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Den 22. november 2016 

 

Til høringsparterne på vedlagte liste  

Høring over udkast til bekendtgørelse om en fortegnelse over 
godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og 
grønsagsarter (sortslisten) 
 

 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: 
 Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og 

grønsagsarter (sortslisten) 

 

Bemærkninger bedes sendt til planter@naturerhverv.dk senest den 9. december 2016 med henvisning 

til journalnummeret ovenfor. 

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til Lis Stenstrup via ovenstående e-

mailadresse. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb. 

Høringssvarnotet bliver offentliggjort på Høringsportalen, efter bekendtgørelsen er offentliggjort i 

Lovtidende. 

 

Om bekendtgørelsen 

Bekendtgørelsen ændrer bekendtgørelse nr. 943/2015 om en fortegnelse over godkendte sorter af 

landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 

 

Ændringerne omfatter, at sorter af frugtplanter nu kan optages på sortslisten på to måder: 

1) Efter almindelig procedure. 

2) Optagelse på sortsliste med en officielt anerkendt beskrivelse.  

 

Hvis en sort af frugtplanter ønskes optaget på sortslist med en officielt anerkendt beskrivelse, er der 

visse af reglerne i bekendtgørelsen, der ikke finder anvendelse. Dette er angivet direkte i 

bekendtgørelsen.  

Herudover er der foretaget andre konsekvensrettelser, hvor der er forskel i det bagvedliggende 

regelgrundlag. 

 

Som det sidste er der sket enkelte redaktionelle og korrekturmæssige ændringer. 

 

Som det sidste ændres ”NaturErhvervstyrelsen” til ”TystofteFonden”, der hvor det er relevant, idet 

optagelse på sortslisten er blevet overdraget til fonden. 
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Ændringerne kan med fordel ses i sammenhæng med ændringerne i bekendtgørelse om planter, der er 

sendt i høring med frist den 25. november, og ændringerne i bekendtgørelse om betaling for kontrol 

med planteformeringsmateriale, som er sendt i høring med frist den 9. december. 

 

Ændringerne fremgår af det vedlagte ændringsskema og er vist med rettefunktion i udkastet til 

bekendtgørelsen. 

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

Ændringerne i bekendtgørelsen implementerer: 

 

 Dele af Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU af 15. oktober 2014 om 

gennemførelse af Rådets direktiv 2008/90/EF for så vidt angår registrering af leverandører og 

sorter samt den fælles sortsliste. 

 

Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene i EU-lovgivningen. 

 

Ikrafttrædelsesdato 
Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love og bekendtgørelser som 
hovedregel skal træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser for 
erhvervslivet.  
 
Bekendtgørelsen træder derfor i kraft den 1. januar 2017. 
 

De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelsen er vedlagt. 


