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Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
brødhvede 
 

 

 

Udkast til ny bekendtgørelse om brødhvede har været i ekstern høring i perioden 

fra den 17. januar 2022 til den 17. februar 2022 hos en bred kreds af myndigheder, 

kommuner og interessenter. 

 

Landbrugsstyrelsen har modtaget et eksternt høringssvar med bemærkninger til 

høring af bekendtgørelsen. Høringssvaret er indsendt af DAKOFO & Danske 

Sortsejere og DI-Fødevarer. 

 

I det følgende gennemgås substantielle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet. 

Høringssvaret er kun gengivet i hovedtræk. For detaljerede oplysninger om 

indhold, henvises der til det fremsendte høringssvar, som kan ses på 

høringsportalen. 

Høringssvar fra DAKOFO & Danske Sortsejere og DI-Fødevarer 

DAKOFO & Danske Sortsejere og DI-Fødevarer er overordnet tilfredse med, at der 

kommer en ny og revideret brødhvedeordning. Danske Sortsejere har regnet på, 

hvordan den nye bekendtgørelse vil fungere i praksis, og er faldet over, at der er 

problemer med bekendtgørelsens § 5, som har til formål at kvalitetssikre 

lokaliteterne, der benyttes til at vurdere de nye sorter, da der kun er taget højde for 

protein og faldtal – men ikke for rumvægt.  

 

Med det nuværende forslag ville rumvægtskravet medvirke til, at 5 ud af de 8 

sorter, der for nuværende er på brødhvedelisten, ikke ville kunne blive godkendt. 

Det foreslås derfor, at man i § 5 i stedet laver en lokalitetsvurdering baseret på 

f.eks. en 33% fraktil ens for alle tre egenskaber. Hvis resultatet for mere end 33% 

af sorterne er under kravet, kasseres lokaliteten. 

 

DI, Danske Sortsejere og DAKOFO foreslår følgende formulering til § 5: 

”§ 5. Lokaliteter med prøvedyrkning, jf. § 4, hvor 33%’s fraktilen for indhold af 

protein, faldtal eller rumvægt er lavere end kriterierne i § 6, kasseres. I tilfælde af 

at færre end to lokaliteter accepteres, anvendes de to bedste lokaliteter i det videre 

analysearbejde. Prøver fra kasserede lokaliteter indgår ikke i analyser eller 

prøvebagning. ” 
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Opfølgning fra Landbrugsstyrelsen 

Landbrugsstyrelsen tager forslaget til efterretning og indgår i yderligere dialog 

med DI, Danske Sortsejere og DAKOFO for at få den endelige udformning af 

bestemmelsen på plads. 


