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Tillæg til 
  

Rapport om Danmarks status som beskyttet zone for rizomania, oktober 2003 
 

Baggrund 

Udvalget for planter og plantesundheds behandlede på møde den 9. oktober 2003 arbejdsgruppen 

om rizomania´s ”Rapport om Danmarks status som beskyttet zone for rizomania, oktober 2003” og 

de deri anførte konklusioner. Udvalget konkluderede, at man på grundlag af den foreliggende 

arbejdsgrupperapport som udgangspunkt ville indstille til en ophævelse af den beskyttede zone for 

rizomania for hele landet. Dog vurderede Udvalget, at der var behov for, om muligt, at søge at 

forholde sig mere nuanceret til de økonomiske konsekvenser af en ophævelse for roe- og 

kartoffelbranchen. Til dette brug var der behov for flere oplysninger og vurderinger. 

I dette tillæg præsenteres de supplerende input, det har været muligt at indhente. 

 

Tillægget er udarbejdet under inddragelse af arbejdsgruppen om rizomania 

 

1. Supplerende vurderinger 

 

I forlængelse af Udvalget for planter og plantesundheds behandling af sagen på mødet den 9. 

oktober 2003 er følgende oplysninger og bemærkninger modtaget i sagen: 

 
jordbruget generelt  22. oktober 2003 

Landskonsulenten v. Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri og Teknik giver sin umiddelbare 

vurdering af de i rapporten anslåede omkostninger til jordbrugeres rengøring af 

landbrugsmaskiner og –redskaber ved en delvis opretholdelse af den beskyttede zone. 

Landskonsulenten understreger, at der er tale om umiddelbare vurderinger og at en mere 

tilbundsgående analyse vil kræve en inddragelse i arbejdsgruppens diskussioner og en 

nærmere drøftelse med forfatterne af rapportens afsnit om maskinrengøring. 

 

Vurdering 

 

Det vurderes med disse forbehold, at det er en i praksis næsten umulig opgave at rengøre 

maskiner som jordbearbejdningsmaskiner, såmaskiner og roeoptagere, således at de er 

rene nok til ikke at kunne overføre rizomaniasmitte. Anderledes forholder det sig med 

maskiner og redskaber, hvor eneste kontakt med jorden er dækkontakt. Her vurderes en 

vask/desinfektion af dækkene at være tilstrækkelig.  

 

De i rapporten anførte omkostninger vurderes at være sat for højt for det materiel, hvor 

der kun er dækkontakt. Omvendt gør det forhold, at det vurderes næsten umuligt at 

rengøre jordbearbejdningsredskaber og roeoptagere tilstrækkeligt, at der kunne blive 

tale om behov for at operere med en dyr løsning med særskilt maskinpark pr. ejendom, 

ligesom maskinstationer sandsynligvis vil erkende, at man bør opgive at operere både i 

den beskyttede zone og uden for denne. 
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Kartoffelbranchen    3. november 2003 

Plantedirektoratet modtager brev fra en kreds af 14 virksomheder inden for lægge-, spise- og 

den forarbejdende del af kartoffelbranchen, hvor man redegør for sit syn på sagen.  

 

Vurdering 

 

Læggekartofler:  Man frygter, at præferencen for danske læggekartofler vil ophøre ved 

en nedlæggelse af den beskyttede zone, svarende til en omsætningsnedgang på 10-30 % 

eller 1-1½ mio. kr. årligt til de områder af verden, der kræver frihed for rizomania (Red.: 

som var inkl. Sverige på det tidspunkt, brevet blev skrevet).  

 

Dertil kommer omkostninger til jordprøvetagning på læggekartoffelarealer, hvor 

estimatet på 0,3 mio. kr. i rapporten vurderes for lavt sat. Det vurderes, at der skal tages 

jordprøver til analyse for rizomania på langt større arealer, da afsætningen af de enkelte 

sorter i mange tilfælde ikke er fastsat på læggetidspunktet.  

 

Der udtrykkes endeligt bekymring for de komplikationer, et eventuelt krav om sortering 

på særlige anlæg af læggekartofler til områder, der kræver frihed for rizomania, 

alternativt ekstra rengøring, vil kunne udløse.  

 

Spisekartofler: Hovedmarkedet oplyses at være Sverige, med en afsætningsværdi på op til 

75-100 mio. kr. årligt. Der frygtes en nedgang i salget ved ophør af den beskyttede zone, 

da den svenske status som beskyttet zone og bortfaldet af samme i Danmark kan frygtes 

brugt som et svensk argument for at købe svenske spisekartofler i stedet for danske (Red.: 

siden  er den svenske beskyttelse ophørt)  

 

Finland oplyses at være er andet traditionelt marked, med en afsætningsværdi på 1-10 

mio. kr. Det frygtes, at en ophævelse af den danske beskyttede zone vil betyde, at svenske 

leverandører overtager markedet (Red.: siden er den svenske beskyttelse ophørt ) 

 

Generelt: Afslutningsvis anføres det, at der er vigtigt, at afviklingen af den beskyttede 

zone i Danmark ikke sker hurtigere end i Sverige. Man indstiller på tidspunktet, at den 

beskyttede zone i Danmark alene ophæves for Lolland-Falster. 
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Landsudvalget for planteavl   7. november 2003 

Landsudvalget for Planteavl drøfter, hvorvidt den beskyttede zone for rizomania skal ophæves 

for Lolland-Falster eller for hele landet. Man anmoder Plantedirektoratet om at afvente 

Landsudvalgets næste møde, før en beslutning træffes. 

 

 

 
Plantedirektoratet 8. december 2003 

Plantedirektoratets analyseresultater for overvågningen i 2003 foreligger.  

 

Analyseresultater 

 

Plantedirektoratet har ikke fundet rizomania i nye dele af landet i forhold til tidligere år. 

Der er dog et enkelt analyseresultat i en prøve fra det østjyske område, som kan give 

anledning til behov for yderligere undersøgelser. 

 

 

 

 
Landsudvalget for planteavl 12. januar 2004 

Landsudvalget for Planteavl udtaler sig i sagen. 

 

Indstilling 

 

Landsudvalget foreslår Plantedirektoratet, at status som beskyttet zone opretholdes i hele 

landet med undtagelse af Lolland-Falster. Indstillingen forudsætter, at kontrolindsatsen og 

kravene til rengøring af maskiner fastsættes, så de bliver praktisk gennemførlige og til 

væsentligt lavere omkostninger end anført i rapporten. 

 

 
 

 

Sverige 24. februar 2004 

Sverige meddeler beslutning om ophævelse af den beskyttede zone for rizomania. 

 

Statusændring 

 

Sverige meddeler på møde i Den stående komité for Plantesundhed den 24. februar 2004 

Europakommissionen og EU-medlemsstaterne sin beslutning om at ophæve sin status som 

beskyttet zone for rizomania. Beslutningen gælder hele landet og begrundes i udbredelsen af 

sygdommen, tilgængeligheden af tolerante roesorter samt erfarede administrative problemer 

i at udøve en offentlig kontrol af en opdeling af landet i beskyttet hhv. ikke beskyttet zone. 
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Landsudvalget for planteavl 5. marts 2004 

Landsudvalget for Planteavl drøfter sagen igen. 

 

Indstilling 

 

På baggrund af Plantedirektoratets oplysning om, at Sverige har opgivet sin status som 

beskyttet zone for rizomania drøftes sagen igen i Landsudvalget.  

 

Plantedirektoratet oplyser i øvrigt Landskontoret for planteavl om, at det ifølge de for 

direktoratet nu tilgængelige oplysninger kun er eksportmarkedet Tunesien, som i forhold til 

læggekartofler stiller særlige officielle krav hvad angår undersøgelse af frihed for rizomania 

på avlsstedet. 

 

I det indre marked er det nu kun Finland, Irland, Nordirland, Bretagne og Azorerne (samt 

fra 1. maj 2004 Litauen), som foruden Danmark har status af beskyttet zone for rizomania.  

 

Landsudvalget tilslutter sig på den baggrund en løsning, hvor Danmark ikke længere har 

status som beskyttet zone for rizomania. Man bemærker, at der ønskes etableret en ordning, 

som så vidt muligt begrænser behovet for supplerende jordprøvetagning i 

læggekartoffelavlen forud for udstedelse af plantepas/plantesundhedscertifikater. Man 

forbeholder sig ret til at anmode om genetablering af beskyttet zone status i Danmark, hvis 

der viser sig store problemer for kartoffelomsætningen. 
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2. Supplerende bemærkninger og modifikationer til konklusioner 

 

I ”Rapport om Danmarks status som beskyttet zone for rizomania, oktober 2003” blev der i 

afsnit ” 8. Konklusioner. Forslag til omlægning af den beskyttede zone for Rizomania i 

Danmark” redegjort for de fordele, gener og skønsmæssige omkostninger, de forskellige 

modeller for opdeling af landet eller ophævelse af beskyttet zone for hele landet vil 

afstedkomme for de involverede brancher.  

 

Rapportens konkluderende afsnit gengives i boksen nedenfor: 

 
 

8. Konklusioner. Forslag til omlægning af den beskyttede zone for Rizomania i Danmark 

I lyset af de efterhånden mange fund af Rizomania på Lolland over de seneste tre år samt senest også på Falster er det 

Plantedirektoratets vurdering, at en opretholdelse af den beskyttede zone status i dette område af landet ikke vil være muligt, 

da angrebene har nået et omfang og er i en udvikling, der er i strid med betingelserne for beskyttede zoner i den gældende 

EU-lovgivning. 

8.1 Ophævelse af den beskyttede zone for hele landet 

En ophævelse af den beskyttede zone for DK som helhed vil administrativt være mest enkelt og frigøre administrative 

ressourcer. Det vil fjerne krav til planter og produkter samt til rengøring af maskiner og materiel, der forpligtende krydser 

zonegrænsen. Opfyldelse af krav kræver kendskab til og synlighed af zonegrænsen. Der er aktuelt ikke indsat et 

kontrolapparat til at påse om kravene overholdes. 

 

En ophævelse som helhed vil endvidere frigøre kræfter fra fokus på regelsæt til fokus på den faglige indsats, der for bl.a. 

sukkerbranche og rødbedebranche må anses som mere relevant, fordi den beskyttede zone ikke længere kan anses som 

tilstrækkelig effektiv til at forhindre smittespredning af Rizomania. 

 

For roedyrkning og sukkerfabriksdrift er det en fordel med en ophævelse af zonestatus for DK som helhed. 

 

For rødbedebranchen er det væsentligst de facto at forhindre en smitte på avlernes arealer samt at søge mulighed for at 

forædle tolerante sorter. En følt gene kan dog aktuelt være, at Plantedirektoratets overvågning ophører og at den om 

nødvendigt skal gennemføres af branchen selv.  

 

For frøbranchen forudses kun små eventuelle gener af en ophævelse. En følt gene af en ophævelse for hele landet kan dog 

blive, at branchen i en række tilfælde må acceptere en minimal indskrænkning i afsætningsmulighederne.  

 

For kartoffelbranchen kan en følt gene være behovet for officiel udtagning og undersøgelse af jordprøver fra avlsarealer for 

læggekartofler, der ønskes afsat til beskyttede zoner for Rizomania samt eventuelle eksportmarkeder med særlige krav til 

frihed på dyrkningsstedet for Rizomania. Disse undersøgelser skal i givet fald betales af branchen selv og vurderes at ville 

beløbe sig til et beløb i størrelsesordenen 150.000-300.000 kr. om året. 

8.2 Opretholdelse af den beskyttede zone i dele af landet 

Der er forhold, som kan tale for en opretholdelse af den beskyttede zone i dele af landet. En beslutning om at opretholde den 

beskyttede zone for en del af landet bør i givet fald begrundes i  

 en hensyntagen til produktionen i Danmark af værtsplanter for Rizomania  

 i en vis udstrækning en hensyntagen til afsætningen af jordbrugsprodukter uden for landets grænser, dels til andre 

beskyttede zoner og dels til eksport 

 en afvejning af de plantesundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for de berørte brancher 

 muligheder for sikring af ressourcer til opretholdelse af en grad af officiel overvågning 

 

For roedyrkning og sukkerfabriksdrift vil en delvis ophævelse af zonestatus kun i mindre grad berøre branchen, forudsat alle 

dyrkningsområderne for sukkerroer friholdes fra beskyttelsen. 

 

Administrativt set vil en løsning, hvor landet opdeles i en beskyttet og ikke beskyttet del, afstedkomme et behov for 

udarbejdelse af en særlig bekendtgørelse på området. Herunder opstår der behov for formulering af betingelser for transport 

og flytning af jord og planter mv. fra den ikke beskyttede zone i Danmark til den beskyttede zone i Danmark og ligeledes for 

rengøring af jordbrugsmaskiner ved samme transport og flytning. 

 

En sådan løsning vil også udløse behov for information af offentligheden i lokalområdet omkring grænsedragningen samt en 

officiel kontrolindsats på et endnu ikke fastsat niveau. Ved kontrollen skal det blandt andet tilses, om nødvendige 

bestemmelser om rengøring af landbrugsmaskiner ved transport til den beskyttede zone efterleves tilfredsstillende.  
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Der kan forudses praktiske og administrative problemer med en fysisk tilrettelæggelse og finansiering af en tilfredsstillende 

kontrolindsats. 

 

Ud fra de indhøstede erfaringer de senere år og i lyset af de krav, der stilles til beskyttede zoner er det Plantedirektoratets 

vurdering, at der vil være behov for en opstramning af krav til ikke mindst rengøring af maskiner, som anvendes på marker 

ved samdrift på de ejendomme, der måtte være inficeret med Rizomania. Et andet væsentligt element for opretholdelse af en 

permanent beskyttet zone status i et område er, at der i givet fald skal foretages en aktiv udryddelse eller effektiv varig 

inddæmning af angreb af Rizomania. Endelig pålægges ejendommene fortsat krav i forhold til visse afgrøder. 

 

Dele af de eksporterende/omsættende brancher har udtrykt ønske om fastholdelse af i hvert fald dele af den beskyttede zone 

af hensyn til sikring af fortsat adgang til nogle eksportmarkeder og beskyttede zoner. Der har også været udtrykt bekymring 

hvad angår nogle eksportmarkeders eventuelle fremtidige skærpelser af indførselskravene i forhold til Rizomania. Hertil kan 

det bemærkes, at afsætningsforholdene om ganske kort tid vil lempes i forbindelse med EU´s udvidelse mod øst og hermed en 

friere adgang til markeder, som hidtil har været væsentlige eksportmarkeder (som Polen, Tjekkiet og Baltikum). Denne 

bekymring synes derfor langt hen ad vejen ubegrundet. 

 

Hvad angår de herefter resterende vanskelige eksportmarkeder må det forventes, at de efterhånden mere og mere 

dominerende aftaler og principper for opstilling af blandt andet nye plantesundhedsmæssige indførselsbestemmelser (SPS-

aftalen) iblandt de tilsluttede lande til WTO betyder, at vi ikke vil se nye krav, som ikke er velunderbyggede i form af en 

risikoanalyse, i overensstemmelse med FAO/IPPC-standardernes principper. 

8.3 Arbejdsgruppens indstilling 

Hvis der under den igangværende overvågning for Rizomania findes nye tilfælde af Rizomania på Sjælland, Fyn eller i 

Jylland bør den beskyttede zone for landet som helhed ophæves. Resultatet af undersøgelserne i efteråret 2003 forventes at 

foreligge omkring udgangen af november måned. 

 

Hvis der ikke konstateres nye tilfælde af rizomania i disse områder, mener arbejdsgruppen, efter en afvejning af fordele og 

ulemper ved de forskellige løsningsmodeller og en estimering af de omkostninger, de forskellige løsninger udløser for de 

implicerede brancher, at den for jordbruget samlet set bedste løsning vil være enten: 

 

 en ophævelse af den beskyttede zone for Rizomania for hele landets vedkommende eller 

 en fastholdelse af den beskyttede zone for Rizomania for hele landet med undtagelse af Lolland-Falster (løsning e) i 

afsnit 6)  

 

De øvrige løsningsmodeller skitseret i denne rapport vurderes alle at ville være for omkostningstunge eller for administrativt 

vanskelige at gennemføre. 

 

 Til disse to løsninger kan knyttes følgende kommentarer: 

 

For spisekartoffelbranchens vedkommende er der usikkerheder, hvad angår en opretholdelse af det eksisterende omfang af 

levering til Sverige, idet det frygtes, at Sverige måske vil vælge danske spisekartofler fra, hvis den beskyttede zone ophører. 

Der er tale om en produktion på 800 ha., hvor avlere i værste fald, hvis salget til Sverige svigter helt og der ikke kan 

etableres et andet marked, vil miste et dækningsbidrag i størrelsesordenen 8 mio. kr.  

 

For læggekartoflernes vedkommende vil en ophævelse, som nævnt andetsteds, betyde udgifter i størrelsesordenen 0,15 til i 

værste fald ca. 0,3 mio. kr. til årlige jordprøveundersøgelser. 

 

En fastholdelse af den beskyttede zone for Rizomania for hele landet med undtagelse af Lolland-Falster vil være forbundet 

med anseelige løbende omkostninger for flere grene af jordbruget. Særligt kan der peges på behovet for særlig indretning af 

transportmateriel samt rengøring af maskinel hos maskinstationer og virksomheder med aktiviteter i både den beskyttede og 

ikke beskyttede del af landet. Der vil også blive tale om udgifter til fortsat offentlig overvågning samt styrket kontrolindsats. 

Omkostningsniveauet for disse aktiviteter er svært at kvantificere. 

 

Ligeledes skal der peges på, at restriktioner i den fortsat beskyttede zone nødvendigvis vil blive strammet op, og marker med 

eventuelle nye fund vil herunder kræves udtaget af omdrift eller dyrket på en måde, så spredning af Rizomania undgås.  

 

I forbindelse med en omlægning eller ophævelse af den beskyttede zone status vil en oplysningskampagne til jordbrugere med 

relevant planteavl, om det hensigtsmæssige i at søge at hindre en introduktion af smitte, være relevant. Særlig vægt bør 

lægges på orientering af rødbedeavlere, da der indtil videre ikke findes tolerante sorter på markedet. 

 

I forbindelse med en kommende ændring af status bør der i videst muligt omfang, når tidspunktet for ændringen fastsættes, 

forsøgt taget hensyn til overgangsproblemer i forhold til den igangværende avl og omsætning af relevante produkter. 
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2.1. Konsekvenser for Danmark af ophævelsen af den beskyttede zone i Sverige 

 

Siden rapportens tilblivelse i oktober 2003 har Sverige for nyligt, lige som Storbritannien 

(m.u.a. Nordirland) sidste år, opgivet sin status som beskyttet zone for rizomania. Det 

betyder, at der ikke mere er særlige restriktioner, ud over fælles EU-lovgivning, for levering 

af frø, kartofler, roer og visse andre rodfrugter til Sverige. 

 

Plantedirektoratets skepsis i forhold til det rent operationelle samt kontrolmulighederne ved 

en løsningsmodel, der indebærer en opdeling af Danmark i en beskyttet zone og en ikke 

beskyttet zone, er blevet bestyrket af de opnåede svenske erfaringer, der var medvirkende 

årsag til en ophævelse af den beskyttede zone for hele landet efter nogle år med en vanskelig 

administrerbar opdeling af Sverige. 

 

 

2.2. Fordele og ulemper ved en opretholdelse af den beskyttede zone for dele af 

Danmark henholdsvis ophør for hele landet 

 

Hvad angår de antagelser, der angives i rapporten om gener ved de forskellige 

løsningsforslag, kan det bemærkes, at 

 

 de af brancherne og repræsentanterne i arbejdsgruppen beregnede omkostninger til 

rengøring er gennemført på baggrund af egne opstillede forudsætninger, jævnfør 

bekendtgørelser og relevante skrivelser. De anførte udgifter afspejler således de 

opstillede forudsætninger. Der er grundliggende ikke udarbejdet en formulering af et 

fælles regelsæt med faktuelle succeskriterier for rengøring, således at en kvalificeret 

og sammenlignelig vurdering kan ske i et pluralistisk forum. De enkelte vurderinger er 

således kompetente hver for sig, og bør anses som ligeværdige i deres vurdering af 

strukturelle, geografiske og nominelle økonomiske konsekvenser 

 det kan konstateres, at der er uenighed i vurderingen af omfanget af rengøring og de 

økonomiske konsekvenser heraf, men det skyldes hovedsageligt manglen på et fælles 

vurderingsgrundlag 

 omkostningerne og de følte gener for en række jordbrugsbedrifter, herunder 

roedyrkere, ved en zoneopdeling af landet må med udgangspunkt i branchens 

beregninger vurderes at være højere end de afsætningsmæssige fordele, en 

opretholdelse af en beskyttet zone i en del af landet kan skønnes at have for 

jordbrugere med kartoffel- og visse frøavlere.  

 der er enighed om, at det i praksis må anses som urealistisk at antage, at rengøring af 

store roeoptagere, ærtehøstere m.v., vil kunne udføres tilstrækkeligt grundigt i en travl 

sæson til hindring af eventuel spredning af rizomania fra ejendom til ejendom 

 

 de ekstra omkostninger for læggekartoffelbranchen, der anføres i den oprindelige 

rapport i tilfælde af en ophævelse af den beskyttede zone i hele landet, nok er sat lidt 

for lavt. Det skønnes af branchen, at der bliver behov for at tage jordprøver i større 

dele af avlen end forudsat i rapporten, da avlen kun i begrænset omfang er disponeret 

til afsætning til bestemte lande på læggetidspunktet. 
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2.3. Løsningsforslag 

 

De sonderinger, der har været foretaget og de informationer og vurderinger, der supplerende 

er bidraget med fra forskellig side, har ikke givet grundlaget for en mere præcis kalkulation af 

de økonomiske fordele og gener for de forskellige berørte brancher ved en ophævelse af den 

beskyttede zone status for hele landet henholdsvis hele landet med undtagelse af Lolland-

Falster.  

 

Det kan imidlertid sluttes, at der samlet set, i forhold til den oprindelige rapports vurderinger, 

ikke er styrket grundlag for at vælge en løsningsmodel, hvor dele af landet opretholder status 

som beskyttet zone for rizomania. Ikke mindst i lyset af, at langt hovedparten af 

værtsplanteproduktionen ikke mere finder behov for den særlige beskyttelse, må de samlede 

gener og omkostninger for det samlede jordbrug ved en opretholde af den beskyttede zone 

fortsat vurderes som betydeligt større end fordelene for det samlede jordbrug. 

 

Der er dog præsenteret argumentation for at søge at imødekomme kartoffelbranchens udtrykte 

betænkeligheder ved en ophævelse af den beskyttede zone status. Det anbefales således, i 

forbindelse med en snarlig ophævelse af den beskyttede zone status for hele landet, i det 

omfang, det er plantesundhedsmæssigt set velunderbygget, at operere med en praksis for i 

hvert fald 2005, hvor behovet for jordprøvetagning til analyse for rizomania i anmeldte 

avlsarealer for læggekartofler vurderes individuelt af Plantedirektoratet i forhold til den 

aktuelle viden om frihed for rizomania i dyrkningsområdet. Herved kan prøvetagnings- og 

analyseomkostningerne i en periode reduceres i en vis udstrækning. Det forhold, at rizomania 

i en vis udstrækning må formodes at spredes fra år til år gør, at en eventuel opretholdelse af 

denne praksis på sigt vil forudsætte en vis overvågningsindsats for skadegøreren. I 2004 kan 

den danske læggekartoffelavl, med de allerede iværksatte forholdsregler (jordprøvetagning i 

de smittede områder af landet), som hidtil omsættes med markering på plantepasset af 

godkendelse til beskyttede zoner. 

 


