
VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I 

BEKENDTGØRELSER 

Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, 

frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten)       

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Bekendtgørelsen fastsætter regler om optagelse af sorter af frø, korn, kartofler og frugtplanter, på den danske 

sortsliste.  

 

Bekendtgørelsen er ikke ny, men ændres som et led i udmøntningen af den kommende ændring af lov om 

plantenyheder og lov om planter og plantesundhed m.v. 

 

I dag træffes afgørelser om sortslisteoptagelse af TystofteFonden og de tekniske afprøvninger foretages 

ligeledes af fonden. 

 

Som følge af ændringsloven vil det fremover være Plantenyhedsnævnet, der træffer afgørelserne. Herudover 

vil det fremadrettet være muligt for virksomhederne (kunderne) selv at vælge, hvem der skal foretage de 

tekniske afprøvninger af sorterne, så længe afprøvningsvirksomheden er udpeget hertil af Landbrugsstyrelsen, 

efter en særskilt bekendtgørelse (udpegningsbekendtgørelsen). 

 

Det er Landbrugsstyrelsens vurdering, at ændringen af bekendtgørelsen ikke medfører erhvervsøkonomiske 

konsekvenser for virksomhederne, idet der ikke ændres på, hvordan man anmelder sorter til 

sortslisteoptagelse eller kravene der skal være opfyldt for at en sort kan optages på sortslisten. 

 

Hvordan der skal anmeldes til afprøvning reguleres ikke af bekendtgørelsen. Hidtil har det været 

TystofteFonden, der varetog både sortslisteanmeldelserne og afprøvningen. Det vil sige, at når en virksomhed 

anmeldte en sort til sortslisteoptagelse, blev afprøvningen automatisk sat i gang. Med det nye setup vil 

virksomhederne skulle anmelde til sortslisteoptagelse hos Plantenyhedsnævnet og til afprøvning hos en 

udpeget virksomhed. Hvordan den udpegede virksomhed vil kræve sorter anmeldt er uden for 

bekendtgørelsens anvendelsesområde og anses derfor ikke for at være omfattet af EØK-vurderingen. 

 

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 en fortegnelse over godkendte sorter af 

landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) 

 

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

præhøring.  

 

OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt 

bemærkninger til Landbrugsstyrelsens vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering. Ændres 

udkastet, kan nedenstående vurdering og bemærkninger ikke bruges i forbindelse med den offentlige 

høring. 

 

Administrative konsekvenser 



OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse 

konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 

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. 

 
 


