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Hvis jeg var en grønsag så var jeg: Ikke i stand til at arbejde dag og nat! Men ellers kål. Jeg elsker 

kål. Det er den mest undervurderede grønsag i verden og er mega sundt. 

Hvis jeg var kornsort så var jeg: Rug. Jeg savner rugbrød så meget, når jeg er i Belgien! 

Hvis jeg var en frugt så var jeg: En vandmelon. Smagen af sommer. 

 

I år vil jeg dyrke: 

a) Ingenting 

b) En gammel sort 

c) Noget helt andet, nemlig: en chiliplante. 

EUs frøforordning: 

a) Bør trækkes tilbage, den går helt galt i byen X Jeg stemte selv imod frøforordningen. Vi ved, at 

EU har et hedt ønske om at lave et system som i USA, hvor de store virksomheder tryner de små. 

Hvor frø patenteres, og de små landmænd og avlere kan blive sagsøgt, hvis frøene spredes med 

vinden til andre marker. Jeg kan også frygte, at USA kommer med dette krav under 

frihandelsaftalen. 

b) Bør revideres, den er for bureaukratisk og snæver 

c) Bør beholdes med nuværende ordlyd - den er perfekt! 

d) Bør... EUs frøforordning? - den har jeg aldrig hørt om  

 

Stor mangfoldighed af grønsager, frugt og korn kræver: 

a) Stort frirum uden for mange regler X - så længe det ikke går udover miljøet 

b) En egen standard på lige fod med industriplanter  

c) Er egentlig ikke så vigtig 

 

Hvem skal bestemme hvilke grønsags-, korn- og frugtsorter der skal kunne købes?  

a) Myndighederne X 

b) Industrien X 

c) Forbrugerne X Det må være et samspil af de tre. 

Koncentrationen på EUs frømarked er et omdiskuteret emne. 95% af grønsagssektoren:  

a) Kontrolleres af kun 5 firmaer X Vi skal sørge for at vende denne udvikling. Vi skal have flere 

små og mellemvirksomheder ind på markedet, og det skal gerne være så åbent som muligt. 

b) Kontrolleres af 10 firmaer 

c) Kontrolleres af mere end 20 firmaer 


