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Høring af udkast til gebyrbekendtgørelse vedrørende sortslisteoptagelse, 
plantenyhedsbeskyttelse og certificering 
 

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om betaling for opgaver forbundet med 

sortslisteoptagelse, plantenyhedsbeskyttelse og certificering af planteformeringsmateriale i høring. 

 

Bemærkninger sendes til planter@lbst.dk, senest onsdag den 17. juni 2020. 

 

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 

 

Gebyrbekendtgørelsen indeholder i dag gebyrer for alle opgaver, der varetages af TystofteFonden. Det har hele 

tiden været hensigten, at den eksisterende gebyrbekendtgørelse kun skulle være midlertidig, og kun finde 

anvendelse i en overgangsperiode, indtil en varig løsning kunne gennemføres. 

 

I det fremsatte forslag til ændring af lov om plantenyheder og lov om planter og plantesundhed m.v. (LFS nr. 

147/2020) foreslås indført en ny model for løsning af opgaver om afprøvning af sorter, officiel prøvetagning og 

officiel avlskontrol. Med modellen vil det være muligt for private juridiske aktører at blive udpeget af 

Landbrugsstyrelsen til at udføre disse opgaver på frie markedsvilkår. Ændringsloven forventes at træde i kraft den 

15. juni 2020. 

 

En stor del af de gebyrer, der i dag er fastsat i bekendtgørelsen, skal derfor udgå, idet de udpegede virksomheder 

vil kunne fastsætte deres egne priser for løsning af opgaverne de udpeges til. Der skal således ikke længere være 

gebyrer for fx SES-afprøvning og kontroldyrkning. 

 

Samtidig hermed er der behov for at ændre i størrelsen af de tilbageværende gebyrer, idet indholdet af opgaven, 

herunder den pris det koster at løse den, bliver tilrettelagt på en anden måde. Overordnet set skal gebyrerne være 

i balance over en 4 årig periode i overensstemmelse med Budgetvejledningen. Det betyder, at nogle gebyrer bliver 

højere end de er i dag, mens andre bliver lavere. 

 

Udover ovennævnte ændringer indsættes i § 4 en bestemmelse om renter og gebyrer for erindringsskrivelser ved 

manglende betaling af gebyrer vedrørende plantenyhedsbeskyttelse. Gebyrer vedrørende sortslisteoptagelse og 

certificering er ikke nævnt, men det skyldes udelukkende, at reglerne om renter og gebyrer for 

erindringsskrivelser for manglende rettidig betaling vedrørende disse opgaver følger direkte af lov om planter og 
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plantesundhed m.v. § 14, stk. 2. Der kan således også tillægges renter og gebyrer for erindringsskrivelser ved 

manglende rettidig betaling for den type opgaver. 

 

Der henvises i øvrig til det udkast til ny udpegningsbekendtgørelse, som Landbrugsstyrelsen også har sendt i 

høring. 

 

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2020. 
_______________________ 


