler for
dispensation

Økologisk forædling

Forskning i økologisk
frøkvalitet

Økologiske
sortsforsøg
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i anvendelsen 
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frø

Internationalt 
samarbejde for at 
udvide markedet
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økologiske frø

Gøre
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5. CMS-hybrider

Afgrøde
A

START

Involver
forsyningskæden

JA

Opskaler frø-
produktionen

Flowdiagram til udvikling af “roadmap”

Tjek rapport 
om økologisk
produktion
eller andre

kilder

Kollektive indkøb af 
økologiske frø

3. Markedet er 
ikke stort nok

Tjek frø-
leveran-

dører

Øg bevidstheden om 
fordelene ved brug af  
økologiske frø

NOGLE
NOGLE

Ingen dispensation
(kategori 1)

NEJ

NEJ

JA

JA

NEJ



Maaike Raaijmakers
Bionext

december 15th 2022

Tak for opmærksomheden!

Spørgsmål?

raaijmakers@bionext.nl
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