
Bevarer Europas  
plantegenetiske mangfoldighed

Projektets partnere

For mere information og kontakt om deltagelse, besøg vores hjemmeside 
eller kontakt projektlederen: s.kell@bham.ac.uk

www.farmerspride.eu
Y #eufarmerspride      @PGRInSitu

Forside billede: Landrace grønsager, Ungarn © Pelsoczy Csaba; landrace tomater, Spanien © Jaime Prohens.
Indersiden: Vild gulerod, Daucus carota ssp. Gummifer, England © Nigel Maxted; fersken landraceavler, Italien  
© Claudio Buscaroli; hvedeaks © shutterstock.com. Ovenfor: Høst af landrace auberginer, Spanien © Jaime Prohens.

Designet af  rjpdesign.co.uk     © Farmer’s Pride 2019

på gården, i haven og i naturen

Vil du deltage?
Projektet er relevant for 
alle der har interesse i 
landbrug, naturbevaring, 
planteforædling, forskning 
og politik, samt  frøsamlere 
og frøfirmaer. 
 
Hvis du er interesseret i 
at deltage i bevaring af 
afgrødernes vilde slægtninge 
og gamle sorter in situ (på 
gården, i haven og i naturen), 
så meld dig til Farmer’s Pride 
Europæiske netværk. Kontakt 
os via nedenstående links.
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Et nyt Europæisk netværk til in 
situ bevaring
Vores globale fødevareforsyning 
afhænger af få dominerende afgrøder 
som er sårbare overfor de stigende 
ekstreme og usikre konsekvenser 
af klimaforandringerne. Landracer 
og afgrødernes vilde slægtninge er 
værdifulde ressourcer som kan være 
svar på klimaudfordringerne. Desværre 
er de ved at forsvinde med hidtil 
uforudset fart, og dermed også deres 
potentielle fordele for samfundet.
 
Ud over de eksisterende ex situ 
aktiviteter i genbanken, skal 
vi samarbejde for at bevare 
plantegenetisk diversitet in situ (på 
gården, i haven og i naturen) og udnytte 
den naturlige modstandsdygtighed i 
fremtidens jordbrug.
 
For at fremme dette vil projektet 
Farmer’s Pride etablere et nyt 
europæisk netværk for in situ bevaring 
og bæredygtig anvendelse af plante 
genetiske ressourcer.

Farmer’s Pride arbejder i hele 
Europa for at:
● Etablere et bæredygtigt netværk 

for aktiv in situ bevaring af 
landbrugsplanternes vilde slægtninge 
og landracer.

● Øge vores viden om hvordan man bedst 
kan sikre disse ressourcer i fremtiden 
i samarbejde med landmænd og 
naturplejere.

● Sikre bedre anerkendelse, beskyttelse 
og incitamenter til bevarelse og brug af 
vilde slægtninge og landracer i national 
og europæisk politik og lovgivning.

● Fremme bedre adgang til og 
bæredygtig udnyttelse af 
plantegenetiske ressourcer for at 
fremme sund mad til kommende 
generationer.

Nøgle fakta

● Farmer’s Pride har 19 
projektpartnere fra 
forskellige sektorer i 
Europa.

● Et EU-dækkende hold af 
frivillige ambassadører 
som fremmer projektet.

● Arrangementer, 
workshops og åbne 
dage bliver afholdt for at 
opbygge og understøtte 
netværket.

● En konference vil lancere 
netværket og fejre 
projektets resultater i 
efteråret 2020.

Bevarer plantediversiteten for kommende generationer

Vor fremtidige 
fødevareforsyning afhænger 
af overlevelsen af et bredt 
spektrum af plantegenetiske 
ressourcer, som omfatter 
afgrødeplanternes vilde 
slægtninge og lokalt 
tilpassede dyrkede sorter 
(landracer). 

Disse er en rig kilde til 
genetisk variation som kan 
anvendes til at udvikle nye 
forbedrede sorter som er 
modstandsdygtige overfor et 
klima i forandring.

Behov for plantegenetisk diversitet i jordbruget
Vores store afhængighed af et lille antal afgrødearter og genetisk ensartede 
sorter sætter fremtidig fødevaresikkerhed i fare.

369,000 globalt 
identificerede 

plantearter Data kilder: Royal Botanic Gardens Kew State of the World's Plants report (2017) and  
FAO State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture (2019) 

} 200 plantearter 
blev brugt til at 
fremstille mad i 

2014

}

6,000  
plantearter dyrkes 

som fødevarer

} 9 af disse tegnede 
sig for over 66% 

af den globale 
afgrødeproduktion

}

genetiske ressourcer.




