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OECD regelsættene for sortscertificering 
og kontrol af frø i international handel

• Et globalt anerkendt certificerings redskab
for international (og national) handel med frø
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• 55 lande deltager
• 7 regelsæt for handel med frø

der dækker forskellige artsgrupper
• 194 arter, 42 000 sorter

som kan OECD certificeres (december 2007)
• Mængden af OECD certificeret frø er stigende 

(590 000 tons i 2004/05)
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Stigning i antallet af sorter og 
deltagende lande (1958 – 2006)
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Lande som deltager i OECD regelsættene 
for handel med frø - 2007
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7 OECD regelsæt for handel med frø

• Græsser og bælgplanter
• Olie- og spindplanter
• Sædekorn
• Majs og Sorghum
• Roer
• Grønsager
• Jordkløver og lignende arter
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OECD mærkesedler
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Hvad er de vigtigste redskaber ? (1)
OECD regelsættene for handel med frø 2007

De deltagende lande er enige om harmoniserede 
procedurer for
produktion og kontrol gennem hele frø produktionskæden

• Frøkategorier
• Normer for sortsrenhed
• Markinspektion og kontroldyrkning
• Mærkning
• Prøvetagning og laboratorie analyser
• Autorisation
• Opformering i et andet land
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Principper bag regelsættene

• Sorten skal være på mindst en officiel sortsliste
• At certificeret frø skal stamme fra basisfrø
• Antal generationer for krydsbestøvende sorter skal være 
stærkt 
begrænset 

• Specielle krav til sortsrenhed i basisfrø
• Tilfredsstillende betingelser for produktion verificeres
ved markinspektion og kontroldyrkning

• Ved kontroldyrkning verificeres at sortsægtheden og
sortsrenheden ikke ændres 
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Hvad er de vigtigste redskaber ? (2)

OECD sortslisten 

Listen produceres årligt og indeholder:
– information om vedligeholderen af sorten
– lande, hvor sorten er registeret
– 2007/08 listen: 194 arter, 42 000 sorter

– En interim sortsliste
vil blive opdateret juli 08 på hjemmesiden
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Nyheder ? (1)
• Nye arter

– Tilføjes regelmæssig – 1 ny art i 2007
• Revidering af maximum frøparti størrelse

– Partistørrelsen af korn er steget fra 25 til 30 tons
– Eksperiment med græsfrø, stigning af frøparti størrelse fra 

10 op til 25 tons
• Certificering af hybridgræsser 

– Muligt fra slutningen af 2007
• Retningslinier for autorisation 

– Af markinspektion, prøvetagning og analyse
• Strategisk revidering af regelsættene 

– Formålet: sikre fortsat relevans og modernisering, 
spørgeskema til alle deltagere og samarbejdspartnere, 
udarbejde en strategiplan
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Nyheder ? (2)
• Arbejdsgruppe vedrørende sortsægthed og 
sortsrenhed

– Etableret i 2006; 5’te møde i juni 2008

• Ad hoc arbejdsgrupper
– Opformering i andre lande
– Synonymer
– Afstandskrav for produktion af bomuldsfrø

• Krav til sortslisteoptagelse
• Retningslinier for kontroldyrkning og markinspektion 
er 

under revision
• 2008 årsmødet: 1-2. juli i ChicagoPlantedirektoratet 12



Hvordan bliver man som land medlem af 
OECD regelsættene for handel med frø ?

• Officielt brev
Fra det relevante ministerium til OECD sekretatiatet

• Nødvendig dokumentation
Af: Frøcertificering i landet, kontroldyrkning, import og eksport, 

sorter
registreret på den nationale sortsliste, etc.

• Evaluerings mission

• Officiel tilladelse procedure
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Hvorfor medlemsskab i OECD 
regelsættene for handel med frø ?

• Letter handelen med frø gennem de internationale 
anerkendte mærkesedler/certifikater

• Bidrager til udvikling af harmoniserede internationale 
regler for certificering af frø

• Vedligeholder national certificering på et globalt 
niveau
• Forbedrer samarbejdet mellem offentlige og private 

sektorer (f.eks. autorisation)
• Får nytte af at udveksle information og erfaringer fra 

andre myndigheder og internationale organisationer
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Hvor er der mere information ?
www.oecd.org/agr/seed

- OECD regelsættene for handel med frø 
2007 
- Sortslisten 2007/08 
- Retningslinier for kontroldyrkning og 
markinspektion 
- Statistik vedr. OECD certificeret frø 
- Medlemslande 
- Nationale myndighederPlantedirektoratet 15
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