NaturErhvervstyrelsen
J.nr. 15-3042-000005

Forretningsorden
for
Udvalget for plantesorter og udsæd

§ 1. Udvalget er rådgivende for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og NaturErhvervstyrelsen i spørgsmål vedrørende beskyttelse af plantenyheder, om optagelse af sorter af
landbrugsplante- og grønsagsarter samt i spørgsmål om korn og frø til udsæd.

Udvalgets sammensætning
§ 2. Udvalget består af 16 medlemmer, der udnævnes af NaturErhvervstyrelsen for en femårig periode.
Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen udpeger og udnævner udvalgets formand, samt en repræsentant for den officielle sortsafprøvning og kontroldyrkning ved TystofteFonden. De øvrige medlemmer udnævnes af NaturErhvervstyrelsen efter indstilling fra:
Antal medlemmer:
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

1

Landbrug og Fødevarer

2

Frøsektionen

1

Dansk Gartneri og Det Danske Haveselskab

1

Foreningen af danske Stammeejere af Mark- og Havefrø

1

Foreningen af Danske Planteforædlere

1

Sammenslutningen af danske Sortsejere

1

Dansk Frøhandlerforening

2

Foreningen af Danske Havefrøgrossister

1

DAKOFO

1

DLA Group

1

Økologisk Landsforening

1

Stk. 3. Udvalget kan vælge en næstformand blandt udvalgets medlemmer.
Stk. 4. Fratræder et medlem inden udløbet af funktionsperioden, udnævnes et nyt medlem
for den resterende periode.
Stk. 5. Genudnævnelse kan finde sted.
Stk. 6. Brancheudvalget for Frø deltager som observatør.

Udvalgets arbejdsform
§ 3. Udvalget afholder mindst et årligt møde.

Stk. 2. Udvalget kan indkaldes til møde efter beslutning af formanden eller NaturErhvervstyrelsen eller på begæring af mindst halvdelen af udvalgets medlemmer.
§ 4. Udvalgets sager behandles normalt på møder. Skriftlig behandling kan dog finde sted,
hvis sagens behandling ikke kan afvente næste ordinære møde.
§ 5. Udvalget kan indkalde særligt sagkyndige til at deltage i behandling af en sag.
§ 6. Udvalgets forhandlinger er fortrolige.
§ 7. Udvalget udtaler sig i sager, der forelægges for udvalget, eller som udvalget på eget initiativ tager op til forhandling.
Stk. 2. Formanden kan udtale sig på udvalgets vegne i presserende sager.

Sekretariat
§ 8. Udvalgets sekretariatsforretninger varetages af NaturErhvervstyrelsen.
Stk. 2. Sekretariatet indkalder til møde efter aftale med formanden og så vidt muligt med
mindst en uges varsel med forslag til dagsorden. Forslaget til dagsorden udarbejdes efter aftale med formanden. Eventuelle bilag skal så vidt muligt fremsendes inden mødet.
Stk. 3. Sekretariatet udarbejder snarest muligt referat og fremsender dette til udvalgets
medlemmer til godkendelse.

Ikrafttræden
§ 9. Forretningsordenen træder i kraft den 6. oktober 2015.
Stk. 2. Forretningsorden for Udvalget for plantesorter og udsæd af 18. september 2012 ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 6. oktober 2015
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