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Høring af bekendtgørelse om straffebestemmelser for 
overtrædelse af plantesundhedsforordningen og 
kontrolforordningen  

 

 

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af 

plantesundhedsforordningen og kontrolforordningen i høring. 

 

Bemærkninger sendes til planter@lbst.dk, senest fredag den 4. juni 2021. 

 

Spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til Kristine Bech Klindt på e-mail: krba@lbst.dk eller tlf. nr. 

25 23 83 94. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb. 

 
Bekendtgørelsernes indhold 
Landbrugsstyrelsen gennemfører for tiden et stort projekt om kvalitetssikring af styrelsens 

bekendtgørelser på plante- og frøområdet.  

 

For denne bekendtgørelse betyder det konkret, at det præciseres, hvilke regler, der kan overtrædes, samt 

at visse overtrædelser, der ikke indeholder et selvstændigt overtrædelseselement udgår. Det kan fx være 

tilfældet, hvis overtrædelsen reelt består i en overtrædelse af vilkår eller betingelser i en afgørelse truffet 

af Landbrugsstyrelsen. 

 

Derudover tilføjes nogle nye overtrædelser. Disse omfatter primært overtrædelse af krav tilknyttet 

udstedelse af plantepas.  

 

Som noget nyt indsættes også en hjemmel for Landbrugsstyrelsen til at udstede administrative 

bødeforlæg for visse af overtrædelserne. 

 

Hjemmel til at udstede administrative bødeforlæg kan kun ske efter forhandlinger med Justitsministeriet. 

Landbrugsstyrelsen er fortsat i dialog med Justitsministeriet om bestemmelsen. Hvorvidt bestemmelsen 

skal indgå i bekendtgørelsen afhænger derfor af Justitsministeriets endelige godkendelse. 

 

Den ændrede bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. juli 2021. 

 

Bekendtgørelsen har været sendt i præhøring hos Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) 

i forhold til vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser og agil erhvervsrettet regulering. 

 

OBR har i den forbindelse afgivet føglende præhøringssvar: 

file:///C:/Users/B057332/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YENEP39S/planter@lbst.dk
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Præhøringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om straffebestemmelser for 
overtrædelse af plantesundhedsforordningen og kontrolforordningen 
 
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet 
i præhøring. OBR har følgende bemærkninger til udkastets administrative konsekvenser for 
erhvervslivet samt til principperne for agil erhvervsrettet regulering. Ændres udkastet, kan 
nedenstående bemærkninger ikke bruges i forbindelse med den offentlige høring.  
 
Administrative konsekvenser:  
OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for 
erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.  
 
Principper for agil erhvervsrettet regulering:  
Landbrugsstyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er 
relevante for de konkrete ændringer i udkastet. OBR har ingen bemærkninger til denne 
vurdering. 
 


