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IIMENINGER

Danmark er et u-land
Vi skal opprioritere
arbejdet med den
plantegenetiske kulturarv

AF ANDERS BORGEN

• Den biologiske mangfoldig
hed i kulturplanterne trues på
næsten alle fronter i disse år,
og i mange lande tager man
det meget alvorligt.

I arbejdet med at sikre den
biologiske mangfoldighed må
Danmark betragtes som lidt af
et u-land. Det er i hvert fald
det indtryk, jeg tager med
hjem fra den internationale
konference Let's Liberate
Diversity, som jeg netop har
deltaget i i Halle i Tyskland.

Jeg vil opfordre Økologisk
Landsforening til at tage
stilling til, om foreningen vil
prioritere området, eller om
initiativet skal overlades til
andre. Og så vil jeg foreslå, at
der indkaldes til et møde,
hvor alle involverede parter
kan diskutere spørgsmålet.

Ifølge EU's såsædsdirektiv
må man kun handle med frø
af sorter, som er optaget på
EU's sortsliste. Formålet er

entydigt at beskytte plante
forædlernes økonomiske
interesser, og dermed få flere
nye sorter på markedet, men
resultatet er i praksis det stik
modsatte, nemlig en begræns
ning i udbuddet af sorter. Der
ligger her et stort politisk
dilemma i på den ene side at
fremme den biologiske mang
foldighed og på den anden
side at beskytte sortsejernes
økonomiske interesser.

Kravet fra konferencen var
helt klar. Man kræver, at alle
skal have ret til at dyrke lige
præcis, hvad de har lyst til.
Personligt er jeg endnu ikke
nået helt så langt i mit krav
og mener nok, en plante for
ædler skal have ret til sin
sort i f.eks. 20 år, men det er
helt klart, at de gamle sorter
og landracer er en del af en
fælles kulturarv, som vi alle
burde have lov til at anvende.
Det bestående forbud mod at
bruge og handle med vor
kulturarv er helt uacceptabel.

Alle, der arbejder for bevarel
se af den biologiske mangfoldig
hed, bør stå sammen om at
kræve, at sorter, der ikke læn
gere står på sortslisten, frigives.

Med traditionelle foræd
lingstekniker kan vi kombine
re kendte egenskaber på nye
måder, men vi kan ikke skabe
nye egenskaber, og vi kan
ikke skabe ny diversitet. Vi
kan kun forsøge at bevare
den, der er her allerede .
Genbanker og landmænd
verden over forsøger at holde
liv i lokale og gamle sorter,
men mange steder truer
udbredt dyrkning af groo
afgrøder renheden i de gamle
sorter.

Med gensplejsning kan
man måske skabe ny diversi
tet, men hvis vi mener, at
groo ikke er løsningen, er
eneste alternativ at bevare og
udnytte den naturligt opståe
de mangfoldighed.

I Danmark er det stort set
kun spelt, ølandshvede og
æggeblommekartofler, der er
slået igennem i det kommer
cielle marked, og den politi
ske og offentlige debat om
problemet er stort set fravæ
rende.

• Anders Borgen, Agrologica, Houvej
55, 9550 Mariager

• TID & STED

2. juni kl. 12-13.30. Havevandring,

kaffe og kage med Camilla Plum.

Opl. på www.fuglebjerggaard.dk.

Hemmingstrupvej 8, Helsinge. Arr:

Fuglebjerggaard.

3. juni kl. 14.00-14.45. Urteteer

og lægeplanter ved Gunvor Juul.

Rundvisning og prøvesmagning.

Den Økologiske Have, Rørthvej 132,

Odder. Oplysninger på tit. 86 54

54 00. Arr: Den Økologiske Have.

10. juni kl. 14.00-14.45. Græs

plæne på mange måder ved

garatner Hanne Søgård. Den

Økologiske Have, Rørthvej 132,

Odder. Oplysninger på tlf. 86 54

54 00. Arr: Den Økologiske Have.

17. juni. Dansk Mølledag på

Aurion. Nærmere oplysninger og

tilmelding på tit. 97 94 41 31. Arr:

Grønne Familier/Grøn Hverdag
MidtNord.

Juli

1.-7. juli. En bedre verden - kræver

global velfærd. Kursus. Oplysninger

og tilmelding på tlf. 76 96 18 00.

Askov Højskole. Arr: Askov Højskole

og ATTAC-Danmark.
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