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NaturErhvervstyrelsen 

Planter 

Den 01. november 2016 

Sagsnr.: 16-0114-000011  

KRBA 

 

(Ændring af gældende BEK nr. 1179 af 6. november 2014) 

 

Ændringsskema 

Bekendtgørelse om planteskadegørere 

 

EU-retsakt, som ændrer bekendtgørelsen: 

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende for-

valtning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformerings-

materiale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 

76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF. 

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/… af … om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegø-

rere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 

1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 

2007/33/EF. 

 

Er der tale om overimplementering? 

Nej. Anmeldepligten er en utvetydig EU-bestemmelse, som implementeres 1:1 i bekendtgørelsen. 

 

Har ændringerne erhvervsøkonomiske konsekvenser? 

Anmeldepligten i sig selv er ikke ny og medfører ikke i sig selv erhvervsøkonomiske konsekvenser af betydning. Der vil være tale 

om administrative konsekvenser i form af tidsforbruget på at foretage anmeldelsen, som anslås at være minimalt. Det nye er, at 

Kommenterede [KBK(1]: Forordningen er vedtaget, men 

endnu ikke offentliggjort. Forordningen ændrer forordning nr. 

652/2014, som ændrer direktiv nr. 2000/29, og den ændring 

finder anvendelse fra 1. januar 2017. 
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privatpersoner nu er omfattet af anmeldepligten. Hertil kommer dog, at anmeldelser kan have afledte effekter, idet forekomst af 

regulerede planteskadegørere vil udløse officielle påbud og indsatser til sikring af inddæmning og udryddelse af skadegøreren. I og 

med at også private nu er omfattet af anmeldepligten, vil der være risiko for flere anmeldelser, og dermed flere afledte effekter i 

form af påbud mv. Sådanne påbud og indsatser kan være omkostningskrævende eller tabsgivende for involverede producenter, men 

sparer hele erhvervet og samfundet for langsigtede omkostninger og tab, som normalt langt ville overstige de umiddelbare omkost-

ninger og tab. 

 

Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato: 

Den 1. januar 2017. 

 

Bekendtgørelsens ordlyd 

 

Gældende formulering Ny formulering Forklaring til ændring 

Indledning: 

I medfør af §§ 1, 2, nr. 1 og § 13, 

stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. 

marts 2009, fastsættes efter bemyn-

digelse: 

I medfør af §§ 1-2, § 6, stk. 1 og 2, og 

§ 13, stk. 3, i lov om planteskadegø-

rere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 

12. marts 2009, og § 1, stk. 1, i lov om 

frø, kartofler og planter, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 195 af 12. marts 2009, fast-

sættes efter bemyndigelse i henhold til 

§ 5, stk. 1, nr. 29, i bekendtgørelse nr. 

512 af 23. april 2015 om NaturErhverv-

styrelsens opgaver og beføjelser: 

Redaktionel rettelse af indledning, idet NaturEr-

hvervstyrelsens delegationsbekendtgørelse ikke 

var angivet. 

Herudover udvides hjemlen med henvisning til 

lovens § 2, så alle relevante sanktionsformer er 

omfattet. Hjemlen har tidligere omfattet alle 

sanktionsformer, men er, ved en tidligere æn-

dring af bekendtgørelsen, uhensigtsmæssigt 

blevet indsnævret til nr. 1. Tilsvarende er hen-

visningen til § 2 i andre lignende bekendtgørel-

ser ikke indskrænket til nr. 1. 

Som det sidste tilføjes en henvisning til lov om 

frø, kartofler og planter, § 1, så NaturErhverv-

styrelsen har hjemmel til at fratage virksomhe-

der deres registrering i NaturErhvervstyrelsen, i 
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tilfælde af manglende overholdelse af anmelde-

pligten i § 3, stk. 2. Se også ny § 11 nedenfor. 

§ 1. […] 

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås 

ved: 

1) Planter: Levende planter og plan-

tedele, herunder frø. 

2) Levende plantedele, herunder 

bl.a.: 

a) frugt i botanisk forstand, 

dog ikke dybfrossen, 

b) grønsager, dog ikke dyb-

frosne, 

c) rod- og stængelknolde, løg 

og jordstængler, 

d) afskårne blomster, 

e) grene og fældede træer 

med løv, eller 

f) plantevævskultur. 

3) Frø: frø i botanisk betydning, der 

er bestemt til plantning. 

4) Planter til plantning: 

a) planter, der er plantet og 

skal forblive plantet eller 

skal genplantes, eller 

b) planter, der ikke er plantet, 

men som skal plantes. 

§ 1. […] 

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås 

ved: 

1) Planter: Levende planter og plante-

dele. Levende planter omfatter blandt 

andet frø i botanisk betydning, der er 

bestemt til udsæd, rod- og stængel-

knolde, løg og jordstængler, afskårne 

blomster, grene og fældede træer med 

løv, plantevævskultur, og frugt i bota-

nisk forstand, dog ikke dybfrossen. 

2) Planter til plantning: Planter, der er 

plantet og skal forblive plantet eller 

skal genplantes, og planter, der ikke er 

plantet, men som skal plantes. 

3) Plantning: enhver anbringelse af 

planter eller plantedele i et vokseme-

dium med det formål at sikre deres 

vækst eller formering. 

4) Træ: 

a)træ, der helt eller delvist har bevaret 

den naturlige, runde overflade, med el-

ler uden bark, eller i form af flis, spå-

ner, savsmuld, træaffald eller skrot af 

træ, eller 

b)træ, i form af garneringstræ, af-

standsklodser, paller eller emballerings-

Redaktionel rettelse. Der er ikke tilsigtet en 

materiel ændring af det indholdsmæssige i defi-

nitionerne. 
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5) Plantning: enhver anbringelse af 

planter eller plantedele i et vokse-

medium med det formål at sikre 

deres vækst eller formering. 

6) Træ: 

a) træ, der helt eller delvist 

har bevaret den naturlige, 

runde overflade, med eller 

uden bark, eller i form af 

flis, spåner, savsmuld, træ-

affald eller skrot af træ, el-

ler 

b) træ, i form af garneringstræ, 

afstandsklodser, paller eller em-

balleringsmateriale, som, anven-

des ved transport af genstande af 

enhver art, hvis det udgør en 

plantesundhedsrisiko. 

materiale, som, anvendes ved trans-

port af genstande af enhver art, hvis 

det udgør en plantesundhedsrisiko. 

§ 3. Planter, planteprodukter og træ 

angrebet af planteskadegørere nævnt 

i bilag 1 og 2 må ikke flyttes uden Na-

turErhvervstyrelsens skriftlige tilla-

delse. 

Stk. 2. Den, der konstaterer eller har 

formodning om forekomst eller an-

greb af Epitrix cucumeris (Harris), 

Epitrix similaris (Gentner), Epitrix 

subcrinita (Lec.), Epitrix tuberis 

(Gentner) eller Xylella fastidiosa (Well 

§ 3. Planter, planteprodukter og træ 

angrebet af planteskadegørere nævnt i 

bilag 1 og 2 må ikke flyttes uden Natu-

rErhvervstyrelsens skriftlige tilladelse. 

Stk. 2. Den, der får kendskab til tilste-

deværelse af planteskadegørere nævnt 

i bilag 1 og 2, eller som har grund til 

mistanke om en sådan tilstedeværelse, 

skal straks underrette NaturErhvervsty-

relsen og efter anmodning fra NaturEr-

hvervstyrelsen forelægge de oplysnin-

ger om denne tilstedeværelse, som 

vedkommende er i besiddelse af. 

Med forordning nr. 652/2014 indførtes der i di-

rektiv 2000/29 anmeldepligt for alle, der får 

kendskab til forekomst, eller som har grund til 

mistanke om forekomst af regulerede plante-

skadegørere. 

Med Art. 111, stk. 8 i den nye forordning æn-

dres ordlyden i direktiv 2000/29, art. 15a til 

følgende: 

”Medlemsstaterne foreskriver, at enhver, der får 

kendskab til tilstedeværelse af en skadegører, der er 

anført i bilag I eller II, eller en skadegører, som er 

omfattet af en foranstaltning i henhold til artikel 16, 

stk. 2 eller 3, eller som har grund til mistanke om en 
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et Raju), skal straks foretage anmel-

delse herom til NaturErhvervstyrelsen 

med angivelse af fundstedet. 

sådan tilstedeværelse, underretter straks den kom-

petente myndighed og efter anmodning fra den kom-

petente myndighed forelægger de oplysninger om 

denne tilstedeværelse, som vedkommende er i be-

siddelse af. Hvis underretningen ikke er skriftlig, skal 

den kompetente myndighed officielt registrere den.” 

§ 4. Konstaterer NaturErhvervstyrel-

sen, at planteskadegørere omfattet af 

§ 2 er blevet spredt, eller at der er 

fare herfor, kan styrelsen påbyde for-

anstaltninger til bekæmpelse af disse 

planteskadegørere, herunder isolation 

eller tilintetgørelse af planter, plante-

produkter og emballage, der medfører 

smitterisiko. 

[…] 

§ 4. Konstaterer NaturErhvervstyrel-

sen, eller har styrelsen en begrundet 

formodning om, at planteskadegørere 

omfattet af § 2 er blevet spredt, eller at 

der er fare herfor, kan styrelsen på-

byde foranstaltninger i overensstem-

melse med lovens § 2. 

[…] 

Præcisering af praksis, og hvad styrelsen anser 

for omfattet af bestemmelsen. 

 

Ny § 11. NaturErhvervstyrelsen kan 

ophæve en virksomheds registrering i 

NaturErhvervstyrelsen, ved manglende 

overholdelse af anmeldepligten i § 3, 

stk. 2. 

 

Eksisterende § 11 bliver til § 12. 

 

Muligheden for at kunne fratage virksomheders 

registrering i NaturErhvervstyrelsen som leve-

randør, producent mv., hvis de ikke overholder 

anmeldepligten, er en ensretning i forhold til 

mulighederne i bekendtgørelserne om planter 

og træemballage. 

Bilag 1, afsnit II, a), pkt. 0 

Epitrix similaris (Gentner) 

Bilag 1, afsnit II, a), pkt. 0 

Epitrix papa sp. n. 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 

2016/1359 ændrer ”Epitrix similaris (Gentner)” 

til ”Epitrix papa sp. n.” 


