
HVILKE FRØ? HVOR MANGE FRØ? HVORDAN BESTILLES DE? 

 

Hvilke frø kan komme med? 

Vores database styrer administration af vores frøtilbud til frølister og markeder. Alle de sorter, der 

indgår i vores aktiviteter, både ”bevaringssorter” fx adoptionssorter) og "hobbysorter", oprettes i 

databasen og får et FS nummer.  

Foreningens hovedformål er at udbrede og opformere de specielle frøsamlersorter – vi kalder dem 

”bevaringssorter”. Dvs. sorter der ikke er i almindelig handel, eller er udgået af handelen, samt 

sorter der har en historie – en oprindelse. (Det er selvfølgelig ikke kun frø, men også stiklinger, 

sætteløg, aflæggere m.m.) 

Men vi vil også gerne fremme glæden ved at tage frø af de planter, man elsker – også hvis man ikke 

kender deres sortsnavn eller historie – og glæden ved at dele dem med andre.  

Når vi opretter nye sorter med eget FS nummer i databasen, vil vi helst få detaljerne med om deres 

historie, anvendelse, særlige egenskaber osv. Men hvis du gerne vil udbyde en favorit "hobbysort" 

(fx en krydderurt eller staude) til andre medlemmer, men ikke ved meget om den (sortsnavn, 

historie osv.), kontakt os (kontakt@froesamlerne.dk), så vi kan finde ud af hvordan den bedst kan 

indgå i databasen.  

Sorter, der er handelssorter, men som ikke er almindeligt tilgængelige i Danmark, tager vi som 

hovedregel med.  

Hvor mange frø / portioner skal jeg udbyde? 

Du kan godt udbyde meget få portioner, hvis du ikke har ret mange frø/planter. Bare skriv det i 

kommentar-feltet, når du udbyder.. En frøportion skal i udgangspunktet indeholde frø nok til at 

modtageren kan fortsætte frøavl af sorten. Undtagelser er i orden – bare skriv det som kommentar!  

Det kunne fx være 30 ærter / bønner (gerne flere) – men 10-15 frø af tomater og pebre, evt. lidt 

færre. 

NB: Det er bedre at udbyde få portioner med frø nok til at føre sorten videre, end mange meget små 

portioner. Og det er sjældent at andre medlemmer bestiller flere end 4-5 portioner, medmindre du 

udbyder noget helt nyt og meget eftertragtede. Mindre, hvis det er en almindelig havesort, som du 

ikke har navn eller herkomst på. Spørg evt. en koordinator (se hjemmesiden), hvis du er i tvivl. 

Hvad forpligter jeg mig til, hvis jeg tilbyder frø? 

Du modtager bestillinger fra medlemmer, der ønsker dit plantemateriale. Enten på email/sms, eller 

evt. pr. brev. Du giver bestilleren besked om hvorvidt du stadig har materiale nok – og din 

bankkonto eller mobilnummer. Du modtager betaling for hver bestilt sort, ikke pr. forsendelse – og 

sender materialet til bestilleren.  

Du sender materialet som almindeligt brev, medmindre den frøsamler, der bestiller, har aftalt andet 

med dig og betalt for det. Se Introduktionen til den seneste frøliste under ”Vores frø og frølister” for 

mere information om forsendelse. 

Har du store mængder frø af en sort? 

Det vil sige hvis du har mere end 5 portioner frø af en sort, vil Merete Juul meget gerne have 

besked på meretejuul@froesamlerne.dk.  Så kan vi måske bruge dem til markederne i løbet af året. 

Vi mangler især frø af ærter og bønner generelt, ikke mindst af de høje ærter, markedsgæsterne 

kender os for. Vær opmærksom på, at det skal være Frøsamler-relevante sorter og frø af en høj 

kvalitet – disse frø er foreningens ansigt udadtil på markeder og andre arrangementer. Hvis du er i 

tvivl om noget, spørg Merete. 

 

https://www.froesamlerne.dk/froe/vores-froe-og-froelister
mailto:meretejuul@froesamlerne.dk

