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Referat Arbejdsgruppemøde for Certificering 

Onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 10-12.00  MariboHilleshög, Højbygårdvej 31, 4960 Holeby 

 

Deltagere: 

Heidi Larsen (MariboHilleshög) Birthe Arleth (MariboHilleshög)  

Birte Krog (DLF)  Dot Vittrup Pedersen (DLF) 

Bjarne Sørensen (DLF)  Poul Lund (DSV) 

Lars Svendsen (DSV)  Christian Boehm (DSV)  

Per Madsen (Barenburg)  Arne Dilling-Hansen (Barenburg) 

Jakob Helm Larsen (DLG)  Lotte Neerup-Frederiksen (DLG) 

Regitze Vestergaard (DLG)  Peter Krog-Meyer (Feldsaaten Freudenberger) 

Søren Villadsen (Hedegaard) Lars Jørgen Pedersen (Nielsen & Smith) 

Ole Lykke (Nordic Seed)  Søren Houmann (Sejet) 

Erik Brædder (Vandinter Semo) Michael Pedersen (Vestjyllands Andel) 

Jens-Olav Høst Hansen (Vikima) Pia Pedersen (Vikima) 

Thomas H. Leth (Vikima)  Brit Malec (Vikima) 

Maria Boye Simonsen (LBST) Claire Mouillet (TystofteFonden) 

Gerhard Deneken (TystofteFonden) Martin Himmelboe (TystofteFonden) 

Sigyn Valgrind (TystofteFonden) Susanne Brejner Blinaa (TystofteFonden) 

Tine S. D. Nielsen (TystofteFonden) 

1. Velkomst v/Gerhard Deneken (TYS) 

Gerhard byder velkommen.  

   Tak til MariboHilleshög for at lægge hus til arbejdsgruppemødet.   

 

2. Status for TystofteFonden – Nyt siden sidst v/Sigyn Valgrind (TYS) 

a. Avlsanmeldelse 2019 kontra 2018 

Anmeldelser af avlspartier af vårsæd, markfrø og bælgsæd i 2019 er nu opgjort 

med 4741 partier i alt, det er en fremgang på 129 partier siden 2018.   

Den største fremgang ses på anmeldelse af græsser der topper med en fremgang på 

169 partier i forhold til 2018.  

Den største nedgang ses i græsmarkbælgplanter med 65 partier mindre anmeldt i 

forhold til 2018.  

   I 2019 er anmeldt 164.122 hektar, det giver en fremgang på 11.310 hektar kontra 

anmeldte hektar i 2018.  

b. Markkontrollørkursus april 2019 

16 aspiranter deltog i kurset, med en beståelsesandel på 93,75% af aspiranterne, 

dvs. 15 deltagere bestod.  

Vi ser frem til næste kursus, der er planlagt til maj 2020 for nye aspiranter. 

Fremover vil TystofteFonden tilbyde to årlige møder for de erfarne 

http://www.tystofte.dk/
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markkontrollører, et i foråret (formentlig Maj 2020) og et i efteråret. Nærmere info 

herom følger.  

c. Ny auditør for prøvetagning  

Claire Mouillet fra TystofteFonden vil fremover også auditere prøvetagningssteder.  

d. Ris og ros fra TystofteFonden – kun ros for godt arbejde! 

• Stort set alt blev anmeldt inden for fristen, der ses kun et mindre antal 

dispensationer for sen anmeldelse. 

• God disciplin med dokumentation.  

• Stikprøver v/kontrolmarksdyrkning – ingen mangler! 

• Vandindholdsanalyser – Stikprøveprocenten er overholdt. 

 

3. Lovgivning v/Maria Boye Simonsen (LBST) 

a. Ny lovgivning 

b. Nye bekendtgørelser 

c. Nye vejledninger 

d. Nyt om plantepas- og plantesundhedscertifikatregler 

Maria Boye Simonsen orienterede om nyt fra LBST, herunder bl.a. ny lovgivning samt nyt om 

plantepas og plantesundhedscertifikatsregler. 

Se evt. vedhæftede.  

4. Tilbagemelding på seneste møde v/Martin Himmelboe (TYS) 

a. Feedback på nyt markindberetningsskema 

Ingen kommentarer til nyt markindberetningsskema, da det ikke har været i brug i 

2019. 

Virksomhederne forespørger elektronisk udgave af formular 303. 

Elektronisk indberetning af markbesigtigelse omfatter i dag kun indstilling til 

godkendelse/kassation, nedklassificering samt et kommentarfelt. FCS-modulet som 

modtager disse informationer, vil inden for en overskuelig fremtid ændres, så de 

resterende oplysninger fra indberetningsskemaet (formular 303) også kan 

inkluderes. Dette vil også medføre en ændring i forhold til XML-formatet, hvilket 

har betydning, for de virksomheder som benytter sig af denne løsning. 

Alternativt laves der en app, der har direkte forbindelse til FCS, hvilket blev 

efterspurgt fra virksomhederne 

b. Nøgenbrand 

Enkelte virksomheder ønskede fortsat at deres markkontrollører angiver om der er 

observeret nøgenbrand eller ej i marken, at feltet på formularen ikke står tomt.  

DLG oplyser at de har stillet krav om, at deres markkontrollører udfylder feltet, 

uanset udfald.  

c. Lister over kontrolmarksprøver 

Udsendelse af lister optimeres til foråret, hvorefter de vil blive udsendt mere 

http://www.tystofte.dk/
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regelmæssigt. Virksomhederne tilkendegiver tilfredshed af nuværende og fremtidig 

optimering.  

d. Anmeldelse af partier til kontroldyrkning af nye sorter 

Ved indberetning af sorter, der er i opformering og TF ikke har nogen 

standardprøve (typisk nye sorter, der lige er blevet registreret på en udenlandsk 

sortsliste), skal der sendes standardprøve til SES/Certificeringsgruppen.  

e. Nye vinterafgrøder 

Virksomhederne efterspørger frist for anmeldelse af vinterhestebønne/VIHB, da 

VIHB pt. ikke er inkluderet i de allerede angivne frister. TystofteFonden vil 

undersøge og give tilbagemelding når en datofrist er fastlagt. 

 

5. Meddelelser 

a. Kursus for nye prøvetagere d. 6-7 november 2019, og opfølgningsmøde for 

erfarne prøvetagere d. 20 november 2019 v/Sigyn Valgrind (TYS) 

Pr. 14 oktober er der tilmeldt 12 nye prøvetagere og 1 tilmeldt for erfarne 

prøvetagere. 

   Der blev fra virksomhedernes side udtrykt ønske om fremadrettet afholdelse af 

kursus i sommerhalvåret eks. i maj/juni. TystofteFonden vil overveje muligheden for 

dette. 

b. Analyser på ”børnepartier” i forbindelse med eksport v/Sigyn Valgrind (TYS) 

Der har været udfordringer med eksport af datterpartier til Sverige. Partinummer 

på hhv mærkesedler og analysebevis stemte ikke overens, grundet tilføjelsen af 

bogstav på datterpartier. Husk ved eksport at sikre at der skal være analyse på det 

specifikke parti, da I ellers risikerer at partiet bliver tilbageholdt af myndighederne. 

c. System-til system indberetning. Kontroltjek af filer v/Gerhard Deneken (TYS) 

Opdaterede retningslinjer vedr. system-til-system indberetning.  

Se evt. vedhæftede. 

 

6. Eventuelt v/Sigyn Valgrind (TYS) 

a. Frøblandinger – Digital indberetning? 

TystofteFonden anmoder om at frøblandinger indberettes som Excel-filer i stedet 

for de nuværende jobcards. Det vil lette arbejdet meget i relation til 

stikprøvekontrol. De virksomheder det laver frøblandinger for ville undersøge 

muligheden med relevante medarbejdere, der arbejder med frøblandinger.  

TystofteFonden vil generere et Excel-skabelon, der kan anvendes til indberetning af 

frøblandinger. 

b. Andet? 

• Brug af motorcykel ved marksyn 

Enkelte virksomheder stillede tvivl ved kvaliteten af markkontrol ved brug af 

motorcykel. Andre virksomheder redegjorde for brugen af andet trehjulet 

og motoriseret køretøj, hvor førerens placering er i markhøjde. Der bør 

http://www.tystofte.dk/
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udspecificeres krav til køretøjet, så det sikres at den høje kvalitet i 

markkontrol opretholdes. 

• Orientering vedr. ændring af gebyr for virksomhedsregistrering pr.1. 

januar 2020 

Pr. 1. januar 2020 justeres faktureringsgebyr sandsynligvis til 500 kr 

(afventer bekendtgørelsesændring). Dermed afregnes pr. anmeldt parti 

allerede fra første parti, og tidligere procedure med 8 frie partier bortfalder. 

Se også Prisliste 2020 på TystofteFondens hjemmeside.  

• Dokumentation for deltagelse  

Efter deltagelse på kursus for erfarne markkontrollører og prøvetagere 

efterlyses bevis for deltagelse til intern brug ved f.eks. audit. 

Martin Himmelboe (TystofteFonden) tilkendegiver at fremadrettet vil der 

efter deltagelse blive udleveret bevis herfor. 

• Møde hos SEGES d. 8 oktober 2019 vedr. Sortsblandinger 

Tirsdag den 8-10-2019 afholdte SEGES et møde vedr øget anvendelse af 

sortsblandinger – med speciel fokus på vinterhvede og vårbyg. Rose 

Kristoffersen, fra AAU, Flakkebjerg gennemgik litteraturen og hendes 

konklusion var at der er en positiv blandingseffekt.  

Fra erhvervet oplevede man den nuværende proces omkring 

forhåndsgodkendelse på basis af forrige års resultater som besnærende og 

man efterspurgte videre rammen mht produktion af blandinger.  

Miljøstyrelsen havde et klart interesse i øget anvendelse af sortsblandinger 

for at øge diversiteten og bla reducere sygdomsbelastningen.  

Konklusionen på mødet blev at Gerhard Deneken orienterede 

Landbrugsstyrelsen, planter om mødet og de ovenfor anførte argumenter 

mht videre udvikling. 

• Arbejdsgruppemøder efterfuldt af brancheopdelt ”gruppearbejde” 

Enkelte virksomheder bød ind med interessen for brancheopdelt 

”gruppearbejde” efter hvert arbejdsgruppemøde/efter behov, og da der var 

generel opbakning og interesse for dette blev det besluttet, at der 

fremadrettet efter hvert arbejdsgruppemøde, vil være mulighed for at 

branchen kan sætte sig sammen i ”gruppearbejde”. TystofteFonden vil i det 

omfang det lader sig gøre bidrage med mindst en medarbejder i hver 

gruppe.  

 

7. Næste arbejdsgruppemøde 

a. Hvor og hvornår? Hvem lægger ”hus” til? 

Nordic Seed har tilbudt at lægge lokaler til, så vi ses igen onsdag d. 29. april 2020 på 

Grindsnabevej 25, 8300 Odder. TystofteFonden sender indbydelse ud en måned før. 

http://www.tystofte.dk/

