Nye økologiregler
fra 2021
Hvad sker der med regler for frø og plantemateriale?
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Økologiregler for frø?
Kort – længere sigt
• Omlægningsregler og mulighed
for at starte med i‐ø frø, der
omlægges til økologi
• Fortsat en frødatabase i tråd
med den vi har i dag
• Omlægningsfrø skal håndteres i
databasen
• Måske – kun måske – kan der
findes en løsning så omlægnings
frø kan bruges uden
dispensation

• På sigt kun økologisk materiale
(rapport pr 31. december 2025
og evaluering i 28 ‐ udfasning
den 31. december 2035).
• Farm saved seeds? I hvilken
udtrækning kendes endnu ikke.

Nye muligheder ‐
Undtagelse for
heterogent materiale
Artikel 13
Særlige bestemmelser om markedsføring af
planteformeringsmateriale af økologisk heterogent
materiale
•

•

Planteformeringsmateriale af økologisk heterogent
materiale kan markedsføres uden at overholde kravene
til registrering og uden at overholde
certificeringskategorierne præbasismateriale,
basismateriale og certificeret materiale eller kravene til
andre kategorier som fastsat i direktiv 66/401/EØF,
66/402/EØF, 68/193/EØF, 98/56/EF, 2002/53/EF,
2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF,
2008/72/EF og 2008/90/EF eller retsakter, der er
vedtaget i henhold til disse direktiver. Kommissionen vil
lave forslag til regler (delegeret retsakt)
Procedure for meddelelse vil indgå

•

Kommissionen vil basere sig på resultatet fra de
eksisterende forsøgsordninger

•

Måske i løbet af sommeren 2019.
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Nye muligheder ‐
Økologiske sorter egnet
til økologisk produktion
1.8.4. Økologiske forædlingsaktiviteter skal med henblik på
produktion af økologiske sorter, der er egnet til økologisk
produktion, udføres under økologiske forhold og skal fokusere
på forbedring af den genetiske diversitet, respektere den
naturlige reproduktionsevne samt agronomisk ydeevne,
sygdomsresistens og tilpasning til forskelligartede lokale
jordbunds‐ og klimaforhold.
Alle opformeringsmetoder undtagen meristemdyrkning skal
udføres under certificeret økologisk forvaltning.
Art. 6. Økologiske sorter skal produceres ved hjælp af naturlig
reproduktionsevne og med fokus på begrænsning til naturlige
krydsningsbarrierer.
Kommissionen vil iværksætte et midlertidigt forsøg i en syvårig
periode
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