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Inbjudan
2010-11-26

Växtavdelningen

OBS! Nytt datum!
Inbjudan till dialog- och informationsmöte om bevarandeoch amatörsorter av köksväxter
Det är viktigt att skapa förutsättningar för nyttjande och bevarande av den odlade
mångfalden. Jordbruksverket arbetar för detta genom bland annat Programmet
för odlad mångfald. Jordbruksverket ansvarar också för de regler som finns på
området och från och med årsskiftet är det möjligt att få med bevarande- och
amatörsorter av köksväxter på Sveriges respektive EU:s sortlista. Det innebär att
det blir tillåtet att marknadsföra och sälja utsäde av dessa sorter vilket har
betydelse för arbetet med att bevara den odlade mångfalden.
Eftersom nya regler träder i kraft vid årsskiftet tycker vi att det nu är en bra
tidpunkt at ha detta möte för att informera om de nya reglerna. Vi hoppas också
på en bra dialog där vi diskuterar hur förutsättningarna för odlad mångfald kan
förbättras.
Program:
• Hur tar vi vara på vår odlade mångfald och vilken plats har bevarandeoch amatörsorter av köksväxter i Programmet för odlad mångfald?
• Vad betyder begreppen bevarande- och amatörsorter?
• Vad innebär den nya föreskriften om bevarande- och amatörsorter för
arbetet med att bevara den odlade mångfalden?
• Hur får man in en bevarande- eller amatörsort på Sveriges respektive
EU:s sortlista?
• Hur går man till väga för att bli utsädesodlare av en bevarandesort?
Tid: kl.13.00-16.00 tisdagen den 7 december 2010.
Plats: Högskolan i Jönköping, HB 317
Målgrupp: Organisationer och företag som berörs av lagstiftningen eller har
kontakt med företag eller personer som är intresserade av att odla och sälja
utsäde av bevarande- eller amatörsorter av köksväxter.
Anmälan: Senast den 3 december 2010 på Jordbruksverkets hemsida
www.jordbruksverket.se
Frågor: Linda Qvarnemark (036-15 62 93), Anders Falk (036-15 60 19),
David Ståhlberg (036-15 60 32, david.stahlberg@jordbruksverket.se)
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