
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

LICENSBROCHUREN 
2020/2021 

Danske Sortsejere 
Børsen, 1217 København K 

Licensafgiftsbetaling for beskyttede sorter af korn, raps og bælgsæd  
      



Lovbestemmelser 

vedr. forædler- 

rettigheder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med det formål at skaffe et økonomisk grundlag for 

forædlingsarbejdet er der ved Bekendtgørelse af lov om 

plantenyheder nr. 1131 af 03. juli 2020 samt Rådets (EF) 

forordning nr. 2100/94 af 27. juli 1994 givet forædlerne 

eller dem, til hvem udnyttelsesretten lovligt er 

overgået, adgang til beskyttelse af 

forædlerrettigheden. 

 

Opmærksomheden henledes på, at en beskyttet 

plantenyhed ikke må fremstilles i salgsøjemed og 

forhandles uden tilladelse af forædleren eller 

fremstilles/forhandles i strid med de fastsatte vilkår. 

 

Det påhviler enhver, der i salgsøjemed formerer 

plantenyheden, eller som falbyder eller forhandler 

formeringsmateriale, af egen drift at give forædleren de 

oplysninger, der er nødvendige for beregningen og 

opkrævningen af de licensafgifter, der tilkommer 

forædleren. 

 

Det vil med andre ord sige, at enhver, der benytter 

beskyttede sorter, er afgiftspligtig. 

 

 

Det er under strafansvar at overtræde bestemmelserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vilkår for formering 

af beskyttede  

sorter. 

 

 

. 

Vilkårene for tilladelse til formering, falbydelse og 

forhandling af beskyttede plantenyheder, herunder 

vilkårene for betaling af licensafgifter, fastsættes af 

sortsejeren. 

 

Danske Sortsejere, der repræsenterer danske 

forædlere og danske repræsentanter for udenlandske 

forædlere, har i henhold hertil fastsat efterfølgende 

vilkår for beskyttede sorter, som anvendes til 

erhvervsmæssig produktion, formering eller 

behandling og opbevaring med henblik på formering, 

udbud til salg, overdragelse eller opbevaring med 

henblik på salg eller overdragelse. 

 

Der gælder særlige vilkår for de landmænd, der alene 

til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift formerer 

plantenyheder. 

 

  

Korn. 

 

 

 

 

Bælgsæd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licensafgiften for hver enkelt sort er anført i denne 

brochure og skal betales af enhver virksomhed, der 

oprenser og/eller udleverer certificeret sædekorn 1. 

eller 2. generation. Dette gælder, uanset om sorten er 

solgt løst eller opsækket, bejdset eller ubejdset. 

 

Licensafgiften for hver enkelt sort er anført i denne 

brochure og skal betales af enhver virksomhed, der 

oprenser og/eller udleverer certificeret frø 1. eller 2. 

generation. Dette gælder, uanset om sorten er solgt 

løst eller opsækket, bejdset eller ubejdset. 

 

Såfremt der sker oprensning og/eller udlevering af 

formeringsmateriale af sorter, som ikke er anført på 

brochurens bagside, kan oplysning om sortens 

eventuelle nyhedsbeskyttelse samt licensafgiftens 

størrelse oplyses hos Danske Sortsejeres sekretariat.                                                                                                   

 



Opkrævningen af 

afgifterne. 

Der skal beregnes og betales moms af licensafgiften. 

 

Ingen virksomhed, firma eller landbrug må udlevere 

formeringsmateriale af beskyttede sorter, uden at det 

af sædekornsemballagen fremgår, at licensafgiften er 

betalt. Ved udlevering i løs vægt skal det af følgeseddel 

og/eller faktura fremgå, at licensafgiften er betalt. Den 

praktiske gennemførelse af opkrævningen finder sted i 

overensstemmelse med den overenskomst om betaling 

af licensafgiften, der er indgået mellem de enkelte 

sædekornsvirksomheder og Danske Sortsejere. 

 

De anførte regler gælder både for salg af sorter 

indenfor såvel som udenfor Danmarks grænser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I sæson 2020/2021 skal der betales licensafgift af nedennævnte vintersorter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinterhvede kr./hkg. Vinterhvede kr./hkg. Rug kr./hkg.

Benchmark 55 kr.          RGT Saki 52 kr.       Dukato 50 kr.       

Chevignon 55 kr.          RGT Universe 52 kr.       Inspector 50 kr.       

Creator 54 kr.          Safari 54 kr.       Dankowskie Rubin 52 kr.       

Dichter 54 kr.          Sheriff 55 kr.       

Drachmann 55 kr.          Skagen 45 kr.       Vintertriticale kr./hkg.

Effendi 56 kr.          Torp 50 kr.       Brehat 55 kr.       

Elixer 50 kr.          Viborg 50 kr.       Cappricia 55 kr.       

Ellvis 50 kr.          Neogen 55 kr.       

Festival 55 kr.          Vinterbyg kr./hkg. Tantris 55 kr.       

Fritop 60 kr.          Bordeaux 55 kr.       Travoris 55 kr.       

Graham 52 kr.          Cleopatra 56 kr.       Trias 58 kr.       

Heerup 56 kr.          Comeback 55 kr.       

Heroldo 140 kr.       Frigg 55 kr.       

Informer 54 kr.          Hejmdal 55 kr.       

JB Asano 54 kr.          Jakubus 56 kr.       

Julius 50 kr.          Journey 54 kr.       

Kalmar 52 kr.          KWS Caribou 54 kr.       

Kvarn 54 kr.          KWS Faro 55 kr.       

Kvium 56 kr.          KWS Hawking 54 kr.       

KWS Colosseum 57 kr.          KWS Higgins 52 kr.       

KWS Dacanto 50 kr.          KWS Infinity 52 kr.       

KWS Dag 54 kr.          KWS Joy 52 kr.       

KWS Extase 54 kr.          KWS Kosmos 52 kr.       

KWS Firefly 54 kr.          KWS Meridian 49 kr.       

KWS Leif 54 kr.          KWS Moselle 53 kr.       

KWS Lili 52 kr.          KWS Orbit 54 kr.       

KWS Montana 52 kr.          KWS Orwell 53 kr.       

KWS Nils 52 kr.          KWS Patriot 54 kr.       

KWS Scimitar 54 kr.          KWS Sommerset 55 kr.       

KWS Sverre 54 kr.          KWS Tardis 55 kr.       

KWS Talent 54 kr.          KWS Wallace 54 kr.       

KWS Zyatt 54 kr.          LG Flynn 54 kr.       

LG Mocca 54 kr.          LG Globetrotter 55 kr.       

LG Quadrant 55 kr.          Memento 54 kr.       

LG Skyscraper 56 kr.          Neptun 56 kr.       

Mariboss 50 kr.          Normandy 55 kr.       

Momentum 54 kr.          Valerie 56 kr.       

Ohio 50 kr.          Wintmalt 50 kr.       

Rembrandt 58 kr.          



I sæson 2020/2021 skal der betales licensafgift af følgende vår- og bælgsorter: 

 


