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Referat Arbejdsgruppemøde for Certificering  

Onsdag den 29. april 2020 

Sted: Virtuelt møde via Zoom 

 

Deltagere: 

Birthe Arleth (MariboHilleshög), Heidi Larsen (MariboHilleshög), Ole Lykke (Nordic Seed), Keld Caspersen 
(DLG), Jakob Helm Larsen (DLG), Regitze Vestergaard (DLG), Søren Villadsen (Hedegaard),  Poul Lund (DSV), 
Pia Pedersen (Vikima), Per Madsen (Barenbrug), Bjarne Sørensen (DLF), Dot Vittrup Pedersen (DLF), Birte 
Krogh (DLF), Michael Pedersen (Vestjyllands Andel), Søren Houmann (Sejet), Hans Peder Lauridsen (Danish 
Agro), Peter Krogh Meyer (Feldsaaten Freudenberger), Claus Rasmussen (Vandinter Semo), Erik Brædder 
(Vandinter Semo), Kerstin Jürgensen (NPZ - Norddeutsche Pflanzenzucht), Kenneth Weber Søbye (Hornsyld 
Købmandsgaard), Martin Bach Andersen (Jensen Seeds), Frede Ager Helle (Brdr. Ewers), Elzbieta Orlowska 
(Eurofins), Emil Dalsgaard (DAKOFO), Maria Boye Simonsen (LBST), Merete Buus (LBST), Gerhard Deneken 
(TystofteFonden), Susanne Brejner Blinaa, Martin Himmelboe (TystofteFonden), Tine S. D. Nielsen 
(TystofteFonden), Sigyn Valgrind (TystofteFonden), Claire Mouillet (TystofteFonden) 

 

1. Velkomst v/Gerhard Deneken 
TystofteFonden (TF) er fortsat i drift selvom Corona/Covid19 situationen. Medarbejdere i 

Certificeringsteamet har primært arbejdet hjemmefra, når det var muligt, men der har også været 

travlt med kontrolmark. 

 

I den forbindelse har vi modtaget en bekymret forespørgsel fra CPVO om at vores SES-afprøvning 

fortsat er i drift 

 

Parallelt har EU-kommissionen påpeget vigtigheden af at producere opformeringsmateriale af høj 

kvalitet mht. sikring af foder- og fødevareforsyningen i det kommende efterår og forår 2021. 

 

2. Status v/Sigyn Valgrind 
Anmeldelser af vinterafgrøder gik rigtig godt. Firmaerne skal have stor ros for tidlige indberetninger og 

hurtig reaktion ved spørgsmål om fejl.  

 

 
 

TF udarbejder en procedure for håndtering af frøblandinger, bl.a. en Excel-formular, som skal benyttes 

ved disse indberetninger. Fra januar, vil det være kun to kategorier af frøblandinger: foder og ”alt 
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andet”. Mængden af blandinger der giver anledning til kontrol er faldende, som skyldes god adfærd, 

hvor firmaerne husker at indberette partier og tilsende importdokumentation. 

 

TF holdt prøvetagningskurset i november 2019. 14 deltog og heraf 8 er blevet autoriseret. Der har 

været lidt forsinkelse på autorisation, pga. COVID-19, da TF ikke kunne køre ud til firmaerne for at 

afholde den praktiske prøve.  

Næste prøvetagningskursus bliver holdt i november 2020, måske virtuelt, hvis COVID-19 situationen 

ikke ændrer sig. Flere oplysninger kommer enten via nyhedsbreve eller på TF ’s hjemmeside. 

 

Generelt, oplever TF et godt samarbejde med firmaerne. Alle avlsanmeldelser af vinterafgrøder blev 

anmeldt til tiden. Firmaer har god disciplin med at sende dokumentation, og feedback på de fejllister og 

frøblandinger. God ”Tour de Audit”, ved prøvetagningssteder og laboratorier i 2019, men 2020 bliver 

udfordrende. 

 

3. Forvaltning v/Gerhard Deneken 
a. TF-hjemmel til opgavevaretagelse 

Der laves ny definering i forhold til opgaver som ligger hos Plantenyhedsnævnet (PNN), de 

delegerede opgaver som TF står for, og de opgaver som man kan blive udpeget til. 

 

b. Prisliste til gebyrbekendtgørelse 
Fra juli 2020 vil vores nuværende priser blive opdelt i et gebyr hhv. prisandel. Opdelingen medfører 

ingen stigninger og vil blive gennemført som en 0-sums løsning. Indtægter, der opkræves på basis 

af gebyrer betinger, at der udarbejdes et gebyrregnskab, som skal balancere over 4 år. 

Gebyrregnskab revideres af ekstern revisor og skal ligge til grunde ved LBST ’s tilsyn med 

TystofteFondens varetagelse af beslutninger. 

Fordeling mellem gebyr og pris bliver besluttet på TF ’s næste bestyrelsesmøde, på den 27. maj 

2020.  

Fremover, vil fakturatekst indeholde to forskellige linjer (pris hhv. gebyr). 

 

4. Information fra Landbrugsstyrelsen 
a. Bekendtgørelser, Vejledninger og Instrukser 

I januar måned, kom en ny lov om planter og plantesundhed, som erstatter to love. Der er nye 

bekendtgørelser, vejledninger og instrukser på vej. 

 

b. Kommende regler for handel med økologisk heterogent materiale 
Der er blevet vedtaget en ny økologiforordning (EU) 2018/848. Artiklen 13 handler særligt om 

reglerne for handel med økologisk heterogent materiale. Den 1. januar 2021 træder 

økologiforordningen i kraft, så økologisk heterogent materiale kan markedsføres. EU-kommissionen 

kan vedtage supplerende krav. 

Den nye økologiforordning dækker planteformeringsmateriale af landbrugsplanter, grøntsager, vin- 

og frugtplanter (undtaget skovfrø), som er udviklet under certificeret økologisk dyrkning i adskillige 

generationer (3 til 5 generationer). 

Det vil blive holdt en EU-Kommissions høring og en dansk offentlig høring i maj måned, så 

firmaerne må meget gerne komme med forslag. 

 

 

http://www.tystofte.dk/
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c. Working Group om Øko-sorter 
Der skal startes en forsøgsordning med henblik på udvikling af øko-sorter til økologisk brug. Det vil 

ikke være obligatorisk at man som økolog benytter øko-sorter.  

 

d. Plantepas – mærkesedler til godkendelse 
Ansvar for plantesundhed ligger hos LBST. TF godkender certificerings mærkesedler, og LBST 

godkender plantepas. Vedr. kombineret plantepas og mærkeseddel, søges godkendelse hos TF, 

som indhenter godkendelse af plantepas delen fra LBST. 

Der findes en online test vedr. plantepas og operatørkompetencer  

https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning/e-dokumentation-om-

plantepas/. 

 

e. Autoriseret markbesigtigelse af præbasis- og basisfrø 
Den gamle forsøgsordning udløb den 1. januar 2020 efter 7 års vellykkede forsøg. 

En ny forsøgsordning er i pipelinen, indtil permanente regler kan vedtages fortsætter vi i Danmark 

med autoriseret markkontrol og 5% efterkontrol af markkontrollører. Den nye forsøgsordning 

forventes at have en mere risikobaseret tilgang, dvs. de 5% stikprøvekontrol bliver afløst af en 

kontrol baseret på fx hvad der er fundet tidligere hos kontrolløren, i arten, sorten, virksomheden 

eller lignende. 

 

f. Info om sortsblandinger og ID-partier 
Er der behov for at ændre de danske regler? Partierne som skal blandes skulle være certificeret på 

forhånd, i stedet for ID-mærket.  

LBST vil meget gerne høre firmaernes meninger og eventuelle ønsker for sortsblandinger. 

Virksomhederne foreslog bl.a. at man ser på modellen for store moderpartier. 

Virksomhederne vil også høre hvis det er muligt at opbevare flere ID-partier i den samme silo. LBST 

tager det med og undersøger sagen. 

Virksomhederne siger også at de kan ofte ikke vente for den endelige analyse, så det vil muligvis 

giver problem, hvis partierne som skal blandes skal være certificeret i forvejen. 

 

5. Generel information v/TystofteFonden 
a. Daglige certificeringsmails 

Der sendes mails ud to gange i døgnet. Det er meget vigtigt at firmaerne husker at tjekke disse 

mails. Partierne er først certificerede når de er registreret korrekt og alle data er modtaget (og de 

må ikke sælges før). 

 

b. XML-indberetninger i fremtiden 
Det vil være muligt at indberette vandindholdsanalyseresultater via xml-fil i løbet i maj. En ny 

version kommer på TF ’s hjemmesiden.  

Der er et krav om særlig rækkefølge i elementer ved anmelder af xml-filer (også kaldet Sequence), 

men p.t. har FCS fejlagtigt accepteret filer uden korrekt rækkefølge. TF ønsker fremover at xml-filer 

blive anmeldt med den korrekt rækkefølge. Der kommer flere oplysninger om det til kommende 

arbejdsgruppemøde. 

 

 

 

http://www.tystofte.dk/
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c. ”Cirkulære blandinger” – Krav og regler 
Firmaerne er meget velkomne til at kigge nærmere på de to tegninger sendt med Power-point 

præsentation. Disse to tegninger beskriver nogle situationer hvor reglerne ikke er blevet fulgt. 

Der er tre ting som er vigtige at huske: 

• Et parti må ikke skifte generation uden en ommærkning 

• Alle partier af tidligere generationer SKAL kontroldyrkes (FM, PB, BA, C1 for sædekorn) 

• Annullerede partier må IKKE bruges videre 

 

d. ”Nedsat arbejdsmængde” – information og krav til analysemængder 

ISTA’s regel om vurdering af antal frø, fremfor værdierne i tabellen i afsnit 2, kan ved analyser af 

foderplanter i certificeringsøjemed kun bruges i renhedsanalysen, da EU angiver specifikke 

mængder i forbindelse med antalsanalysen. Mængderne angivet i EU’s markedsdirektiv svarer ikke 

altid overens med tabellen i ISTA’s kapitel 2. 

Er man som virksomhed utilfreds med dette, må det bringes op i EU, da det ikke er en beslutning vi 

kan tage selv i DK. 
 

6. Avl v/Certificeringsteamet 
a. Frister for avlsanmeldelser og kontrolmarksprøver 

Problemstillingerne omkring de sene deadline for avlsanmeldelser af græs og kontrolmarksprøver 

af vintersæd blev præsenteret. TF foreslog at rykke deadlines, og brugte de svenske deadline som 

eksempler. 

DLG siger at deres produktion strækker sig ind i oktober, men de vil gerne prøve at sende de fleste 

af deres prøver til kontrolmark før den 20. september. 

Mht. deadlines for kontrolmarksprøver af græs, så vil virksomhederne melde tilbage når de har 

drøftet det internt. 

TF vil sende en nyhedsmail ud, hvis der besluttes nye procedurer. 

 

b. Markkontrollørkursus i 2020 
Markkontrollørkurser udbydes i år som virtuelle kursus/møde via Zoom. 
TF tilbyder også et ekstra møde på den 22. september, hvor efterkontrollører og erfarne 

kontrollører kan deltage. 

 

7. Information om mærkesedler v/TystofteFonden 
a. OECD-mærkesedler opdateret grundet nye krav 

Fra januar 2020, er det nu et krav at vægten skal angives på OECD-mærkesedler. Mærkesedlerne 

bliver automatisk opdateret i AgriLabel.  

Det er stadigvæk problemer med manglende plads på disse labels.  

DLF foreslår engelsk som det eneste sprog på mærkesedler, så der kan være mere plads. DLF 

spørger også hvis LBST-TF ’s logo kunne være mindre. LBST undersøger om det er muligt.  

 

b. Ny OECD-mærkeseddel til blandinger 
Der er kommet nye mærkesedler til OECD-blandinger, som også har problemer med pladsmangel. 

Vedr. mærkesedlen 68L: Det er også problemer med plads, da sammensætningen af komponenter 

skal angives på mærkesedlen. Ved enheder under 2 kg anbefaler TF at bruge tillægsmærker. For 

http://www.tystofte.dk/


 

TystofteFonden 
TystofteFoundation 
CVR-nr: 35872612 
 

Teglværksvej 10 
DK-4230 Skælskør 
Bank reg no. 2730 konto: 8981-874-197 

Phone: +45 5080 8450 
Fax:      +45 5080 8456 
www.tystofte.dk 
info@tystofte.dk 

 

enheder over 2 kg skal sammensætningen af komponenter fremgå på selve mærkesedlen. Vi 

arbejder ud fra færre sprog ligesom i punkt 7a, og melder ud når der er noget nyt. 

 

8. Eventuelt 
Intet under eventuelt. 

 

9. Næste møde 

22. oktober 2020 hos Nordic Seed Odder, kl. 10 

http://www.tystofte.dk/

