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Fagudvalget for Sortsafprøvning 

Referat: 
 

Mødetidspunkt og sted:  

Tirsdag den 29. januar 2019, kl. 09.30, hos TystofteFonden, Teglværksvej 10, Tystofte, 4230 

Skælskør. 

Deltagere: Gerhard Deneken (GDE), Mette Jespersen (MEJ), Brian Bacher Pedersen BBP, 

Lars Bonde Eriksen (LBE), Preben Klarskov Hansen (PKH), Anders Søndergaard Larsen (ASL) 

 

Afbud: Merete Buus, Lisbeth Vestergaard 

Fravær: Steen Nørhede (STN) 

 

Oprindelig punkt 3 teknisk udvikling udgår fra dagsorden  

 N-norm til vårbyg (maltbyg/foderkorn), da aspektet ikke giver anledning til ændringer 

i den kommende afprøvningsperiode. Punktet var fejlagtigt medsendt dagsordenen 

som en evt. arbejdstitel. 

 

1. Meddelelser 

 

a. TystofteFonden 

i. CPVO er blevet informeret omkring Fagudvalgets sammensætning, ToR og 

funktionsperiode. Informationerne kan findes på CPVO’s hjemmeside. Infor-

mation, der er sendt til CPVO, vedlægges som bilag til referatet. 

ii. Indsigelser 

Fagudvalget har modtaget 3 indsigelser på de afgivne indstillinger. Alle ved-

rører indstillinger til værdiafvisning. På basis af Fagudvalgets skriftlige tilba-

gemelding er indstillingen for 2 sorter ændret til værdigodkendelse medens 

Fagudvalget fastholder sin indstilling til værdiafvisning af hestebønnen Yu-

kon. 

iii. Klage 

Efter udløb af indsigelsesfristen har TystofteFonden modtaget én klage på 

afvisning fra sortslisteoptagelse pga. værdiafvisning af anm. nr. 31956 CB 

16-6022. ASL har oversendt klagen til Nævnenes Hus, Viborg, der forventer 

en behandlingstid på ca. 6 måneder.  

iv. Brexit-anmeldelser 

TystofteFonden har modtaget 21 anmeldelser af landbrugsplanter til opta-

gelse under Brexit dispensationen. Anmeldelserne fordeler sig som følgende 

Almindelig rajgræs: 8 sorter 

Bederoer til energi: 1 sort 

Hestebønne: 1 sort 

Hvidkløver: 1 sort 

Hybrid Rajgræs: 2 sorter 

Italiensk rajgræs: 2 sorter 

Rødkløver: 1 sort 

Timothe: 1 sort 

Vinterraps: 4 sorter 

v. TF undersøger pt. muligheden for opbevaring og håndtering af kerneplante-

samlingen af kartofler, der opbevares som in vitro kulturer.  

vi. 20-1-2019 var anmeldelsesfrist for nye sorter.  

Vi har modtaget lidt færre ny anmeldelser til afprøvning 2019 (nedgang på 

3%).  

http://www.tystofte.dk/
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Summeres sorterne i afprøvning har vi en fremgang i 2019 på 3 procent ift. 

afprøvningen 2018. 

 

b. Landbrugsstyrelsen 

Ingen 

 

c. Andre medlemmer af FU 

Ingen 

 

 

2. Indstilling af sorter 

GDE henledte Fagudvalgets opmærksomhed på introduktionen til Fagudvalgsrappor-

ten. Introduktionen bidrager til at forventningsafstemme rapportens opbygning, for-

ståelse og indhold. Specielt henledes Fagudvalgets opmærksomhed på afsnit vedr. 

habilitet, der er op til hvert enkelt medlem at vurdere i forbindelse med behandling 

af sorterne. 

 

Anvendelse af selvstændighedsmulighederne i TGP9 og kravene til ensartethed i 

TGP10 betyder, at der er ændringer i forhold til den udsendte rapport og afkryds-

ningsskema. Specielt ensartethedskravene, betyder at indspil til FU ændres fra 3. års 

afprøvning til afvisning for enkelte sorter. Der blev uddelt reviderede bilag. 

Én enkelt sort af vinterhvede indstilles til godkendelse efter yderligere undersøgelse 

af kernernes phenol farvning. Ændringer introduceredes af SES-koordinator før de 

enkelte artsgrupper blev behandlet VP-mæssigt. 

Desuden blev FU spurgt, om der var specifikke aspekter vedr. SES-afprøvning, der 

ønskedes belyst eller diskuteret.  

 

a. Korn: 

Vinterhvede VP/SES 

Vinterbyg VP/SES 

 

b. Olieplanter: 

Vinterraps VP/SES 

 

c. Græsmarksplanter: VP 

 

d. Plænegræs til S-mærkning 

 

 

PKH fremlagde resultater for SES-afprøvningen.  

 

ASL fremlagde resultater af værdiafprøvning af korn, olieplanter og græsmarksplan-

ter. 

 

Beslutningerne om SES- og værdiindstillingerne af sorter, der blev behandlet, kan 

ses i mødets afkrydsningsskema. Afkrydsningsskemaerne skal ses i sammenhæng 

med Fagudvalgsrapporten, der er grundlag for argumenterne for de enkelte sorters 

indstillinger til godkendelse/afvisning hhv. yderligere afprøvning.  

 

Administrationen konsoliderer Fagudvalgets indstillinger, der kommunikeres til an-

melderne med ca. 14 dages indsigelsesfrist. Derefter træffer TystofteFonden afgø-

relse vedr. sortslisteoptagelse eller afvisning fra sortslisteoptagelse. Enkelte sorter vil 

fortsat have status, der kræver yderligere opfølgning inden endelig afgørelse kan 

træffes (fx navnegodkendelse eller udenlandsk SES-afprøvning), hvilket ligeledes 

meddeles anmelderne. 

 

http://www.tystofte.dk/
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Anmelderne informeres om FU’s indstillinger og har mulighed for at indgive indsigel-

ser indtil den 15-02-2019. Efter den 15-02-2019 godkendes FU’s indstillinger af di-

rektøren for TF, GDE. Forventet dato den 18-02-2019. 

 

TF forventer at kunne indstille godkendte sorter til EU-fælles sortsliste CC (common 

catalogue) ultimo marts 2019. 

 

 

3. Eventuelt, herunder dato for næstkommende møder 

27-11-2019 kl. 09.30 

29-1-2020 kl. 09.30, tages evt. op til revision ved november-mødet, hvor Merete 

Buus forventeligt deltager. 

 

Bilag: 

 FUs indstillingsskema med indstillinger af nye sorter 

http://www.tystofte.dk/


 

 

 
The use of External Experts in DUS testing in Denmark 

 
Technical examination (DUS and VCU) and decision regarding National Listing are carried out by 
the  

TystofteFoundation  
Teglvaerksvej 10, Tystofte 
DK - 4230 Skælskør 
 

under the delegation of the 
MINISTRY FOR ENVIRONMENT and FOOD 
Danish Agricultural Agency 
Nyropsgade 30 
DK 1690 København V 

 
The TystofteFoundation is assisted by the Technical Board of Variety Testing (panel of experts), 
which gives recommendations to the director of the TystofteFoundation regarding the registration, 
prolongation or deletion of varieties on the Danish National list. 
 
Furthermore the Technical Board of Variety Testing can give recommendations to the 
TystofteFoundation and the Danish Agricultural Agency on the development, planning and execu-
tion of the technical testing. 
 
The Technical Board of Variety Testing comprises the following appointed members: 
Appointment period 1 June 2018 to 30 May 2021: 

Director Gerhard Deneken (chair) TystofteFoundation 

Head of Corporate Product Management Mette 
Jespersen 

Foreningen af Danske Stammeejere af Mark- 
og Havefrø 

Head Sugar Beet Portfolio Management 
Lisbeth Vestergaard 

Foreningen af Danske Stammeejere af Mark- 
og Havefrø 

Forsøgsleder Brian B Pedersen Sammenslutningen af Danske Sortsejere 

Landskonsultent Lars Bonde Eriksen Landsudvalget for Planteavl 

Cand.agro Steen Nørhede Økologisk Landsforening 

DUS koordinator Preben K Hansen  TystofteFoundation 

VCU koordinator Anders S Larsen TystofteFoundation 

Specialkonsulent Merete Buus Danish Agricultural Agency 

 

 



 

 

 


