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Nogle af de vigtige emner pt. DK

Adgang til nødvendige pesticider - centrale aktivstoffer: 
• Glyphosat => 2022 gengodkendelse 
• Diquat, asulam, neonicotinoider => Dispensationsansøgninger

• Rigsrevisionsrapport fra 6. december 2019!!!
Løbende og konstruktiv dialog med LBST og MST
Udviklings- og forsøgsindsats i frøbranchen

• VINDERFRØ2025
• Andre aktiviteter
• Nyt GUDP projekt fra 2021 baseret på idégenerering fra alle 

aktører…



Udbytter og økonomi, samt midler til forskning og forsøg















Eksporten af græs- og kløverfrø går godt
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Nogle af de andre vigtige emner pt.

• NBT/NGT/mutagenese – proces i gang
• Ny CAP – betydning for frøbranchen

• Green Deal og F2F (Reduktioner
• Betydning af Brexit…?
• Stands illegale aktiviteter på frømarkedet

• Euroseeds (Section Fodder crops and amenity 
Grasses) – WG illegal activities – Code of Conduct + 
How to handle suspicious seed lots

• EU-Kommissionen har etableret ‘Seed Fraud Unit’





  

     
    

   Status EU’s fælles landbrugspolitik
14

1) BREXIT2) Budget
3) CAP
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   Von der Leyen-kommissionens grønne dagsorden
15

Seks prioriteter
1. En europæisk grøn pagt (Green Deal)
2. En økonomi, der fungerer for mennesker
3. Et Europa, der er klar til den digitale tidsalder
4. Fremme af vores europæiske levevis
5. Et stærkere Europa i verden
6. Et nyt skub i det europæiske demokrati

En Jord-til-Bord strategi (F2F) del af ‘grøn pagt’
• ”Etableringen af et retfærdigt, sundt og miljøvenligt 

fødevaresystem”
• ”…en væsentlig reduktion i brugen af og risikoen ved 

kemiske pesticider samt brugen af gødningsstoffer og 
antibiotika.”
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Europa-Kommissionens formand 
Ursula von der Leyen



  

     
    

   Jord-til-Bord (F2F) strategien ventes i slutningen af marts
16

Det vil være uacceptabelt, at dansk 
fødevareproduktion stilles ringere, fordi man 
allerede har foretaget en omstilling 

eller har fortsat fokus på ‘MERE for MINDRE’

EU bør bakke op om en mangfoldig og 
markedsbaseret fødevareproduktion. Fokus 
på det indre marked og globalt perspektiv.

• Mål for reduktion af pesticidanvendelse? 

• Mål omkring gødskning (N, P)?

• Mål for øget økologisk areal?

⇒ NBT er bestemt en del af løsningen!
⇒ Konsekvensanalyser om 

erhvervsøkonomiske konsekvenser bør 
foretages for alle initiativer i helhed under 
Green Deal og Farm to Fork

⇒ Og hvad med klimaet?



Tak for ordet
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