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I en tid hvor det genetiske materiale er sterkt utsatt for manipulasjon og ensretting,
ser vi viktigheten av å skape et rom for de plantesortene som er levedyktige i seg selv.
Foreningen Våre Frø ble stiftet i 2004 med
formål å skape et nettverk for økologisk og
biodynamisk frø og frøproduksjon.

Foreningen er ny, og må derfor finne sin
virksomhet og rolle i forhold til andre organisasjoner.

Formålet med foreningen er:
• Utveksle kunnskap og erfaring om frø
• Fremme biologisk mangfold innen
jord- og hagebruksvekster ved lokal
frøproduksjon etter økologiske/biologisk dynamiske produksjonsformer
• Oppformering av sorter uten genmanipulering eller hybrider, tilpasset norsk
klima

Foreningen er uavhengig og har følgende
virksomhet:
• Drive et samarbeidsnettverk innen
frøproduksjon og utstyr
• Gi nødvendig informasjon og veiledning, gi konsulenthjelp til nye frødyrkere
• Formidle finansiering og søke offentlig
og privat støtte til prosjekter.
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Foreningen er åpen for alle som er opptatt av
foreningens formål og virksomhet. Dette kan
være frødyrkere, frøbrukere, planteforedlere,
frøforhandlere og andre.
En motvekt til ensretting
Det foregår en voldsom maktkonsentrasjon
omkring opphavsrett til liv i verden. Danmark
som EU medlem, har måttet gi etter for å
tillate dyrking av genmanipulert fôr til sine
husdyr. Dette gir som vi vet en ukontrollerbar
vindspredning av disse plantenes pollen.
Gjødsel fra disse husdyrene kan også brukes i
økologisk drift i Danmark.
Den utvikling vi har hatt i Norge de siste årene
har vist at det er behov for å danne nettverk
som en motvekt til ensretting og maktkonsentrasjon. Som et utspring fra Nasjonalt pilotprosjekt på økologisk formeringsmateriale (og
Vestfold Bondelag), kunne frødyrkerne Kerstin
Pålsson og Christian Mangelrød, biodynamiker
Roland Werner, frøhandler Asle Vegard Bjørnerud og forsker Svein Ø. Solberg møtes i Tønsberg den 10. juni i 2004. Vi dannet da Foreningen Våre Frø, som skal virke som sandkorn
i den merkantiliseringsprosessen som allerede
er svært utbredt.
Forandre verden?
Foreningen Våre Frø vil forsøke å skape en
motvekt til ensrettingen av det genetiske
materialet, og arbeide for å sikre de åpenpollinerte sortene.
Èn person kan gjøre noe, men samlet kan vi
gjøre mer. Denne foreningen er et nettverk av
enkeltpersoner som ser viktigheten av et slikt
arbeid. Vi ønsker å knytte til seg alle som er
interessert i frø, både som glad grønnsaksforbruker, hagedyrker og produsent. Det er
også etablert et eget frøfirma (Biofrø) for
omsetning av økologisk og biologisk dynamiske
frø i Norge.
Vedlikehold og utvikling
Foreningen Våre Frø arbeider nå mest med
grønnsaksfrø. Vi prøvedyrket i 2005 sorter som
er foredlet fram under andre himmelstrøk. I
2006 har vi produsert frø av flere sorter, bl.a.
for levering til Runåbergs Frø i Sverige og
Biofrø i Norge.

Utvalg av gulrot og pastinakk.

Kjerstin Pålsson, Christian Mangelrød, Asle Vegard
Bjørnerud, Svein Ø. Solberg og Roland Werner på
stiftelsesmøtet i juni 2004.

Mer informasjon
For mer informasjon kan du gå til:
Internett: www.fvf.no
Telefon:
66 91 61 74 (Asle Bjørnerud)
926 21 097 (Svein Ø. Solberg)
Sist oppdatert 18. september 2006
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Engfrø
Såkorn
Settepotet
Grønnsaker og urter
Frukt og bær
Generelt om frø
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