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Mission - vejen for nye sorter og udsæd 
TystofteFonden vil gennem en effektiv koordinering og gennemførelse af de tekniske afprøvninger 
markere sig nationalt og internationalt som et miljø, der kan og vil gennemføre værdi- og SES-
afprøvning samt certificeringskoordinering på et højt internationalt niveau. 
Dermed bidrager TystofteFonden til nye, bedre og klart identificerbare sorter med opformerings-
materiale af høj kvalitet til dansk landbrug samt eksport – eller med andre ord: TystofteFonden er 
vejen for nye sorter og udsæd. 
 
Vision 
Gennem værdiafprøvningen vil TystofteFonden udfordre og udvikle planteforædlingen af land-
brugsplanter. SES-afprøvningen beskriver sorternes identitet, der sammen med certificeringen 
sikrer høj kvalitet i opformeringsmaterialet. 
 
Værdier 
Ansvarlighed 
Engagement 
Faglighed 

Åbenhed 
Præcision 

 
Miljø- og Fødevareministeriet har udpeget TystofteFonden til at varetage og koordinerer de tekni-
ske afprøvninger vedr. sortslisteoptagelse og certificering af frø og sædekorn. 
De tekniske afprøvninger er som følger 

 Lovbestemt værdiafprøvning, der gennemføres som en integreret del af sorternes prøve-
dyrkning i Danmark sammen med Landsforsøgene og Nordic Beet Research. 

 Afprøvning af sorternes Selvstændighed, Ensartethed og Stabilitet (SES-afprøvning) 

 Certificeringskoordinering af anmeldelse, markinspektion, prøvetagning samt laboratorie-
analyser af de enkelte opformeringspartier 

 Kontroldyrkning 

 Officiel prøvetagning 

 Officiel markkontrol 
TystofteFondens SES-afprøvningen er CPVO akkrediteret og prøvetagning, der anvendes i forbin-
delse med certificeringen, er ISTA akkrediteret for så vidt angår såvel den officielle som den auto-
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riserede prøvetagning. 
Herudover er TystofteFonden delegeret til at sekretariatsbetjene Plantenyhedsnævnet i forbindel-
se med godkendelser til sortslisteoptagelse, plantenyhedsbeskyttelse og certificering af opforme-
ringsmateriale. Desuden er TystofteFonden delegeret til at autoriserer frølaboratorier, markkon-
trollører og prøvetagningere. 
 
Internationalt samarbejde 
TystofteFonden deltager aktivt i de tekniske fora vedr. udvikling af SES-afprøvning (CPVO, UPOV), 
værdiafprøvning (EU-netværksgruppe) og certificering (ISTA). 
 
Nationalt samarbejde 
Værdiafprøvningen gennemføres koordineret med Landsforsøgene.  
Certificeringsgruppen holder løbende arbejds- og koordineringsmøder med Landbrugsstyrelsen. 
Desuden gennemfører gruppen 2 årlige møder i arbejdsgruppen for certificering, hvor alle relevan-
te interessenter kan deltage og bidrage til udviklingen af den danske netværksmodel 
 
Forskningsmæssig udvikling 
TystofteFonden vil aktivt arbejde på at udvikle afprøvningen ved at deltage som partner i forsk-
ningsprojekter af relevans for sortsafprøvningen eller certificeringen af opformeringsmateriale. 
 
Formidling 
TystofteFondens resultater af værdiafprøvningen publiceres i elektroniske (tystofte.dk) og trykte 
medier (fx beskrivende sortsliste). Resultaterne skal være umiddelbart og frit tilgængelig for bru-
gerne af nye sorter. 
Statistikker vedr. opformering af korn og græsmarksplanter gøres ligeledes tilgængelig via Tystof-
teFondens hjemmeside. 
 
Vedtaget af TF-bestyrelsen den 25-5-2020 

http://www.tystofte.dk/
mailto:info@tystofte.dk

