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NaturErhvervstyrelsen 

Planter 

Den 03. november 2016 

Sagsnr.: 16-0114-000014  

KRBA 

 

(Ændring af gældende BEK nr. 941 af 11. 8.2015) 

 

Ændringsskema 

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn 

 

EU-retsakt, som ændrer bekendtgørelsen: 

Ingen 

 

Er der tale om overimplementering? 

Nej 

 

Har ændringerne erhvervsøkonomiske konsekvenser? 

Nej, ikke umiddelbart. 

 

Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato: 

Den 1. januar 2017 

 

 

 

 

Bekendtgørelsens ordlyd 
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Gældende formulering Ny formulering Forklaring til ændring 

Bekendtgørelse om betaling for kon-

trol m.m. med frø og sædekorn 

Bekendtgørelse om betaling for kon-

trol med planteformeringsmateriale 

Den nye bekendtgørelse omfatter også 

frugtplanter, hvorfor titlen ændres, så 

den er mere retvisende. 

I medfør af § 1, stk. 3, nr. 9, jf. § 1, stk. 

1, i lov om frø, kartofler og planter, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 

2009, § 25 i lov om plantenyheder, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 190 af 12. marts 

2009, og tekstanmærkning nr. 167 ad 

24.21.01 på finansloven for finansåret 

2015 fastsættes efter bemyndigelse i 

henhold til § 5, stk. 1, nr. 30 og 31, i be-

kendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om 

NaturErhvervstyrelsens opgaver og befø-

jelser: 

I medfør af § 1, stk. 3, nr. 9, jf. § 1, stk. 

1, i lov om frø, kartofler og planter, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 

2009, § 25 i lov om plantenyheder, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 190 af 12. marts 

2009, og tekstanmærkning nr. 167 ad 

24.21.01 til § 24 på finansloven for fi-

nansåret 2017 fastsættes efter bemyndi-

gelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 30 og 

31, i bekendtgørelse om NaturErhvervsty-

relsens opgaver og beføjelser: 

Ændring af finansåret fra 2015 til 2017. 

Gebyr for sortslisteoptagelse og planteny-
hedsbeskyttelse  

§ 1. For godkendelse af en sort af en 

kulturplante til optagelse på sortsliste, jf. 

bekendtgørelse om en fortegnelse over 

godkendte sorter af landbrugsplante- og 

grønsagsarter (sortslisten), eller til be-

skyttelse som plantenyhed, jf. lov om 

plantenyheder, betales gebyrer som fast-

sat i bilag 1 til dækning af NaturErhverv-

styrelsens udgifter til administration og 

godkendelse m.m. 

 

Sortslisteoptagelse og plantenyhedsbe-

skyttelse 

 

§ 1. For godkendelse af en sort af en kul-

turplante til optagelse på sortsliste, jf. be-

kendtgørelse om en fortegnelse over god-

kendte sorter af landbrugsplante-, frugt-

plante- og grønsagsarter (sortslisten), el-

ler til beskyttelse som plantenyhed, jf. lov 

om plantenyheder, betales et gebyr på 

700 kr. til dækning af TystofteFondens 

udgifter til administration og godkendelse 

m.m.  

Stk. 2. Sorter af frugtplanter, der optages 

på sortslisten med en officielt anerkendt 

Titlen ændres, da bestemmelsen både 

omfatter gebyrer og priser. 

Stk. 1 ændres, så det fremgår, at gebyret 

tilfalder TystofteFonden og ikke NaturEr-

hvervstyrelsen. Gebyrstørrelsen er uæn-

dret. 

Stk. 2 er en ny bestemmelse, indsat for 

at friholde visse frugtplantearter for gebyr 

ved optagelse på sortsliste.  

Stk. 3 er en ny bestemmelse, som præci-

serer, at TystofteFonden selv fastsætter 

priser for afprøvningen. 
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beskrivelse, jf. bekendtgørelse om plan-

ter, § 10, er fritaget for gebyr. 

Stk. 3. Priser til dækning af TystofteFon-

dens omkostninger ved teknisk afprøv-

ning og til årlig vedligeholdelse af sortsli-

sten og plantenyhedsregistret fastsættes 

af fonden og offentliggøres på dennes 

hjemmeside www.tystofte.dk. 

Gebyr for virksomhedsregistrering  

§ 2. Virksomheder, der er registreret 

efter bekendtgørelserne om sædekorn, 

markfrø og grønsagsfrø, skal betale regi-

streringsgebyrer som fastsat i bilag 2, I, 

1 og 2. 

Stk. 2. Virksomheder, der er registre-

ret med henblik på produktion og handel 

med bevaringssorter, hobbysorter og mil-

jøfrøblandinger, skal betale gebyr som 

fastsat i bilag 2, I, 3. 

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for virksom-

heder, der udelukkende er registreret 

med henblik på produktion og handel 

med populationer af sædekorn. 

§ 3. Det årlige registreringsgebyr op-

kræves hos den, der på opkrævningstids-

punktet er ejer af den pågældende virk-

somhed. 

Ophæves. 

 

Certificering og anmeldelse til avlskontrol  

§ 4. For certificering af partier betales 

gebyr pr. parti produceret ud over 8 par-

tier som fastsat i bilag 2, III, 1. 

Certificering 

 

§ 2. For certificering af partier af sæde-

korn og frø, jf. (bek. om sædekorn, om 

markfrø og om grønsagsfrø…) betales et 

gebyr på 1.232 kr. for 1 – 8 partier inden 

for et kalenderår og på 154 kr. pr. parti 

Titlen ændres, da bestemmelsen både 

omfatter gebyrer og priser. 

Stk. 1 ændres, så den afspejler, at der 

kun gælder et enhedsgebyr for hvert 

parti, der certificeres. 

http://www.tystofte.dk/
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Stk. 2. For avlspartier anmeldt til avls-

kontrol betales gebyr pr. avlsparti an-

meldt ud over 8 avlspartier som fastsat i 

bilag 2, III, 2. 

Stk. 3. For efteranmeldelse af arealer 

til avlskontrol betales gebyr pr. anmel-

delse som fastsat i bilag 2, III, 3. 

Stk. 4. For anmeldelser af certificering 

af partier samt anmeldelser af avlspartier 

som NaturErhvervstyrelsen modtager på 

papir betales gebyr pr. parti som fastsat i 

bilag 2, III 4. 

produceret ud over 8 partier til dækning 

af TystofteFondens udgifter til godken-

delse m.m. 

Stk. 2. Priser til dækning af TystofteFon-

dens omkostninger ved avlskontrol, prø-

vetagning, laboratorieanalyse, kontrol-

dyrkning m.m. samt ved autorisation af 

virksomheder og laboratorier med egen-

kontrol og autorisation af personer, der 

medvirker ved egenkontrol fastsættes af 

fonden og offentliggøres på dennes hjem-

meside www.tystofte.dk. 

Stk. 2 er en ny bestemmelse, som præci-

serer, at TystofteFonden fastsætter og of-

fentliggør priser for de ydelser, som har 

været gebyrbelagt i den tidligere be-

kendtgørelse. 

§§ 5-14 
Ophæves.  

Betalingsfrist  

§ 15. Gebyrer forfalder ved påkrav, og 

betaling skal ske senest 30 dage efter 

fakturaens dato. 

Stk. 2. Betales forfaldne gebyrer ikke 

rettidigt, skal der betales en årlig rente 

svarende til renten i henhold til rentelo-

vens § 5. Den tillagte rente udgør dog 

mindst 50 kr. 

Stk. 3. For erindringsskrivelser betales 

et rykkergebyr på 100 kr. 

Betalingsfrist 

 

§ 3. Gebyrer og betalinger til dækning af 

TystofteFondens omkostninger forfalder 

ved påkrav, og betaling skal ske senest 

30 dage efter fakturaens dato. 

Stk. 2. Betales forfaldne gebyrer og beta-

linger til dækning af TystofteFondens om-

kostninger ikke rettidigt, skal der betales 

en årlig rente svarende til renten i hen-

hold til rentelovens § 5. Den tillagte rente 

udgør dog mindst 50 kr. 

Stk. 3. For erindringsskrivelser betales et 

rykkergebyr på 100 kr. 

Uændret. 

Ikrafttræden  

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft 

den 15. august 2015 og har virkning fra 

den 1. juli 2015. 

Ikrafttræden 

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 

1. januar 2017. 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft samtidig 

med de øvrige bekendtgørelser vedr. 

sortslisten og certificering af markfrø, sæ-

dekorn og grønsagsfrø. Dermed overføres 
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Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 81 af 29. ja-

nuar 2015 om betaling for kontrol m.m. 

med frø og sædekorn ophæves. 

en række forvaltningsopgaver til Tystofte-

Fonden, som samtidig bemyndiges til at 

opkræve gebyr for de formelle godkendel-

ser. 

Bilag 1 og 2 
Ophæves.  

 
  


