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j. nr. 20-1261-000005 Høring af bekendtgørelse om Bekendtgørelse om brødhvede 
 
DI Fødevarer er et branchefællesskab for over 260 fødevarevirksomheder, lige fra små iværksættere 

til de største globale fødevarevirksomheder i Danmark DI-fødevarer agerer endvidere sekretariat 

for Foreningen af Danske Handelsmøller, DAKOFO – Dansk Korn & Foder – repræsenterer de danske 

korn- og foderstofselskaber. Danske Sortsejere er sammenslutningen af forædlere og sortsejere, der 

opererer i Danmark inden for korn, oliefrø, proteinafgrøder og kartofler. DAKOFO og Danske Sort-

sejere ønsker at takke for muligheden for at kommentere på landbrugsstyrelsens høring af bekendt-

gørelse om brødhvede 

 

DI, Danske Sortsejere og DAKOFO er overordnet tilfredse med, at der nu 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 kvali-

tetssikre lokaliteterne, der benyttes til at vurdere de nye sorter. Da der kun er taget højde for pro-

tein og faldtal – men ikke for rumvægt. For alle tre er der et. cut of kriterie i §6.  

 

Med det nuværende forslag ville rumvægtskravet medvirke til, at 5 ud af de 8 sorter, der for nuvæ-

rende er på brødhvedelisten, ikke ville kunne blive godkendt. Det skal derfor foreslås, at man i §5 i 

stedet laver en lokalitetsvurdering baseret på en f.eks. en 33 % fraktil. Ens for alle tre egenskaber.  

Hvis resultat for mere end 33 % af sorterne er under kravet, kasseres lokaliteten. 

 

DI, Danske Sortsejere og DAKOFO ønsker, at forelå følgende formulering til §5: 
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” § 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.”  

 

DI, Danske Sortsejere og DAKOFO ønsker gerne at indgå i en yderligere dialog for at få bekendtgø-

relsen på plads.  

 

Med venlig hilsen 

Lars Zøfting-Larsen  

Chefkonsulent, DI-Fødevarer 

lzl@di.dk, 4059 0339  

 

og  

 

Emil Dalsgaard Hansen 

Konsulent, DAKOFO & Danske Sortsejere 

edh@dakofo.dk, 2962 1025  
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