
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om en fortegnelse over 
godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter 
 
Ordningens formål: 
Bekendtgørelsens formål er beskrive mulighederne for og kravene til optagelse på den nationale 
sortsliste, for de omfattede plantearter. 
 
Det nye er, at sorter af frugtplanter nu kan optages på sortslisten både efter almindelig procedure, 
men også efter en lempeligere metode (optagelse på sortsliste med en officielt anerkendt 
beskrivelse). I den forbindelse præciseres det gennem bekendtgørelsen, hvilke regler, der ikke 
finder anvendelse for sorter af frugtplanter, der skal optages på sortsliste med en officielt 
anerkendt beskrivelse.  
 
Det er NaturErhvervstyrelsens vurdering, at der vil komme yderst få anmeldelser, for sorter der 
ønskes optaget på sortsliste efter almindelig procedure. Det forventes, at der vil være tale om én 
anmeldelse/sort hvert andet år. 
 
Sorter af frugtplanter, der skal optages på sortsliste med en officielt anerkendt beskrivelse, vil for 
eksisterende sorter, pr. automatik komme på listen. NaturErhvervstyrelsen er i samarbejde med 
AU i gang med at udarbejde listen. Det betyder, at der for nuværende ikke vil komme den type 
ansøgninger. Fremadrettet forventer NaturErhvervstyrelsen også yderst få anmeldelser pr. år for 
denne type. Også her forventes der én anmeldelse/sort hvert andet år. 
 
Administrative konsekvenser følgende oplysninger før og efter bekendtgørelse: 
Der er ingen ændringer for så vidt angår landbrugsplante- og grønsagsarter. 
 
Sorter af frugtplanter, der ønskes optaget på sortsliste efter almindelig procedure, skal udfærdige 
en anmeldelse. NaturErhvervstyrelsen vurderer, at dette kan tage op til to timer pr. sort. Med en 
timeløn for gartnere på 408 kr. inkl. overhead, bliver den samlede administrative konsekvens 817 
kr. i 2017.  
 
Sorter af frugtplanter, der ønskes optaget på sortsliste med en officielt anerkendt beskrivelse, skal 
for nuværende ikke gøre noget. Efter 2018 vil avlerne skulle anmode NaturErhvervstyrelsen om 
optagelse via en blanket. NaturErhvervstyrelsen vurderer, at dette kan tage op til to timer pr. sort. 
Dvs. fra 2018 vil den samlede administrative konsekvens være 1633 kr. 
 
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: 
Optagelse på sortsliste efter almindelig procedure koster et godkendelsesgebyr på 700 kr. Gebyret 
betales til TystofteFondenHertil kommer betaling af en pris, som TystofteFonden fastsætter, til 
dækning af udgifter i forbindelse med afprøvning. Det betyder at også sorter af frugtplanter, der 
skal optages på sortsliste efter almindelig procedure, fremadrettet bliver omfattet af de gebyrer og 
priser. Da gebyr betales til Tystoftefonden, der er en erhvervsdrivende fond, er der tale om en 
omfordeling indenfor erhvervet – den samlede konsekvens for erhvervet vil derfor være uændret. 
 
Optagelse på sortsliste med en officielt anerkendt beskrivelse er for nuværende gratis, idet 
NaturErhvervstyrelsen i samarbejde med AU udarbejder listen over eksisterende sorter. Det 
kommer muligvis i fremtiden til at koste et gebyr, men det bliver tidligst fra 2018, og det vil blive et 
minimalt beløb, der skal dække NaturErhvervstyrelsens udgifter i forbindelse med vedligeholdelse 
af listen. 



 
Efterlevelseskonsekvenser: 
Ikke relevant. 
 
BNP effekter: 
Ingen. 
 
Adfærdsvirkninger 
Ingen. 

 
Afledte effekter 
Ændringerne i kravene til sortslistning forventes ikke at have nogen afledte konsekvenser, idet 
muligheder og rettigheder for avlerne ikke ændres. 


