
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af 

plantesundhedsforordningen og kontrolforordningen 

I medfør af § 24, stk. 3, og § 25, stk. 1, i lov nr. 58 af 28. januar 2020 om planter og plantesundhed 

m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1132 af 3. juli 2020, fastsættes efter bemyndigelse: 

§ 1. Bekendtgørelsen supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. 

oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere 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, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF 

og 2007/33/EF (plantesundhedsforordningen) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre 

anvendelsen af fødevare og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, 

plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, 

(EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 

1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og 

om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, 

Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF 

og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (kontrolforordningen). 

§ 2. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der 

overtræder følgende bestemmelser i plantesundhedsforordningen: 

1) Artikel 5, stk. 1. 

2) Artikel 8. 

32) Artikel 9, stk. 3. 

43) Artikel 14, stk. 1, og 3, 4, 1. pkt., og 6 og 7, 1. pkt. 

54) Artikel 15, stk. 1, 1. pkt., og 3. 

65) Artikel 32, stk. 2, 1. pkt. 

76) Artikel 33, stk. 2. 

87) Artikel 37, stk. 1. 

98) Artikel 40, stk. 1. 

109) Artikel 41, stk. 1. 

1110) Artikel 42, stk. 2. 

1211) Artikel 43, stk. 1. 

1312) Artikel 45, stk. 1, 1.-3. pkt. 

1413) Artikel 47, stk. 21. 

15) Artikel 48. 

1614) Artikel 53, stk. 1. 

1715) Artikel 54, stk. 1. 

1816) Artikel 59, stk. 1. 

1917) Artikel 64, stk. 1 og 2. 

2018) Artikel 66, stk. 1 og 35. 

2119) Artikel 69, stk. 1-4 og 6. 

2220) Artikel 70. 

2321) Artikel 74, stk. 1. 

2422) Artikel 79, stk. 1, 1. pkt. 

2523) Artikel 80, stk. 1, 1. pkt. 

xx24) Artikel 84, stk. 1. 

Kommenterede [KBK1]: Præcisering idet der kun er et 
overtrædelseselement i stk. 1. 

Kommenterede [KBK2]: Slettes fordi der ikke er et 
selvstændigt overtrædelseselement. Der vil ved 
overtrædelse være tale om en overtrædelse af betingelserne 
i tilladelsen. 
Det bemærkes, at der i stk. 1 står ”efter anmodning”. I 
princippet er det altså en overtrædelse af artikel 8, hvis en 
virksomhed indfører karantæneskadegørere uden at søge 
om tilladelse først. Dog vurderes det, at der i det tilfælde vil 
være tale om en overtrædelse af artikel 5, stk. 1, som er 
strafbart efter § 2, nr. 1. 

Kommenterede [KBK3]: Stk. 4 er begrænset til 1. pkt., 
idet 2. pkt. reelt vil være en overtrædelse af et påbud. 
Stk. 5 er ikke medtaget, fordi der reelt vil være tale om 
overtrædelse af et påbud.  
Stk. 6 og 7 er medtaget som noget nyt. 

Kommenterede [KBK4]: Præcisering idet der kun er et 
overtrædelseselement i 1. pkt. 

Kommenterede [KBK5]: Præcisering idet der kun er et 
overtrædelseselement i 1. pkt. 

Kommenterede [KBK6]: Præcisering idet der kun er et 
overtrædelseselement i stk. 1. 

Kommenterede [KBK7]: Præcisering idet der kun er 
etovertrædelseselement i 1.-3. pkt. 

Kommenterede [KBK8]: Overtrædelse af stk. 2 vil reelt 
være en overtrædelse af et forbud. Til gengæld vurderes det, 
at virksomhederne godt kan overtræde stk. 1, som 
fastsætter betingelserne for transit og omladning. 

Kommenterede [KBK9]: Slettes fordi der ikke er et 
selvstændigt overtrædelseselement. Der vil ved 
overtrædelse være tale om en overtrædelse af betingelserne 
i tilladelsen. 
Det bemærkes, at der i stk. 1 står ”efter anmodning”. Dvs. at 
det i princippet er en overtrædelse af artikel 48, hvis en 
virksomhed indfører planter m.v. uden at søge om tilladelse 
først. Dog vurderes det, at der i det tilfælde vil være tale om 
en overtrædelse af artikel 40-42, som er strafbart efter § 2, 
nr. 8-10. 

Kommenterede [KBK10]: Præcisering idet der kun er et 
overtrædelseselement i stk. 1. 

Kommenterede [KBK11]: Slettes fordi der ikke er et 
selvstændigt overtrædelseselement. Der vil ved 
overtrædelse være tale om en overtrædelse af betingelserne 
i tilladelsen. 

Kommenterede [KBK12]: Stk. 3 indeholder ikke et 
overtrædelseselement for virksomhederne, derfor slettes 
den. 
Stk. 5 tilføjet som noget nyt. 

Kommenterede [KBK13]: Præcisering idet der kun er et 
overtrædelseselement i 1. pkt. 

Kommenterede [KBK14]: Præcisering idet der kun er et 
overtrædelseselement i 1. pkt. 



xx25) Artikel 85. 

xx26) Artikel 86. 

xx27) Artikel 87, stk. 1-3. 

xx28) Artikel 88. 

xx29) Artikel 90. 

26) Artikel 91. 

30) Artikel 95, stk. 1, 3 og 4. 

2731) Artikel 96, stk. 1. 

28.32) Artikel 97, stk. 1. 

§ 3. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der 

overtræder følgende bestemmelser i kontrolforordningen: 

1) Artikel 15, stk. 1-3 og 5. 

2) Artikel 50, stk. 1 og 3. 

3) Artikel 69, stk. 1 og 2. 

§ 4. Landbrugsstyrelsen kan ved overtrædelse af § 2, nr. 1, 5-10, 12, 14-16, og 18-23, og § 3, i et 

bødeforlæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, 

erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en 

bøde som angivet i bødeforlægget. 

§ 45. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 

kapitel. 

§ 56. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar juli 20202021. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 77 af 29. januar 2020 om straffebestemmelser for overtrædelse af 

plantesundhedsforordningen og kontrolforordningen ophæves. 

 

Kommenterede [KBK15]: Artikel 84-88, 90 og 95, er 
indsat som noget nyt. 

Kommenterede [KBK16]: Slettes. Indeholder ikke et 
selvstændigt overtrædelseselement. 

Kommenterede [KBK17]: Udgår  
Stk. 1: Overtrædelseselementet er fristoverskridelsen, men 
det fremgår af artiklen, at myndigheden kan fastsætte en 
kortere frist, hvilket oftest vil være tilfældet i praksis, da 
LBST vil have udstedt en afgørelsen med påbud og/eller 
forbud. Derfor vil der være tale om overtrædelse af 
afgørelsen (påbud/forbud), og ikke en selvstændig 
overtrædelse af fristen nævnt i stk. 1. 
Stk. 2: Overtrædelseselementet er en overtrædelse af en 
afgørelse (påbud/forbud). 

Kommenterede [KBK18]: Afventer endelig stillingtagen 
fra JM. 


