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Referat Arbejdsgruppemøde for Certificering  

Onsdag den 22. oktober 2020 

Sted: Virtuelt møde via Zoom 

 

Deltagere: 

Birthe Arleth (MariboHilleshög), Heidi Larsen (MariboHilleshög), Keld Caspersen (DLG), Regitze Vestergaard 
(DLG), Søren Villadsen (Hedegaard),  Poul Lund (DSV), Lars Svendsen (DSV), Christian Boehm (DSV), Per 
Madsen (Barenbrug), Bjarne Sørensen (DLF), Dot Vittrup Pedersen (DLF), Birte Krogh (DLF), Peder Lodahl 
(Vestjyllands Andel), Michael Pedersen (Vestjyllands Andel), Søren Houmann (Sejet), Hans Peder Lauridsen 
(Danish Agro), Karen Gundlund Hansen (Danish Agro), Peter Krogh Meyer (Feldsaaten Freudenberger), 
Kerstin Jürgensen (NPZ - Norddeutsche Pflanzenzucht), Kenneth Weber Søbye (Hornsyld Købmandsgaard), 
Elzbieta Orlowska (Eurofins), Emil Dalsgaard (DAKOFO), Jens-Olav Høst Hansen (Vikima), Laila Risom (ATR 
Landhandel), Joakim Bull (ATR Landhandel), Maria Boye Simonsen (LBST), Merete Buus (LBST), Gerhard 
Deneken (TystofteFonden), Susanne Brejner Blinaa (TystofteFonden), Martin Himmelboe (TystofteFonden), 
Tine S. D. Nielsen (TystofteFonden), Sigyn Valgrind (TystofteFonden), Claire Mouillet (TystofteFonden) 

 

1. Velkomst v/TystofteFonden  
2. Info om Plantenyhedsnævn samt opdeling af pris-gebyr for 2020 

v/TystofteFonden 

TF præsenterede PNN’s struktur og kompetencer, gældende fra d. 1. juli 2020.  

TF orienterede om ny prisstruktur gældende fra d. 1. juli 2020, i kraft af ny lovbestemmelse. TF 
orienterede om forskellen på pris og gebyr jf. opdaterede prisliste på TF ’s hjemmeside.  

  

3. Orientering om ISTA-audit v/TystofteFonden  

TF blev ISTA-akkrediteret tilbage i 2017, næstkommende audit er netop afholdt i september 2020. 
Denne audit vil have nogle konsekvenser for prøvetagere og prøvetagningssteder (undtaget dem 
som har deres egen ISTA-akkreditering). TF’s paraply kræver samarbejdsaftaler med autoriserede 
og officielle prøvetagere, da prøvetagning skal gennemføres på TF’s vegne. Der er påkrævet det 
samme for de prøvetagningssteder, hvor prøvetagere arbejder efter TF’s anvisninger.  
TF vil sende skriftlige aftaler til de prøvetagere og firmaer, som bliver berørte af denne ændring, I 
bedes underskrive og returnere snarest. 

Efter ISTA’s regler, oplyser TF at anmodning af prøvetagning skal ske skriftlig og ’List of stabilised 
plant names’ (LSPN) skal anvendes. LBST bemærker at LSPN ikke må anvendes på EU- eller OECD-
mærkesedler, hvorfor EU’s liste over artsnavn skal bruges på officielle mærkesedler. 

ISTA kræver en form for log over prøver udtaget efter ISTA’s regler. TF er i gang med at udarbejde 
en menu i FCS-002 modulet, hvor firmaerne kan registrere deres ISTA-prøver. Alternativt kan 
virksomhederne sende en månedlig samlet oversigt (f.eks. en Excel-fil) over oplysninger af deres 
ISTA-prøver, til TF. 

http://www.tystofte.dk/
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TF vil bede virksomhederne og prøvetageren om at sende dokumentation for kontrol af 
prøvetagningsudstyr, især kontrol af neddeler og vægte er relevant. TF rekvirerer hos de berørte 
virksomheder.  

4. Info om Brexit v/Landbrugsstyrelsen 

Relevant info til firmaer vedr. Brexit findes på LBST hjemmeside, og bliver opdateret jævnligt.  
Fra d. 1. januar 2021, vil Storbritannien ikke have ligestilling med EU, som betyder at det ikke vil 
være muligt at importerer UK-certificeret planteformeringsmateriale til EU.  
Planteformeringsmateriale produceret i EU og som skal eksporteres til UK, skal mærkes med OECD 
mærkesedler. Sorterne skal også være på UK’s sortsliste.  
De britiske myndigheder agter indtil videre at fortsætte med at følge de regler som er gældende i 
EU på nuværende tidspunkt vedr. markedsføring i UK.  
EU vil efter 1. januar 2021 ikke længere acceptere SES rapporter fra Storbritannien, undtaget 
Nordirland i en angivet periode (indtil 2024). Ved en hård Brexit vil rapporter fra Nordirland heller 
ikke blive accepteret. 
 
Situationen er stadigvæk meget uklar. 

5. Covid-19 v/Landbrugsstyrelsen 

EU og OECD er meget opmærksom på situationen med COVID-19, og de forskellige udfordringer 
denne situation medfører/har medført. OECD har offentliggjort en rapport som beskriver disse 
forskellige udfordringer (f.eks. med transport). 

Situationen med COVID-19 betyder også, at det ikke vil være muligt for TF at være færdig med sit 
auditprogram i år. TF gør hvad de kan, og der er forståelse fra Landsbrugsstyrelsen. 

6. Feedback og opfølgning på markkontrollørkurser v/TystofteFonden  

Møde og kursus for markkontrollører forgik via Zoom i år. Der er blevet holdt to møder for de 
erfarne, et i maj med 40 deltagere, og det andet i september med 22 deltagere. Kurset for de nye 
markkontrollører blev holdt i maj, og 23 deltog i mødet. TF fik overvejende positive 
tilbagemeldinger, men håber stadigvæk at det vil være muligt at holde fysiske møder til foråret i 
2021. 

  

7. Prøvetagningskursus i november v/TystofteFonden 

TF afholder prøvetagningskursus i november i Odense mødecenter (dog med forbehold for COVID-
19): 

• Grundkursus d. 11-12. november 2020. Tilmeldingsfristen er faktisk i dag (d. 22. oktober). 
Tilmeldingsblanket findes på TF’s hjemmesiden. 

• Opfølgningskursus d. 23. november 2020. Tilmeldingsfristen er d. 5. november 

 

 

 

http://www.tystofte.dk/
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8. Bekendtgørelsesændringer, vejledninger og instrukser 
v/Landbrugsstyrelsen  

Landbrugsstyrelsen arbejder på revision af de forskellige bekendtgørelser, som vil træde i kraft pr 
2021. De nye bekendtgørelser kommer snart på høringsportalen, men er endnu ikke offentliggjort. 
[Høringsmaterialet findes nu på Høringsportalen, frist for bemærkninger er 26. november, men 
send dem gerne inden da, og kan findes via dette link: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64495] 

Landbrugsstyrelsen er i gang med at revidere vejledning Frø og sædekorn 1 (Kommercielt brug) og 
Frø og sædekorn 2 (Hobby m.v.) med tentativ offentliggørelse 1. januar 2021.  
LBST vil meget gerne høre fra virksomheder, hvis der er noget de vil have tilføjet i de nye 
vejledninger. 

9. Nye regler for sortsblandinger pr. 1. januar 2021 v/Landbrugsstyrelsen 

En af de større bekendtgørelsesændringer som Landbrugsstyrelsen præsenterede, berører 
sortsblandinger; ID-partier vil ikke længere være accepteret som indgående parti i en sortsblanding.  
Virksomhederne spørger til muligheden for, at kunne opbevare flere certificerede partier i samme 
silo, som de gør på nuværende tidspunkt med ID-partier, for at holde produktionen kørende. 
Virksomhederne tilkendegiver at den nye bekendtgørelsesændring vil give udfordringer i 
produktionen, hvis ikke det er muligt med opbevaring af flere certificerede partier i samme silo.  
LBST har noteret problematikken og vil forsøge at finde en løsning sammen med virksomhederne. 

I sammenhæng med ovenstående vil der fra 1. januar 2021 være krav om laboratorieanalyse og 
normkontrol på alle indgående partier i en sortsblanding, nu hvor der ikke længere kan indgå ID-
partier. Virksomhederne spørger til hvordan det vil fungere i sammenhæng med 
Erstatningsordningen, nu da der heller ingen erstatningspligt er for selve sortblandingspartiet, da 
dette er flyttet ud på de enkelte indgående – certificerede – partier. Hvordan forholder man sig til 
det? DAKOFO vil tage den herfra og bringe den op til næstkommende møde med 
ErstatningsFonden.  

Bekendtgørelsen om sædekorn vil ikke længere inkludere regler om produktion af blandinger af 
korn og græs, da de allerede kan produceres efter bekendtgørelsen om markfrø, dog vil 
mærkningen frem over følge markfrøbekendtgørelsen. TF spurgte hvilke virksomheder der 
producerer denne slags blanding, uden svar fra virksomhederne.  
 

10.  Nedsat arbejdsmængde ved renhedsanalyse v/Landbrugsstyrelsen & 
TystofteFonden  

LBST orienterede, at det ved antalsanalyse i foderplanter og olie-/spindplanter er mængderne 
angivet i bekendtgørelsen om markfrø der skal benyttes. Man kan altså ikke benytte sig af ISTA-
reglen om estimeret vægt af 25.000 frø - det som vi normalt omtaler som ”nedsat 
arbejdsmængde”. Det er stadig muligt at bruge ”nedsat arbejdsmængde” ved renhedsanalysen, da 
der i denne analyse ikke angives specifikke mængder i bekendtgørelsen/direktiverne. 

 

 

http://www.tystofte.dk/
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64495
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11.  Gentagelse af spireanalyse – hvilke regler gælder v/Landbrugsstyrelsen & 
TystofteFonden  

Virksomhederne blev spurgt, om hvilke procedurer de benytter sig af ved anmodning om 
gentagelse af spireresultater.  
Der var enighed om fremover at følge ISTA’s regler nøje, fremfor plantedirektoratets model. Man 
kan læse mere om ISTA’s regler for gentagelse af spireanalyser i ISTA’s regler kapitel 5.7. Kort 
fortalt betyder ændringen, at fremover, hvis man vil gentage en spiringsanalyse pga. lavere resultat 
end forventet, må man enten benytte sig af en alternativ metode, eller have begrundet mistanke 
om fejl, spirehvile eller phytotoxicitet. Der tages kun gennemsnit af gentagelser, når gentagelsen 
sker pga. toleranceoverskridelse mellem replikationerne. 
 

12. Nedklassificering fra FM til C1/C2 v/Landbrugsstyrelsen  

Stadigvæk muligt, men det vil kræve at man kan bevise sporbarhed på minimum to generationer, 
som er vist på den følgende tegning: 

 

 

13.  Indberetning af technical mixtures af rug & byg v/TystofteFonden 

TF beskrev måden for indberetning af Technical Mixtures af rug og byg. Komponenterne skal 
indberettes enkeltvis, med angivelse af hybridens sortsnavn, men med komponentens korrekte 
betegnelse i kommentarfeltet. Mængden beregnes ud fra blandingsprocenten på mærkesedlen. 
Komponenterne sendes enkeltvis til kontroldyrkning. Dette er vigtigt, da hansterilitetsniveau af den 
hunlige komponent skal tjekkes, hvilket ikke kan lade sig gøre, når denne er blandet med 
restoreren. 

 

14.  Intro til DashBoard og snitflade mellem virksomheders XML-filer og FCS 
v/TystofteFonden 

TF præsenterede det nye dashboard api.tystofte.dk, hvor virksomhederne kan se status på deres 
indsendte xml-filer. TF vil meget gerne at virksomhederne bruger dette dashboard som et 
hjælpeværktøj.  

Det er vigtigt at understrege at TF ikke har 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 er blevet læst ind og har status ‘Complete’. 
Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde sig opdateret på filernes status.  

 

http://www.tystofte.dk/
https://api.tystofte.dk/
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15.  Eventuelt 

TF informerer om, at den statistik som for nuværende ligger på TF’s hjemmeside og som hedder 
‘Foreløbige mængder af vintersæd’ vil være opdateret d. 31. oktober, den nuværende er fra 15. 
oktober. Fra nu af vil TF lave denne statistik to gange årligt, d. 10. og 31. oktober efter ønsker fra 
virksomhederne. 

Vestjyllands Andel vil gerne høre om det kunne være muligt at ændre reglerne, så vårsæd kan 
gyldighedsforlænges til efteråret. LBST vil høre andre ønsker fra sædekornsbranchen, før de tager 
en beslutning. De opfordrer til at disse forespørgsler kommer fra DAKOFO, brancheforeningen og 
ikke enkeltstående virksomheder.  

Virksomhed spørger til en opdatering af Instruks i prøvetagning. TF oplyser at en opdateret version 
vil være klar til start november, men vil ikke blive offentliggjort før grundkursus for prøvetagere. TF 
påpeger at prøvetagereksamen vil være bygget op på den gamle instruks, hvorfor TF venter med en 
offentliggørelse af den nye. Til orientering vil det fremgå i den opdaterede version hvor der evt. er 
ændringer.  

 

16.  Næste arbejdsgruppemøde 

Hans Peder Lauridsen fra Danish Agro foreslår at det næste møde vil foregå hos Nordic Seed i 
Odder. TF vil koordinere en dato med Nordic Seed, og derefter informere de øvrige virksomheder.  

http://www.tystofte.dk/

