
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om planteskadegørere 
 
Ordningens formål: 
Bekendtgørelsens formål er at beskytte imod angreb og spredning af visse planteskadegørere. 
Ændrede regler fra EU udvider den eksisterende anmeldepligt i tilfælde af at det konstateres eller 
der er mistanke om, at planter er inficeret med planteskadegørere. 
 
Det nye er, at private nu også er omfattet af anmeldepligten, og at flere typer skadegørere skal 
anmeldes. Tidligere har det kun været erhvervet, der har skulle anmelde.  
 
Herudover udvides mulighederne for at udstede påbud og forbud med forskelligt indhold, så alle 
relevante sanktionsformer er omfattet, og så der er mulighed for bedre proportionalitet i 
sanktioneringen. 
 
Administrative konsekvenser følgende oplysninger før og efter bekendtgørelse: 
Anmeldelse kan ske ved en telefonopringning eller en mail, hvorfor de administrative konsekvenser 
for erhvervet vurderes at være minimale selvom flere skadegørere skal anmeldes.  
 
Overstående ændringer har været forelagt Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) mhp. en 
vurdering af de administrative konsekvenser. TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører 
administrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.  
 
Skatter, afgifter og subsidier: 
Ikke relevant 
 
Efterlevelseskonsekvenser: 
Ikke relevant. 
 
BNP effekter: 
Ingen. 
 
Adfærdsvirkninger 

 
Afledte effekter 
De ændrede regler fra EU kan have afledte økonomiske konsekvenser for erhvervet. Der er dog en 
risiko for, at der kommer flere anmeldelser, fordi private nu også er forpligtede til at anmelde, og 
fordi flere typer skadegørere skal anmeldes. I tilfælde af at der faktisk konstateres skadegørere, 
udsteder NaturErhvervstyrelsen et påbud, fx om at destruere de inficerede planter, og evt. planter, 
der fysisk befinder sig tæt på de inficerede. Dette er heller ikke noget nyt. Påbuddet kan give 
producenten et økonomisk tab. Det vil dog være yderst vanskeligt at opgøre, hvad det tab vil være 
i kr./øre, da det afhænger af påbuddets indhold og mængden af de inficerede/destruerede planter. 
Det vil således være en konkret vurdering fra sag til sag. 
Sådanne påbud og indsatser kan være omkostningskrævende eller tabsgivende for involverede 
producenter, men sparer hele erhvervet og samfundet for langsigtede omkostninger og tab, som 
normalt langt ville overstige de umiddelbare omkostninger og tab. 
 
 


