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Generalforsamling 28.oktober 2016

1. Licens

2. Hjemmeavlsudsæd (FSS)

3. TystofteFonden

4. Nye forædlingsmetoder (NBT)

5. International Treaty (IT) og revision af sMTA

6. Implementering af Nagoya-protokollen

7. Revision af EU´s Økologi-forordning

8. IP beskyttelse, UPOV-PVR og/eller Patenter

9. UPOV, International System of Cooperation (ISC)

10.Brexit i relation til sortsliste/PVR og sædekorn.

11.Netværksgruppe omkring maltbyg.

12.Diverse



Licens 

Tæt på rekordår i 2015/16, men dårlig start på 2016/17 

Hjemmeavlsudsæd (FSS)

Bedre styr på opkrævningen

Nye forædlingsmetoder (NBT)

Europas chance for ikke at ende som et forædlingsteknologisk U-land - (EU-domstolen)

Implementering af Nagoya-protokollen

Vær forberedt på kontrolbesøg fra Naturstyrelsen 

IP beskyttelse, 

Patenter på ”Native Traits” kan totalt underminere Breeder´s Exemption

Brexit

Måske gælder CPVO-beskyttelsen og EU-listen ikke i UK om godt 2 år

Netværksgruppe omkring maltbyg

Danish Preferred

(Hvede 81.000 mod 88.000 tons)
(Vi-byg 13.000 mod 17.000 tons)











Et dansk program til industri-

godkendelse af maltbygsorter

• Stringent men samtidigt et pragmatisk program

• Bygger på branchens  egen vurdering af sorternes potentiale

• Egenbetaling og krav til formeringsarealer

• Ikke målet at have en liste med ganske få sorter – men at godkende alle relevante sorter

• Af logistiske årsager vil branchen markedsføre et passende antal sorter

• Bryg- og maltindustrien vil hverken have faktuel eller moralsk forpligtigelse til at opkøbe vare 
af alle de godkendte sorter

• Godkendte sorter vil både være til inden- og udenlandsforbrug

• Firmaer der importerer byg/malt  fra DK – kan bruge Danish Preferred som bevis på at sorterne 
er industrielt anvendelige. Dette er ikke det samme som en bred accept, men er en stemme 
blandt mange 

Motivation og Involvering

DK forbrug ca. 300.000 tons
Eksport op til 1 mio. tons

Danish Preferred: 100% markedsdrevet – ikke restriktiv

Danish Preferred er et nationalt dansk program 
– vi vil ikke søge forhånds-accept fra de store udenlandske malt- og bryggerier





Zytolyse

Proteolyse

Amylolyse

Balance



A,B,C og D





A: 45%  

STØBEGRAD

B: 43%  

C: 41%  

9 mikromaltninger: 
3 lokaliteter - 3 støbegrader 
- 5 dages spiring - 18/14,5oC 

– isoterm mæsk 65oC  


