
VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I 

BEKENDTGØRELSER 

Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om grønsagsfrø 
 
Bekendtgørelsen regulerer produktion og salg af markfrø til kommerciel anvendelse omfattet af 
markedsdirektivet for grønsagsfrø (2002/55). Bekendtgørelsen er ikke ny. 
 
Bekendtgørelsen ændres for at implementere Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2020/177, som 
ændrer en stribe markedsdirektiver, herunder den ovenfor nævnte. 
 
Gennemførelsesdirektiv 2020/177 indfører regulering af de såkaldte regulerede ikke-karantæneskadegørere 
(RNQPer) vedrørende planteformeringsmateriale. Med gennemførelsesdirektivet indføres krav til den 
maksimale tilstedeværelse af RNQP’erne. Reglerne svarer til de regler om RNQP’er, der gælder direkte i 
medfør af Plantesundhedsforordningen (2016/2031), med tilhørende gennemførelsesretsakter, og som 
vedrører planter til plantning,  
 
Listen af RNQP’er udgøres dels af tidligere karantæneskadegørere, der hermed nedreguleres, og af 
kvalitetsskadegørere, som udgør en uacceptabel økonomisk risiko. Der er således ikke tale om regulering af 
nye skadegørere, men ændringer i de eksisterende krav til disse.  
 
I EU er vedtaget minimumskrav til en række grønsagsarter, dette frø kaldes standardfrø. 
Plantesundhedskravene til standardfrø er i bekendtgørelsen revideret i overensstemmelse med de nye krav 
vedrørende RNQP’er. 
 
Udover implementering af ovennævnte gennemførelsesdirektiv ændres bekendtgørelsen også på baggrund 
af et forslag til ændring af lov om plantenyheder og lov om planter og plantesundhed m.v. Lovforslaget 
forventes fremsat den 26. marts. 
 
I henhold til lovforslaget ændres kompetencefordelingen for opgaver, hvor der bliver truffet afgørelse om 
sortslisteoptagelse og certificering. I dag er kompetencen delegeret til TystofteFonden, men med lovforslaget 
tillægges kompetencen Plantenyhedsnævnet. Herudover ændres kompetencen til at udføre diverse 
afprøvninger og kontroller fra at være delegeret til TystofteFonden til at kunne tillægges udpegede 
virksomheder. 
 
Bekendtgørelsen ændres derfor, så det fremgår, hvornår afgørelser træffes af Plantenyhedsnævnet og 
hvornår afgørelser fortsat træffes af TystofteFonden, samt hvornår en opgave varetages af en udpeget 
virksomhed. 
 
Der er ikke med disse ændringer tilsigtet en ændring i praksis for virksomhederne, der skal anvende 
bekendtgørelsens regler. Virksomhederne skal stadig foretage de samme skridt, og på samme måde, som 
hidtil, men adressaten for fx en anmeldelse til sortslisteoptagelse, ændres. 
 
Det er derfor Landbrugsstyrelsens vurdering, at disse ændringer ikke har økonomiske eller administrative 
konsekvenser for erhvervet, hvorfor der ikke redegøres nærmere for dette. 
 

 
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Plantesundhedsmæssige undersøgelser under produktionen af grønsagsfrø: 
Det er allerede i dag et krav, at producenter af frø løbende inspicerer for relevante kvalitetsskadegørere og 
karantæneskadegørere og tester planterne ved mistanke om skadegørere hvor det er relevant.  
 



Ændringerne af bekendtgørelsen som følge af gennemførelsesdirektiv 2020/177 medfører, at 
virksomhederne skal undersøge deres produktion for RNQP’er. Der indføres krav om undersøgelse af frø af 
tomat, havebønne, pralbønne, peber, haveært, slikært, valsk bønne, løg og porre.  
 
Det er dog Landbrugsstyrelsens vurdering, at de nye krav til undersøgelser ikke vil medføre et øget 
tidsforbrug hos virksomhederne, idet de allerede udfører undersøgelserne af frøene. De nye undersøgelser 
vil umiddelbart kunne udføres, inden for den tid virksomhederne bruger på undersøgelser i dag. 
 
Det er derfor Landbrugsstyrelsens vurdering, at ændringerne til bekendtgørelsen ikke vil medføre nye 
administrative byrder i forhold til den gældende bekendtgørelse, idet inspektionen for RNQP’er kan 
indeholdes i den inspektion virksomhederne allerede foretager i dag. 

 

Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekvenser 
 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Ingen 

 

Ingen 

 

Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Ingen Ingen 

 
Præhøringssvar vedrørende Bekendtgørelse om grønsagsfrø  

 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i 

præhøring.  

 

OBR’s vurdering af udkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt bemærkninger til 

Landbrugsstyrelsens vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering fremgår individuelt for 

hvert bekendtgørelsesudkast nedenfor. Ændres udkastene, kan nedenstående vurdering og 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 bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen bemærkninger hertil. 

 
 


