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Stigende interesse
Gennem de sidste Ar
har der veret en stigende
interesse for at dyrke
gamle kornarter og -sorforsag,
forskning,
ter og bruge dem til mel
lettereadgangtil
og brod. Olandshvede,
udsedog bedre
emmer, eenkorn og spelt
for at
mulighed
er nogle af dem. Pi fint
'udsorterne nudansk kaldes det
opformere
nyttelse af plantegenetiske ressourcer'. Med det
sidste nye udspil fra ministeriet kan der blive sat
ekstra skub i denne positive og spandende udvikling. Det ser jeg frem til.
Det er en gledelige begiAF PERGRUPE
venhed, at der nu endelig
F O d e v a r e m i n i s t e r i e t s bliver taget politiske iniplaner om okonomisk tiativer til at omsatte distOttetil dyrkning af gam- verse EU-erklreringer og
le sorter er ingen red- internationale konventiningsplanke for den oko- oner til noget, der kan
nomisk hirdt trrengte dyrkes pi vores marker.

Korrt*to*

planteavl. Det vil fortsat
vare en niche men en vigtig niche, som Ogerbredden i de produkter, der
kommer fra det okologiske landbrug. Forbrugerne vil fA mere at vrelge
imellem.
Samtidig kan initiativet vaeremed til at inspirere denmeretraditionelle Okologiskeproduktion
til at videreudvikle produkter. Potentialet er
iser i konsumafgtoder
som f.eks. brodkorn.
Den nye stgttemulighed - som altsi kun er Pi
tegnebrettet - kommer
ikke til afggrende at vende op og ned pi det, vi
dyrker pA vores marker i
dag. Men det kommer til
at Ogemangfoldighedeni
vores marker i stedet for
at samle stPv i genbanken og museer. Mangfoldighedenvil ogsi sesi forbrugernes indkgbskurv.

Fem forudsatninger
For at sikre succes er
der en rakke forhold, som
har en helt afgorende betydning:
- Den okonomiske stotte skal fordeles s6ledes,
at den ikke forer til en
overproduktion. Det er
afgorende vigtigt, at markedet kan fglge med produktionen. Det er perspektivlgst, hvis stotte
forer til en oget produktion, som ingen verdsetter og derfor vil betale for.
- Der skal tilvejebringes yderligere sised af
passende sorter og arter.
I dag er det kun muligt at
skaffe meget fA sorter, da
gamle sorter netop ikke
bliver dyrket mere. Lovgivningen giver end ikke
mulighed for at lave sisred af gamle sorter pii
baggrund af f.eks materiale fra Nordisk Genbank.

Udspillet lreggerop til, at
lovenbliverrendret,ogdet
er helt ngdvendigt.
- Det er vigtigt, der sker
en lobendeafprgming og
udvrelgelseunder okologiske forhold af materialet fra Nordisk Genbank.
Sorterne testes for deres
dyrkningsverdi og deres
Pi bagbrugsegenskaber.
grund afdette arbejdekan
en egentlig opformering
og produktion af sised
oges.
- Udsredsb&rne sygdommeer et stort ogul6st
problem, som isar er alvorligt, nAr der er tale om
en opformering af 'uerstatteligt' korn gennem
mange generationer.Det
er nodvendigt med forskning, udviklingsarbejde
og fors6g;og at det bliver
lovligt at behandlesised
medf.ekseddikeeller sennep som i andre EU-lande. Resultatet af dette
arbejde vil kunne overfores direkte til al anden
sised bide gkologisk og
ikke okologisk - en sidegevinst med store perspektiver.
- Produktudviklingen
og markedsforingen skal
styrkes. Erfaringerne fra
en produktion af f.eks.
brOd af moderne sorter
kan ikke direkte overfores til de gamle sorter. De
opforer sig ret forskelligt
Der
underbageprocessen.
skal eksperimenteres og
proves nyt. Det er hojaktuelt netop nu, hvor salget af b6de okologiskmel
ogbrgd falder dramatisk.
produI PerGrupeererfaren
og
centaf gamlekornsorter
forplantemedlem
afUdvalget
genetiske
ressourcer.

