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Referat Arbejdsgruppemøde for Certificering 

Tirsdag den 27. april 2021 

 

Sted: Virtuelt møde via Microsoft Teams 

Deltagere: Birthe Arleth (MariboHilleshög), Keld Caspersen (DLG), Regitze Vestergaard (DLG), Jakob Helm 
Larsen (DLG), Søren Villadsen (Hedegaard),  Poul Lund (DSV), Carsten Jørgensen (DSV), Lars Svendsen (DSV), 
Per Madsen (Barenbrug), Bjarne Sørensen (DLF), Dot Vittrup Pedersen (DLF), Birte Krogh (DLF), Søren 
Houmann (Sejet), Karen Gundlund Hansen (Danish Agro), Ole Lykke (Nordic Seed), Peter Krogh Meyer 
(Feldsaaten Freudenberger), Claus Rasmussen (Vandinter Semo), Erik Brædder (Vandinter Semo), Kerstin 
Jürgensen (NPZ - Norddeutsche Pflanzenzucht), Kenneth Weber Søbye (Hornsyld Købmandsgaard), Poul 
Møller (Hornsyld Købmandsgaard), Elzbieta Orlowska (Eurofins), Lisanne Kjær Wieland (Nordic Seed), Frede 
Ager Helle (Brdr. Ewers), Emil Dalsgaard (DAKOFO), Brit Malec (Vikima), Pia Pedersen (Vikima), Thomas 
Hildebrand Leth (Vikima), Merete Buus (Landbrugsstyrelsen), Gerhard Deneken (TystofteFonden), Susanne 
Brejner Blinaa (TystofteFonden), Martin Himmelboe (TystofteFonden), Claire Mouillet (TystofteFonden), 
Sigyn Valgrind (TystofteFonden). 

Sigyn Valgrind (TystofteFonden) ledede mødet. 

 

1. Velkomst v/TystofteFonden  
 

2. Nyheder v/TystofteFonden 

TF orienterede kort om ISTA audit i 2020, og netværksmodellen hvor prøvetagningssteder uden 
egen ISTA-akkreditering er dækket af TystofteFondens akkreditering. Akkrediteringen er forlænget 
til 2023. 

Grundet Corona afholdes kontrolmarksmøder individuelt på virksomhedsniveau. For 
rødsvingel/engrapgræs forventes møderne afholde i uge 22/23 mens der for alm. rajgræs forventes 
møder i uge 24/25.  

2020 årsregnskab er offentliggjort på hjemmesiden, og bl.a. kan findes opførelse over antal partier 
anmeldt i 2020 – 5509 avlspartier samt 18722 certifpartier. 

Prisliste er tilgængelig på hjemmesiden – der er 0-sums løsning for 2021 dvs. ingen stigninger på 
priser og gebyrer. Årlig virksomhedsregistrering er faldet til 500,- til gengæld faktureres samtlige 
avls- og certifpartier (dvs. ingen ”gratis første 8”). 

En del audits blev gennemført i 2020 dog måtte nogle skubbes til 2021, hvilket giver en stor 
arbejdspukkel. 

Der er generelt god dialog med virksomhederne omkring anmeldelser og tilbagemeldinger. Husk at 
fristen for anmeldelse af forårsudsåede arter er lørdag d. 1. maj. Grundet helligdag er torsdag 
sidste dag vi kan hjælpe. 
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3. Orientering om ISTA-audit v/TystofteFonden  

TF blev auditeret af ISTA d. 11. september 2020 og akkrediteringen blev endeligt fornyet i februar 
2021. Akkrediteringen er gældende til maj 2023. 
Der har bl.a. været krav om tættere samarbejde med prøvetagerene for at ISTA ville acceptere 
vores ”netværksmodel” hvilket resulterede i kontraktaftaler med såvel prøvetagere som 
prøvetagningssteder. Der blev desuden udviklet en log til ISTA-prøvetagninger og al dokumentation 
skal nu opbevares hos TystofteFonden. 
Tak for jeres store hjælp – det var uvurderligt! 

 

4. Info om Brexit v/Landbrugsstyrelsen 

Fra d. 1. januar 2021, havde Storbritannien ikke længere en overgangsordning med EU. 
Efterfølgende har EU truffet beslutning om ligestilling med GB med tilbagevirkende kraft til 1. 
januar 2021. Dette betyder, at der kan importeres frø produceret i GB til EU’s indre marked. Frøet 
skal været OECD mærket med teksten ”EU-norms and standards” påtrykt mærkesedlen og der skal 
medfølge et ISTA-certifikat og et plantesundhedscertifikat. Sorter kan igen optages på EU’s fælles 
sortslister og handles, selvom der kun er vedligeholder i UK. Sortsejere skal kontakte 
TystofteFonden, hvis det er relevant, at få en sort tilbage på de fælles sortslister, da EU-
kommissionen slettede alle sorter, der kun havde vedligeholder i GB 1. januar 2021. 
Landbrugsstyrelsen har lavet en side www.lbst.dk/brexit hvor al information er samlet. Kontakt 
Landbrugsstyrelsen ved spørgsmål. 
Landbrugsstyrelsen vil i øvrigt løbende sende faglige meddelelser ud med information om regler for 
handel med GB og anden handel med frø, så abonner gerne på disse: https://lbst.dk/abonner/. 

 

5. Prøvetagningskursus 2020 v/TystofteFonden 

TystofteFonden afholdt grundkursus for nye prøvetagere 11.-12. november 2020 og trods Corona-
udfordringer var det muligt at afholde kurset fysisk, samt efterfølgende gennemføre praktisk 
eksamen, hvilket har resulteret i 11 uddannede prøvetagere (1 officiel og 10 autoriserede). 
Opfølgningskursus for erfarne prøvetagere blev afholdt d. 23. november 2020 hvor 12 prøvetagere 
deltog. Næste kursus forventes afholdt i november 2021. 

 

6. Markkontrollørkursus 2021 v/TystofteFonden  

Møde og kursus for markkontrollører forgik via Zoom igen i år. Der afholdes kursus for nye 
kontrollører d. 5. maj og møde for erfarne kontrollører d. 4. maj. Der er god tilslutning på kurset for 
nye markkontrollører – i alt 27 tilmeldt. 
Der er udgivet en nye Instruks for markkontrollører der kan findes på TystofteFonden’s 
hjemmeside. Ændringer er angivet i bilag i Instruksen. 

  

7. Bekendtgørelsesændringer, vejledninger og instrukser v/Landbrugsstyrelsen 

Kundgørelse: Sorter på den danske sortsliste skal være kundgjort i sortslistebekendtgørelsen forud 
for handel, og ligeledes skal sortsblandinger kundgøres forud for handel. ”Handel” inkluderer også 

http://www.lbst.dk/brexit
https://lbst.dk/abonner/
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markedsføring, således at der ikke må markedsføres sortsblandinger førend blandingen fremgår af 
bekendtgørelsen. 
Dette afføder spørgsmål bl.a. fra Danish Agro, der i vinter måtte have hastegodkendt en blanding. 
Processen forløb godt og der gik knapt en måned fra ansøgning til blandingen var godkendt, men 
det var ifølge Danish Agro en meget presset situation. Der rejses spørgsmål ved hvorfor en blanding 
skal være kundgjort, når det uanset er TystofteFonden, der godkender selve blandingen. 
Landbrugsstyrelsen pointerer at bekendtgørelsesændringen er trådt i kraft i forbindelse med et 
kvalitetscheck af styrelsens bekendtgørelser. 
DLG kommenterer, at det giver et problem, at kundgørelseskravet også inkluderer markedsføring, 
da dette gøres længe forud for selve handlen. 
TystofteFonden foreslår at fremrykke tidspunktet for godkendelsen af sortsblandinger, for at give 
mere ”luft” og tid til kundgørelses-processen. Landbrugsstyrelsen vil se på, om der kan findes et 
hurtigere alternativ til kundgørelsen. Se desuden referat fra møde om samme emne den 28. april 
2021. 

Sortsblandinger og frøblandinger skal bestå af certificerede partier. For sortsblandinger betyder 
dette at komponentpartier forud for blandingen skal være certificerede. Dette betyder så at 
vægtgrænse på sortsblandingen bortfalder.  
Hedegaard spørger til, hvad det i praksis betyder, at vægtgrænsen bortfalder. Landbrugsstyrelsen 
uddyber, at der er vægtgrænser på de enkelte komponentpartier, men at den samlede mængde på 
blandingen ikke har en øvre grænse. 

Avlspartier: Definition på ét areal. Der har tidligere været krav om 3 km radius for de enkelte 
arealer i et avlsparti, men dette er bortfaldet ved bekendtgørelsesændring juni 2020 således, at der 
nu i bekendtgørelsen er angivet, at et avlsparti kun må omfatte én avler, én sort, én kategori og ét 
areal. Af formular 303 fremgår 3 km kravet ikke længere (se bilag). Definitionen på ét areal er 
uddybet i Instruks for markkontrollører: ”Et areal skal være sammenhængende, så man kan parkere 
et sted og nemt tilgå hele arealet uden at bruge ekstra tid. Gennemskæres arealet af en grøft, 
markvej eller landevej, må der kun være tale om en nem forcérbar, kort adskillelse. Dvs. ikke fx en 
motorvej, vand eller andre marker.” Dette rejser en del spørgsmål, da det har store praktiske og 
økonomiske konsekvenser for flere virksomheder. Landbrugsstyrelsen anmoder om, at 
virksomhederne kommer med input til hvordan arealkravet kan defineres, og gør opmærksom på, 
at ændringen har været i høring på høringsportalen og i UPU. DLF foreslår, at der mere tydeligt 
gøres opmærksom på ændringer af denne karakter, forud for ændringens ikrafttrædelse, hvilket 
bl.a. kan ske ved at indkalde til møde med de berørte parter forud for udsendelsen til UPU og 
høringen. På denne måde vil der være mulighed for at kunne diskutere, hvilke konsekvenser en 
ændring vil have. Der er bred opbakning til dette forslag. Landbrugsstyrelsen vil se på muligheden, 
hvis tiden i forbindelse med konkrete bekendtgørelsesændringer tillader det. Se desuden referat 
fra møde om samme emne den 28. april 2021. 

Der arbejdes på reviderede vejledninger såvel ”Frø & sædekorn 1” (Virksomhedsvejledningen) som 
”Frø & sædekorn 2” (Hobbyvejledningen). Der arbejdes på, at hobbyvejledningen er klar 1. juli 2021 
samt at virksomhedsvejledningen kan være klar januar 2022 afhængig af andre løbende 
prioriteringer. 

Der er endvidere en ny Instruks i Prøvetagning som er tilgængelig på TystofteFonden’s hjemmeside. 
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8. Markedsdirektiverne om handel med frø v/Landbrugsstyrelsen  

Landbrugsstyrelsen orienterede om at EU-kommissionen forventer at fremlægge resultatet af 
studie vedr. den europæiske frølovgivning i slutningen af april. Styrelsen forventer, at der 
efterfølgende vil være mulighed for at kommentere på resultatet af studiet. 
Desuden ændres en række botaniske navne i foderplante- og sædekornsdirektiverne per 1. februar 
2022. Navnene vil blive ændret i de danske bekendtgørelser pr. 1. januar 2022. 

 
 

9. Regler for handel med grønsagsfrø v/Landbrugsstyrelsen 

Alle arter af grønsagsfrø i bekendtgørelse om grønsagsfrø må handles som standardfrø (dog 
cikorierod undtaget, idet cikorierod kun må handles, når det er certificeret). Der er krav om, at 
partier af grønsagsfrø skal anmeldes, hvortil DLF spørger hvad det i praksis betyder. 
Det uddybes, at alle partier af grønsagsfrø af standardfrø og certificeret frø til handel indenfor EU 
skal indberettes til TystofteFonden, jf. grønsagsfrøbekendtgørelsen. TystofteFonden 
stikprøvekontrollerer såvel norm som sortsægthed og –renhed (kontroldyrkning). Der er ikke 
anmeldt partier af standardfrø i en længere periode. Tidligere var der en anmeldelsesblanket til 
dette brug. Landbrugsstyrelsen udsender en faglig meddelelse om reglerne og TystofteFonden vil 
melde nærmere ud omkring proceduren, når denne er klar. 

 

10. Økologiforordningen – undtagelser fra markedsdirektiver 
v/Landbrugsstyrelsen 

Produktion af økologisk heterogent materiale vil være muligt fra 1. januar 2022. Ordningen 
håndteres af Landbrugsstyrelsen herunder krav til registrering, identitet, kvalitet og mærkning. De 
konkrete krav vil blive indarbejdet i styrelsens bekendtgørelser om frø og andet 
planteformeringsmateriale. 

Mht. udvikling af økologiske sorter til økologisk brug arbejder EU-kommissionen på en 
forsøgsordning, som forventes at træde i kraft 1. juli 2022. Ordningen giver mulighed for at arbejde 
indenfor følgende arter: hvede, rug, majs, soja, lucerne, kartofler, gulerod, kålrabi, tomat og løg. 

 

11. Plantesundhedsforordningen v/Landbrugsstyrelsen 

De nye krav per 14. december 2019 medførte ændringer i kravene til plantepas. Alle planter samt 
visse frø til erhvervsmæssig anvendelse skal medfølges af et plantepas. Dette viser at 
planterne/frøene er produceret under officiel kontrol. Virksomheder der udsteder plantepas skal 
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være registreret hos Landbrugsstyrelsen, have de nødvendige kompetencer herunder en 
handlingsplan og Landbrugsstyrelsen foretager officiel kontrol. 

E-dokumentation vedr. plantesundhedskravene findes på styrelsens hjemmeside 

12. Avlskontrol – risikobaseret markkontrol v/TystofteFonden 

Forsøgsordning i EU med autoriseret avlskontrol af Præbasis og Basis udløb i 2020. En ny 
forsøgsordning er igangsat dog kræves nu en risikobaseret kontrol. For at leve op til kravene i den 
nye forsøgsordning har TystofteFonden ændret på stikprøveandele af forskellige artsgrupper. Ved 
fastlæggelse af stikprøveprocenter er der bl.a. lagt vægt på efterkontrollørernes kommentarer, 
kontrolmarksresultater så alle græsser af FM-PB-BA sættes op fra 5% til 10%. Engrapgræs C1 sættes 
ligeledes op til 10%. 
Bælgsæd, græsmarksbælgplanter og olie-spindplanter sættes ned til 4%. Hvede og byg C1 og C2 
sættes ligeledes ned til 4%. 
Disse ændrede stikprøveprocenter har ingen økonomiske konsekvenser eller praktisk betydning for 
virksomhederne. 

Der er et ønske om, at efterkontrollørerne adviserer virksomhederne, når der er bemærkninger til 
et avlsparti. TystofteFonden vil bede efterkontrollørerne om at advisere virksomhederne via e-mail, 
når der er bemærkninger til et avlsparti. 

 

13.  Indberetning med XML & FCS-dashboard v/TystofteFonden 

TystofteFonden præsenterede ligesom ved sidste arbejdsgruppemøde dashboard api.tystofte.dk, 
hvor virksomhederne kan se status på deres indsendte xml-filer, og det er vigtigt at 
virksomhederne bruger dette dashboard som et hjælpeværktøj. TystofteFonden har ikke adgang til 
dette dashboard, og det er kun virksomhederne som kan se deres egne xml-filer. Et parti, et 
avlsparti, eller en analyse er først anmeldt når xml-filen har status ‘Complete’, og dermed er blevet 
læst ind i FCS. Dvs. indberetninger med status ”Error” eller ”Running” ikke er anmeldt. 
Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde sig opdateret på filernes status.  

Der er et ønske om søgefelt i Dashboard, og TystofteFonden vil undersøge om dette er muligt. Der 
bør endvidere være muligt at fjerne gamle filer der ligger med status ”Error”. Dette vil også blive 
undersøgt sammen med funktionen om søgefeltet. 

 

14. Stikprøvekontrol af indberettede analysedata v/TystofteFonden 

For at sikre at indberettede analysedata indlæses korrekt samt at indholdet af data i XML-filer er 
korrekt vil TystofteFonden fremover udtage omkring 50 tilfældigt udvalgte partier på tværs af alle 
artsgrupper, kategorier og virksomheder, og bede om kopi af analysebevis hvis et parti udtages til 
stikprøvekontrol. 

 

15. Kontrolmark – ændring af såtidspunkter v/TystofteFonden 

TystofteFonden informerer om, at der er ændrede såtidspunkter for westerwoldisk rajgræs, som nu 
vil blive sået ud sammen med øvrige rajgræsser om efteråret og hernæst bedømmes året efter. Det 
har vist at give en langt bedre kvalitet. DLF kommenterer, at dette vil give dem udfordringer, og 

https://api.tystofte.dk/
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TystofteFonden understreger, at det stadig vil være muligt på ønske at så westerwoldisk rajgræs ud 
om foråret. Som udgangspunkt vil udsåning ske om efteråret, så virksomhederne skal gøre 
opmærksom på, hvis de ønsker et parti udsået om foråret. 
Humlesneglebælg og kællingetand vil blive udsået samtidig med øvrige græsmarksbælgplanter. 
Dette giver ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer. 

Husk at sende frø til kontroldyrkning (græsser og græsmarksbælgplanter) inden 1. juni. 

 

16.  DEBATPUNKT – Anmeldelsesfrister for avl 

Der er fremlagt ønske om at diskutere anmeldelsesfristen for avlsanmeldelser (1. maj fristen) og 
hvilke muligheder, der er for dispensation. 
Jf. bekendtgørelsen vil anmeldelser efter 1. maj blive afvist, hvor der tidligere var mulighed for 
efteranmeldelse mod et gebyr. Denne mulighed er bortfaldet efter et kvalitetscheck af 
bekendtgørelserne, og evt. efteranmeldelse kræver nu en dispensation, der kun kan udstedes af 
Landbrugsstyrelsen. Dispensation gives kun i særlige tilfælde, der er udenfor virksomhedens 
kontrol, fx hvor større IT-nedbrud og lignende omstændigheder, ikke har gjort det muligt at 
anmelde inden den gældende frist.   
Virksomhederne er meget interesserede i, at der løsnes op for den skarpe deadline. 
TystofteFonden forklarer at deadline 1. maj er sat for, at det er muligt både at nå igennem den 
store mængde avlsanmeldelser, som giver en del administrativt arbejde, samt at planlægge og 
udføre en meningsfyldt efterkontrol. 
TystofteFonden foreslår dog som hjælp, at der differentieres mellem arter, så fx vårraps og vårsæd 
kan anmeldes senere. Det er dog ikke muligt at rykke græsser til senere end 1. maj. 

 

17. Eventuelt? 

Ingen punkter under eventuelt. 

 

18. Næste arbejdsgruppemøde 

Nordic Seed vil gerne lægge hus til næste arbejdsgruppemøde. Der er stadig interesse for, at der 

efter selve mødet laves opdeling i en sædekornsgruppe og en markfrøgruppe, hvor specifikke 

problemstillinger kan diskuteres. 

Næste møde vil blive onsdag d. 13. oktober hos Nordic Seed. Nærmere information følger. 
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EKSTRAORDINÆRT MØDE d. 28. april 2021 

Med baggrund i arbejdsgruppemødet d. 27/4 blev der indkaldt til opfølgende møde med flg. 

punkter på dagsordenen: 

1) Definition af et areal 

2) Godkendelse af sortsblandinger 

3) Anmeldelsesfrister for vårafgrøder 

4) Eventuelt 

 

Deltagere: Søren Houmann (Sejet), Bjarne Hansen (Vikima), Leif Hagelskjær (Seges), Poul Møller 

(Hornsyld Købmandsgaard), Regitze Vestergaard (DLG), Jakob Helm Lasen (DLG), Hans Peder 

Lauridsen (Danish Agro), Karen Gundlund Hansen (Danish Agro), Carsten Jørgensen (DSV), Søren 

Villadsen (Hedegaard), Bjarne Sørensen (DLF), Karen Gundlund Hansen (Danish Agro), Kirstine 

Riskjær (Landbrugsstyrelsen), Merete Buus (Landbrugsstyrelsen), Gerhard Deneken 

(TystofteFonden), Sigyn Valgrind (TystofteFonden), Claire Mouillet (TystofteFonden), Martin 

Himmelboe (TystofteFonden). 

Kristine Riskær, Landbrugsstyrelsen, ledede mødet. 

 

Ad 1.  

Landbrugsstyrelsen orienterede om, at i plantesundhedssammenhæng (IPPC) bruges følgende 

definitioner af et areal, som kunne inspirere til, at vi sammen finder en definition, som kan 

håndteres i praksis i erhvervet og kontrollen: 

Field: A plot of land with defined boundaries within a place of production on which a commodity is 

grown 

“Place of production”:  Any premises or collection of fields operated as a single production or 

farming unit  

IPPC’s definitioner anvendes bl.a. i forbindelse med eksport. 

Der er enighed om at definitionen ”Place of production” er gangbar såfremt placeringen af de 

enkelte afgrænsede opformeringsarealer er kendt, gerne beskrevet via GPS-koordinater. 

TystofteFonden får formuleret en ny definition og ændrer i Instruks for markkontrollører. 

Ad 2. 

Landbrugsstyrelsen foreslår at praksis kan ændres, så virksomhederne, kan søge og opnå direkte 

godkendelse til en given sortsblanding fra TystofteFonden. Det vil betyde en hurtig godkendelse af 

de enkelte sortsblandinger og virksomheden skal ikke afvente kundgørelse, inden sorten må 

markedsføres. De enkelte sortblandinger bliver så ikke kundgjort og hver virksomhed skal ansøge 

om godkendelse, hvis de ønsker at producere en given sortsblanding. Denne model vil kunne træde 

i stedet for kravet om kundgørelse fremadrettet. Ved en kundgørelse kan en virksomhed søge 

godkendelse, men alle virksomheder har ret til at producere sortsblandingen. Ulempen er, at det 

tager noget tid inden en sortsblanding kan blive kundgjort og det virker forsinkende på 

virksomhedens mulighed for markedsføring. Søren V. (Hedegaard) undrer sig over kravet om 

kundgørelse, og påpeger at det giver en form for eksklusivitet, når de enkelte virksomheder søger 

om egen godkendelse og blandingerne ikke som hidtil offentliggøres på TystofteFondens 
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hjemmeside og giver adgang til markedsføring for alle.  

Søren V. foreslog, at TystofteFonden hvert år offentliggjorde en samlet liste over mulige 

sortsblandinger, som kan give virksomhederne et godt værktøj forud for en godkendelse, men Leif 

Hagelskjær (SEGES) sagde, at det i praksis vil betyde en liste med et alt for stort antal mulige 

sortsblandinger, som ikke vil være operativt. 

TystofteFonden påpeger at de kan håndtere både offentliggørelse på hjemmesiden og kontrol af 

om den specifikke blanding overholder kravene til godkendelse. 

Virksomhederne foretrækker den hurtige løsning med individuelle/virksomhedsspecifikke 

godkendelser, fremfor at vente på kundgørelse via bekendtgørelsen.  

Jakob (DLG) spørger om en individuel godkendelse så automatisk giver mulighed for at markedsføre 

blandingen, hvilket bekræftes af Landbrugsstyrelsen.  

Landbrugsstyrelsen oplyser efter mødet den 28. april 2021:  at i 2021 vil der være tale om en 

overgangsordning, hvor TystofteFonden sender individuelle godkendelser til virksomhederne, der 

dermed kan markedsføre deres ansøgte og godkendte sortsblandinger umiddelbart. 

TystofteFonden offentliggør godkendte sortsblandinger på fondens hjemmeside. Denne 

offentliggørelse giver ikke adgang til markedsføring af sortsblandingerne for andre virksomheder, 

men giver et overblik til virksomhederne over hvilke sortsblandinger, der planlægges markedsført. 

Herefter kan andre virksomheder søge om tilsvarende individuelle godkendelser ved 

TystofteFonden. Alle sortsblandinger vil blive kundgjort i sædekornsbekendtgørelsen pr. 1. juli 

2021, herefter kan de produceres og markedsføres af alle virksomheder uden behov for individuel 

godkendelse.  

På arbejdsgruppens anbefaling vil bekendtgørelsen blive ændret fra 1. januar 2022, hvorefter 

godkendte sortsblandinger ikke længere vil fremgå af bekendtgørelsen, men vil bero på individuelle 

anmeldelser og godkendelser. Anmeldelser skal sendes til og afgørelse om godkendelse træffes af 

TystofteFonden. Godkendte sortsblandinger vil blive offentliggjort på TystofteFondens hjemmeside 

som en servicemeddelelse, men giver ikke adgang til markedsføring uden en individuel ansøgning. 

Ad 3.  

For at komme virksomhederne i møde foreslås at 15. maj bliver ny frist for følgende artsgrupper: 

• Olie-spindplanter 

• Bælgsæd 

• Vårsæd 

Der er enighed fra virksomhederne om, at dette vil være en hjælp. Fristerne vil blive ændret i 

markfrøbekendtgørelsen pr. 1. januar 2022. 

Fristen for anmeldelse af græsser vil være uændret d. 1. maj. DSV mener, at der bør være bedre 

muligheder for dispensation. Landbrugsstyrelsen foreslog, at de overordnede dispensationskriterier 

bliver beskrevet i den reviderede virksomhedsvejledning ”Frø & sædekorn 1”. 

Ad 4: 

Arbejdsgruppen kvitterede for Landbrugsstyrelsens hurtige håndtering af de kritiske punkter fra 

møde i arbejdsgruppen den 27. april 2021. 
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