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Høring af fire bekendtgørelser på frøområdet 
 

Landbrugsstyrelsen sender hermed følgende bekendtgørelser i høring: 

 Bekendtgørelse om markfrø 

 Bekendtgørelse om sædekorn 

 Bekendtgørelse om grønsagsfrø 

 Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter 

 

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 

 

Bekendtgørelserne ændres som følge af det fremsatte forslag til ændring af lov om plantenyheder og lov om 

planter og plantesundhed m.v. (LFS 147/2020) 

 

Ændringerne fremgår af de vedlagte udkast til bekendtgørelser med track changes. 

 

Ændringerne af de tre frøbekendtgørelser har tidligere været i høring i forbindelse med udstedelsen af de tre 

bekendtgørelser, der træder i kraft den 31. maj. Men fordi behandlingen af lovforslaget blev udsat pga. Covid-19-

situationen, kan ændringerne vedrørende ændringsloven ikke træde i kraft den 31. maj. 

 

Bekendtgørelserne sendes derfor i fornyet høring. 

 

I det fremsatte ændringslovforslag foreslås indført en ny model for afgørelseskompetencen i forbindelse med 

sortslisteoptagelse og certificering. Efter modellen vil afgørelserne fremover skulle træffes af 

Plantenyhedsnævnet. Andre afgørelser, som fx godkendelse til at producere større partier af græsser, 

godkendelser vedrørende handelsfrø, tilladelse til handel med miljøfrøblandinger, og godkendelse af 

populationer, træffes fortsat af TystofteFonden. Ændringsloven forventes at træde i kraft den 15. juni 2020. 

 

Bekendtgørelserne ændres derfor, så det fremgår, hvornår afgørelser træffes af Plantenyhedsnævnet og hvornår 

afgørelser fortsat træffes af TystofteFonden. Herudover skal bekendtgørelserne ses i sammenhæng med den nye 

udpegningsmodel, hvorefter en privat juridisk aktør kan udpeges til at udføre afprøvning, officiel prøvetagning og 

officiel avlskontrol. Disse ændringer indføres også i de forelagte bekendtgørelsesudkast. 

 

Til parterne på høringslisten 

 

planter@lbst.dk
www.hoeringsportalen.dk


 

Side 2/2 
 

Journalnummer: [JournalNumberIdentifier] 

Der henvises i øvrig til det udkast til udpegningsbekendtgørelse og til bekendtgørelse om Plantenyhedsnævnet, 

som Landbrugsstyrelsen også har sendt i høring. 

 

Der er ikke med disse ændringer tilsigtet en ændring i praksis, udover en ændring af adressaten for en opgave. 

 

Særligt for så vidt angår sortslistebekendtgørelsen indføres sortslisten nu som et bilag til bekendtgørelsen. Det er 

hensigten at bilaget vil blive opdateret løbende, når nye sorter godkendes. Sortslisten er dog ikke indarbejdet i det 

vedhæftede udkast til bekendtgørelse, idet formatet ikke er klart endnu. Sortslisten kan indtil videre findes på 

TystofteFondens hjemmeside. 

 

Udover ovennævnte foretages mindre redaktionelle rettelser og præciseringer. 

 

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2020. 

 

Det bemærkes i  øvrigt, at idet ændringerne i de tre frøbekendtgørelser allerede har været i høring, er der ikke 

lavet en ny erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering af dem. Der henvises i stedet til den konsekvensvurdering, 

der blev lavet i forbindelse med den seneste høring. Konsekvensvurderingerne er vedhæftet høringen. 

 
_______________________ 
 

 


