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Frøsamleraktiviteter 
En stor del af vores aktiviteter går ud på at samle frø og 
dele dem med andre medlemmer. På den måde er 
Frøsamlerne med til at bevare havekulturen og vi får en 
mangfoldighed af sorter at dyrke i vores haver og nyde 
på vores middagsborde.

Øvrige billeder: Forsiden: Kjems Pea Bean i blomst fra 
”Ærte-bønne projektet”, Inderside: Slangehvidløg 
”Rebberger” og Lollandske Rosiner. Bagsiden: ”Hohøj 
Valmue” (et 100 år gammelt dansk ”jorddigefund”).

Tomatkerner udtages 

Spireprøve

Tomat
Solanum lycopersicum,
Potentat II (Foto: BE)
NGB13643, FS0023

Fr samlerne



Hvem er vi? 
Frøsamlerne blev stiftet i 1987 og er i dag en 
landsdækkende forening med ca. 900 medlemmer. 

Foreningens formål 

 
Medlemmernes haver er en vigtig forudsætning for 
bevaringsarbejdet. Det er i haverne at planterne bliver 
dyrket og afprøvet. Haverne bidrager med frø til 
Frøsamlernes årlige frøliste med mere end 500 sorter af 
forskellige køkkenurter, prydplanter, bær-og frugtsorter, 
samt landbrugsplanter. Medlemmernes haver udgør en 
decentral ”græsrodsgenbank”. 

Hvad kan vi tilbyde medlemmerne?
• Kurser og materiale om frøavl

• Mulighed for at få og dyrke gamle, sjældne eller 
anderledes sorter 

• Frø fra Nordiske og udenlandske samlinger

• Fællesskab, ekskursioner, frø- og vidensdeling

• Mulighed for at adoptere en sjælden eller truet sort

Bevarelse af mangfoldighed 
Siden 1900 er 75 % af vores kulturplanter forsvundet. Gamle 
og velafprøvede sorter bliver erstattet af ensartede, 
højtydende og hybride sorter. Også EU ś regler om 
registrering af handelsfrø har ført til et stort tab af ældre og 
lokale sorter, derfor kan private frøsamlinger bidrage til at 
bevare kulturplanternes mangfoldighed. 

Hvorfor skal vi bevare  
mangfoldighed?
 
Forskellige sorter af nytte-og prydplanter rummer mange 
værdifulde egenskaber. De er en del af vores kultur-
historiske og kulinariske arv, for eksempel kan en gammel 
ærtesort som Lollandske Rosiner, fortælle om ernæring 
og madtraditioner på Lolland, der for længst er glemt.   

Alt tyder på, at de gamle sorter indeholder gener, som 
kan blive vigtige i fremtiden i forhold til bæredygtigt 
landbrug og fødevaresikkerhed under forandrede 
klimaforhold. Forsøg med de gamle sorter tyder 
endvidere på, at de rummer et sundhedsmæssigt 
potentiale, idet de har et højere indhold af bioaktive 
stoffer, som kan fremme sundheden.

Vi efterlyser gamle og anderledes 
sorter  
Frøsamlerne efterlyser ældre sorter. Det kan være frø/
planter, som er gået i arv i en familie, eller gamle 
handelssorter som ikke længere findes, det gælder 
også ældre landbrugsafgrøder. Plantesorter bragt hertil 
af indvandrere, og som de dyrker i deres haver, er også 
meget interessante.

Måske du har en gammel eller særlig interessant sort? 
Så hører vi meget gerne fra dig, hvis du har oplysninger 
om gamle sorter i form af frøkataloger, frøposer, 
havebøger eller gamle frøsamlinger, må du meget 
gerne kontakte os. 

Genopdagelse af gamle  
bælgfrugter 
 
Med støtte fra Det Europæiske Fællesskab og Ministe-
riet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, har vi fra 2012 
til 2015 afprøvet 28 gamle sorter af ærter og bønner i 
haver, på marker og i køkkenet.  En dyrkningsmæssig 
og kulinarisk oplevelse for medlemmerne.

I bogen kan du finde 
udførlige beskrivel-
ser af de forskellige 
sorter, deres historie, 
samt dyrkningsvej-
ledninger. Der er 
også nye og spæn-
dende opskrifter 
med anvendelse af 
de gamle sorter. 
Bogen om de gamle 
bælgfrugter kan kø-
bes fra foreningen for 
100 kr. inkl. porto.

Foreningens formål er at dele viden om bevaring 
og udvikling af vores fælles kulturarv indenfor 
havebrug og landbrug. 


