
Den engelske Lov om Frø, ))Seeds Aet, 1920« 
med Bekendtgørelse af 1922. 

Af Harald Faber. 

I Betænkning fra det af Landbrugsministeriet i 1913 ned
saUe Udvalg vedrørende Frøavl og Frøhandel er der Side 105 
givet et kort Uddrag af den engelske »Seeds Aet, 1920«, som 
en Tilføjelse til, hvad der Side 67 og følg. er meddelt om denne 
Lovgivnings Udvikling fra Begyndelsen. Loven, som omhandler' 
Salg baade af Frø og af Læggekartofler, gælder ikke ved Salg 
til Udlandet. Købere i Udlandet maa altsaa stole paa de engelske 
eller skotske Firmaer, de handler med, eller ved Salgskontrak
ten betinge sig, at Lovens Bestemmelser overholdes ogsaa over 
for de af dem købte Varer. 

Det er en Ejendommelighed ved denne Lov om Frø
kontrol, som synes at henvise til den Tid, da man udstedte 
Forordninger under Krigstilstand for at sikre Landets Høst, 
nemlig Lovens § 3, ,som i Oversættelse lyder saaledes: 

.Det forbydes herved enhver at sælge eller udbyde (udstille) til 
Salg eller bevidst at saa Frø af den Slags, som omfattes af denne 
Lov, naar Frøet indeholder mere end den i en ministeriel Bekendt
gørelse fastsatte Procentmængde af Frø af det i Bekendtgørelsen 
nævnte skadelige Ukrud«. 

Der gaas i denne Paragraf ud over, hvad der hører til 
Frøkontrol og Frøhandel, idet det gøres ulovligt, og strafbart, 
for en Landmand at tilsaa sin Mark med urent Frø, selvom 
det var Frø, han selv havde høstet. . 

Lovens Hovedbestemmelse findes i § 1, 1. Stykke, som 
lyder saaledes: 

»Enhver, der sælger Frø af de Slags, som Loven omhandler, 
eller Læggekartofler, skal ved eller før Salget, eller hvis Varen ikke 
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leveres samtidig med Salget, da ved eller før Leveringen, give Køberen 
en skriftlig Erklæring, som indeholder de i en ministeriel Bekendt
gørelse under Loven foreskrevne Oplysninger, som, naar Talen er om 
Frø, angaar Varietet, Renhed og Spireevne, og, naar Talen er om 
Læggekartofler, angaar Klasse, Varietet, Størrelse og Sigtning, og i 
øvrigt andre foreskrevne Oplysninger •. 

Udtrykket »Klasse«, anvendt paa Læggekartofler, trænger 
til en Forklaring. Som bekendt er det almindeligt i selve Eng
land at købe Læggekartofler fra Skotland og Irland. »Class I 
(Scotch)« og "Class I (Irish)« betyder Læggekartofler dyrkede 
i Skotland eBer Irland; »Class I (English once grown)« betyder 
Kartofler dyrkede i England eller Wales efter Kartofler, ind
førte fra Skotland eller Irland det foregaaende Aar; »Class 11« 
betyder alle andre Kartofler. 

Denne skriftlige Erklæring skal afgives enten paa Salgs
notaen eller Fakturaen eller fæstes paa, lægges i eller skrives 
paa Indpakningen. Hvis de ønskede Oplysninger findes trykte 
i et Katalog eller en Prisliste, kan den skriftlige Erklæring 
nøjes med at henvise til de trykte Oplysninger. Oplysninger 
om Renhed og Spireevne skal tilvejebringes ved Analyse, som 
foreskrevet j Loven, og Erklæringen skal omtale, at de er 
saaledes tilvejebragte. 

Ifølge § 2 skal en Frøanalyse af Markfrø under Loven ud
føres paa en officiel Frøkontrolstation, oprettet under Loven, 
eller paa en af Landbrugsministeriet godkendt Station. Have
frø kan analyseres paa anden betryggende Maade. Analysen 
maa for Frø, der sælges mellem 1. .Januar og 1. Oktober, 
ikke være ældre end fra det foregaaende Aars 1. August; ved 
Salg af Frø efter 1. Oktober skal Analysen være udført efter 
1. August samme Aar. 

Lovens § 4 bemyndiger Ministeriets Udsendinge til at tage 
Prøver uden Betaling og paalægger Ejeren at give dem de Op
lysninger, som er foreskrevne ved Salg. Som altid ved Lov
givning i England om Prøvetagning, hvor der kan blive Tale 
om en Lovovertrædelse, kræves det i denne Lov, at Ejeren 
skal have en Del af Prøven pakket, mærket og forseglet, 
med~ns den anden Del sendes til en officiel Frøkontrol for at 
blive analyseret, og en Genpart af AnalyseresuItatet skal sen
des Ejeren, saa snart det foreligger. Saafremt der rejses Klage 
imod Ejeren af Frøet, kan denne, inden 14 Dage efter Mod-
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tageIsen af Analysen, forlange, at Prøven underkastes fornyet 
Analyse baade ved den paagældende Frøkontrolstation og ved 
en anden officiel Frøkontrolstation. Har Ejeren af Frøet købt 
dette af en anden, skal Ejeren paa Ministeriets Forlangende 
opgive Navn og Adresse paa Sælgeren med en Genpart af den 
Erklæring, som Sælgeren under Loven afgav ved Salget, hvor
efter en forseglet Pakke af Frøet med en Analyse af Ministe
riet sendes Sælgeren, som skal have samme Ret som Ejeren 
til at forlange, at Analysen gentages paa to officielle Frøkon
trolstationer, saafremt dette ikke alt er sket. Skulde de to 
Analyser ikke . stemme overens, skal Middeltallene anses for 
Analyseresultatet. 

Køberen af et Parti Frø har (§ 6) Ret til at udtage en 
Prøve inden 10 Dage efter Leveringen og skal dele denne i 
to Dele, hvoraf den ene sendes til den officielle Frøkontrol
station, medens den anden leveres til, eller dog tilbydes til~ 

Sælgeren. 
Ministeren bemyndiges (§ 7) til at foreskrive, hvilke Slags 

Frø, Mark-, Have- eller Skovfrø, Loven skal omfatte; hvor
ledes Prø.ver skal udtages og behandles; og de andre Forhold 
under Loven, saasom hvilke Oplysninger skal opgives ved 
Salget, Grænser for Renhed og Spireevne, hvilke Slags Ukrud 
skal anses for skadelige og det tilladelige Indhold deraf i en 
Frøprøve, den tilladelige Latitude for Renhed, Spireevne og: 
Indhold af Ukrud, og hvad der ellers skal foreskrives. De 
ministerielle Bekendtgørelser desangaaende skal forelægges 
Parlamentet, som har Ret til inden en Maaned at erklære 
dem ugyldige. 

Overtrædelser af Loven skal kun paatales af Ministeren 
(§ 11) og medfører (§ 8) Straf af indtil Al 5 for første Over
trædelse og af indtil Al 10 for en senere Overtrædelse, med 
mindre (§ 10) det gælder falsk Prøveudtagning, Forfalskning af 
Prøver eller Indsendelse til Analyse ved en Frøkontrolstation 
af Prøver, som vides ikke at svare til Partiet, for hvilke For
seelser Straffen er ansat til Al 20 eller indtil 6 Maaneders. 
Fængsel. 

Der skal under Loven (§§ 12 og 13) og for offentlig Reg
ning oprettes officielle Frøkontrolstatioiler for England og Wales,. 
Skotland og Irland, dog at to eller tre Lande kan enes om en 
fælles Station. Saafremt der kun bliver en enkelt officiel Sta-
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lion for hele Riget, skal Bestemmelserne om Analyse ved en 
anden officiel Station betragtes som bortfaldne. 

For Skotlands Vedkommende (§ 15) træder Landbrugs
departementet i Stedet for Ministeriet for Landbrug og Fiskeri 
i England, og for Irlands Vedkommende (§ 16) Departementet 
for Landbrug og teknisk Undervisning, og der er enkelte min
dre Ændringer for disse Lande. Saaledes gælder Lovens Be
stemmelser om Salg af Frø og Læggekartofler ikke, naar der 
er Tale om Salg i Irland til en irsk Landmand eller irsk 
Handlende, men derimod nok, hvis en Agent for et Firma i 
Storbritannien køber i Irland, dog saaledes, at Bestemmelsen om 
Maksimalindhold af Frø af skadeligt Ukrud skal gælde ogsaa 
i Irland. Forbudet mod at saa Frø med mere end det tillade
lige Indhold af skadeligt Ukrud gælder heller i~ke i Irland. 

Loven traadte i Kraft den 1. August 1921, og den 27. Juli 
samme Aar udstedtes den ministerielle Bekendtgørelse, » Seeds 
Regulations, 1921«, som senere, den 10. August 1922, er afløst 
af »Seeds Regulations, 1922 «. Denne Bekendtgørelse angiver 
hvad Slags Mark-, Have- og Skovfrø, Loven skal anvendes 
paa, nemlig: 

a) Alm. og Hal. Hajgræs, 
Eng-Svingel, 
Hundegræs, 
Kamgræs, 
Timothe, 
Lucerne,. 

b) Hvede, Byg, Havre og Rug. 

c) Vikker, 
Turnips, 
Kaalroe, 
Runkelroe, 
Raps, 

d) Følgende Slags Haverrø: 
Ærter, 
Bønner, 
Turnips, 
Knudekaal, 
Kaalroe, 
Kaal, 

e) Hørfrø. 

f) Tretten Slags N aaletræ ; 
Eg, Bøg og Ask. 

Rødkløver, 
Alsikekløver, 
Hvidkløver, 
Blodkløver, 
Sneglebælg, 
Sainfoin (Espareette). 

Kaal (til Mark-Kultur), 
Grønkaal (til do. ), 
Knudekaal, 
Markærter og -bønner, 
Sukkerroer. 

Rosen- og Blomkaal, 
Gulerødder, 
Pastinakker, 
Rødbeder, 
Løg. 
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Følgende Oplysninger skal gives ved Salg af Frø og 
Læggekartofler: 

Sælgerens Navn og Adresse, 
at Frøet er analyseret i Overensstemmelse med »Seeds Aet, 

1920«, 
Arten af Frøet og, naar der er Tale om Kornsorterne, Rød-, 

Hvid- eller Blodkløver og Sainfoin, tillige Navnet paa 
Sorten (variety), eller at denne ikke kendes, eller at det 
er en Blanding af forskellige Sorter. 

Ved Salg af Græsfrø skal opgives: l) Oprindelseslandet, 
idet England, Wales, Skotland og Irland betragtes som for
skellige Lande, eller at Oprindelseslandet er ukendt; 2) Ren
hedsprocent; 3) det samlede Procentindhold efter Vægt af 
nedennævnte skadelige Ukrudsplanter, hvis der er mere end 
l pCt. i Kløver- og 2 pCt. i Græsfrø; 4) Spiringsprocent og 
5) for Rajgræs Vægt pr. Bushel; dog er det nok for Rajgræs
serne at angive, at Renheden ikke er under 98 pCt. og Spirings
procenten ikke under 80 for Italiensk, 85 for Almindelig og 
82 for en Blanding. 

Hvis Kløversilke er til Stede med mere end et Frø pr. een 
Unze vild Hvidkløver, eller pr. to Unzer Alsikekløver, Hvid
kløver eller Timothe, eller pr. fire Unzer Rødkløver, Blodkløver 
eller Lucerne, skal dette erklæres. 

Hvis følgende Kløversorter, enkeltvis eller samlede, findes 
i mere end to Vægtprocent i Hvidkløver, vild Hvidkløver, eller 
Alsikekløver, skal den procentiske Indblanding angives: Tri
folium dubium, Sibth; Trifolium procumbens, L.; Trifolium parvi
{lorum, Erh.; Tri{olium angulalum, Waldst., og Trifoliam glo
merafum, L. 

Procentantal af haarde Frø skal angives for Kløver, Snegle
bælg, Lucerne og Sainfoin (Esparcette). 

Der er en Række Bestemmelser angaaende Salg af Blan
dinger af Græsfrø og Kløverfrø, herunder »Hø-Frø«, som vist 
nærmest betyder det Frø, der fejes op fra Bunden af en Hølade. 

For de fire Kornsorter skal angives Spiringsprocenten, 
eller at den er mindst som den foreskrevne Minimumsprocent, 
nemlig for Hvede og Byg 90 pCt., for Havre 85 pCt. og for 
Rug 80 pCt. 

For ovennævnte Arter af Markfrø skal opgives Renheds
procenten, hvis den er under 97 pCt., og Spiringsprocenten, 
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eller at denne ikke er lavere end den foreskrevne Minimums
spiringsprocent, som er: 

for Vikker og Bønner... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90 pCt. 
for Turnips, Kaalroe, Raps og Markærter . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 
for Kaal (Field Cabbage & Field Kale) og Knlldekaal . . . . . .. 70 
for Runkelroer og Sukkerroer (Frøhoveder) . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 

Noget lignende gældei' for Havefrø. 
For Hørfrø skal opgives: l) Oprindelseslandet, 2) Renhed, 

3) at Silke er til Stede, hvis der er mere end eet Frø pr. fire 
Unzer, og 4) Spiringsprocent. 

Ondartet Ukrudsfrø maa ikke findes i mere end 5 pCt. 
efter Vægt. Som ondartede betragtes: Rumex & Geranium spp., 
Vild Gulerod, Holcus lanatus & Bromus mollis L., og spp. 

Der gives nøje Anvisning til Prøvetagning, herunder den 
fornødne Vægt for de forskellige Sorter, endvidere en Række 
Definitioner paa Renhed, Urenheder, Spiringsprocent, Blanding, 
samt Latituder for opgivne Procenter for Spiring, Renhed og 
Indhold af ondartet Ukrud. 
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