
VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I 

BEKENDTGØRELSER 

Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om sædekorn      

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Bekendtgørelse om sædekorn regulerer handel med korn, herunder kvalitetskrav og krav om certificering. 

Derudover giver bekendtgørelsen mulighed for, at blandinger af forskellige sorter kan handles, hvis den 

konkrete blanding er godkendt og fremgår af bekendtgørelsen. 

 

Den konkrete ændring af bekendtgørelsen omfatter to forhold: 

1) Hjemmel for Landbrugsstyrelsen til at udstede administrative bødeforlæg. 

2) Optagelse af nye, godkendte sortsblandinger. 

 

Ad 1) 

Udgifter til bøder og andre økonomiske strafomkostninger anses ikke for at være erhvervsøkonomiske 

konsekvenser, da virksomheder antages at agere som regelrette virksomheder. Derfor redegøres der ikke 

yderligere for denne ændring. 

 

Ad 2) 

Der godkendes løbende nye blandinger, som skal indskrives i bekendtgørelsen. 

 

De nye, godkendte sortsblandinger er indsat i bekendtgørelsens bilag 11. 

 

Ændringen har ingen administrative konsekvenser for virksomhederne, idet der ikke ændres på de allerede 

gældende krav vedrørende blandinger, eller måden de bliver godkendt på. Virksomhederne skal således ikke 

gøre noget anderledes end i dag. 

 

Konsekvensen for virksomhederne består i, at de nu må handle disse nye sortsblandinger, som ikke tidligere 

har været godkendt. Det giver således virksomhederne nye indtjeningsmuligheder. 

 

Landbrugsstyrelsen er ikke i besiddelse af oplysninger om, hvor store indtjeningsmuligheder det giver 

virksomhederne, da der er tale om privatretlige og konkurrencemæssige oplysninger. 

 

Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekvenser 

 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Ikke nærmere opgjort. 

 

Ingen. 

 

Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Ingen. Ingen. 

 

Præhøringssvar vedrørende bekendtgørelse om sædekorn 
 

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. 

 


