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Referat fra møde i det rådgivende udvalg for skovfrø og –planter 
torsdag d. 12. januar 2017 
 
Mødet blev afholdt på Ostrup Gård, Gillelejevej 2b, 3220 Græsted. 
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Gunnar Friis Proschowsky; Skovfrøhandlen (Naturstyrelsen Nordsjælland) 
John Norrie; Dansk Landskabsarkitektforening 
Martin Jensen; Aarhus Universitet 
Morten Krogh; HedeDanmark (skovfrø) 
Pernille Karlog; Naturstyrelsen 
Ulrik Nyvold; Skovfrøhandlen (Levinsen og Abies A/S) 
Benjamin Petersen Hinz; Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Planter 
Helle Strømsted; Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Planter 
Merete Buus; Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Planter 
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Dagsorden 
 

1. Velkomst 

2. Godkendelse af dagsorden 

3.  Orientering fra LFST: 

1. Ny bemanding og udflytning til Augustenborg  

2. Faglig nyhed om status for mulighederne for import af skovfrø og –
planter og opdatering af bekendtgørelse om skovfrø 

3. Status på EU’s kontrolforordning og plantesundhedsforordning 

4. Status på OECD-skov 

4. Orientering fra Kåringssekretariatet, inkl. praksis for håndtering af isolation om-
kring kåringer (Erik Dahl Kjær og Bruno Bilde Jørgensen)  

5. Status på NaturErhvervstyrelsens kontrol 

1. Statistik 

2. Import og indsamling 

3. Omsætning i Danmark 

4. Aftalebaseret ordning 

6.  Regnskab for herkomstkontrollen 

7. Diskussionspunkter: 

1. Krav til hybridprocent for frø af hybridlærk, oplæg fra IGN (Erik Dahl 
Kjær) 

2. EU's nye udgave af den fælles kåringsliste, danske ønsker til format af li-
sten og til geografiske angivelse (Bruno Bilde Jørgensen) 

3. Geografisk angivelse af kåringer, der savnes danske oplysninger om 
mange kåringer (hvordan skal data indsamles og i hvilket format) (Bruno 
Bilde Jørgensen) 

8. Introduktion til dagens ekskursion til Naturstyrelsens frøplantager i hybridlærk, 
ask og tjørn (Gunnar Friis Prochowsky) 

9.  Eventuelt – herunder næste møde 

 
 
1. Velkomst til det nye udvalg 
Gunnar Friis Proschowsky bød velkommen til udvalget og gav herefter ordet til 
formanden Erik Kjær, der ledede mødet. Siden sidste møde var Bjarne Pugholm 
Johansen, tiltrådt som udvalgsmedlem for Danske Planteskoler.  
  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Der var nogle enkelte punkter der blev tilføjet under evt. 

a. Oprindelse (Morten) 
b. Skovstrategi (Pernille) 
c. Arkiv (LFST) 
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d. Biomasse (Bruno) 
 
Herefter blev dagsorden godkendt. 
 
 
3. Orientering fra LFST  
 
3a. Ny bemanding og udflytning til Augustenborg  
Der er nu etableret en afdeling i Augustenborg med navnet Team Plantetilsyn som 
har organisatorisk ophæng i Planteenheden i København. Pga. omorganisering i 
styrelsen vil bemandingen fremover varetages af Benjamin Petersen Hinz i Augu-
stenborg samt Merete Buus i København. Helle Strømsted stopper pr. 31. maj 
2017 efter 33 år på området. Erik Kjær takkede Helle for den vedholdende og sto-
re indsats gennem årene. Benjamin er helt ny på området, men Merete har stor er-
faring nationalt såvel som internationalt med frøområdet, og ser frem til at stifte 
dybere bekendtskab med skovfrø og –planteområdet.  
 
Claus Jerram Christensen spurgte ind til hvor stor andel af de 392 udflytningsram-
te medarbejderne, der havde valgt at flytte med til Augustenborg, og svaret var ca. 
17. Mht. dobbeltbemandingens belastning af økonomien på området blev det for-
klaret, at dette bliver opgjort i et særskilt spor. Erik spurgte ind til om der var en 
ekstra udfordring i fht. faglighed og Kristine gav udtryk for, at det på AC siden er 
svært at finde de rigtige kompetencer i Sønderjylland.  
 
Kristine opfordrede til, at man kom med tilbagemelding, hvis der fremover opstod 
problemer. Det er vigtigt med hurtig feed back, så vi kan rette op og hjælpe de nye 
på området. 
 
3b. Faglig nyhed om status for mulighederne for import af skovfrø og –
planter og opdatering af bekendtgørelse om skovfrø  
EU-reglerne for import af forstligt formeringsmateriale er blevet forlænget, stort 
set i uændret form. LFST har udsendt nyhed om ændringerne 16. december 2016. 
Bekendtgørelsen ændres tilsvarende 1. juli 2017, idet de midlertidige importmu-
ligheder tages ud, da LFST vurderer, at det er vejledningsstof i stedet.  
 
LFST har udsendt en pressemeddelelse om anmeldepligt for alle der opdager en 
karantæneskadegører fra 1/1-2017. Fund kan anmeldes på styrelsens hjemmeside. 
 
LFST har udarbejdet en beredskabsplan for fund af fyrrevednematode. På næste 
møde vil styrelsen fortælle om overvågning og karantæneskadegørere. 
Erik Dahl Kjær foreslog, at skrive artikel til Skov og til Grønt Miljø. Bjarne Pug-
holm spurgte, om det var en del af en samlet kontrolstrategi for hele MFVM. Kri-
stine Riskær svarede, at Planters ordninger er en del af MFVMs samlede kontrol-
strategi, men beredskabsplanen er en aktionsplan på samme måde som FVSTs. 
 
 
3c. Status på EU’s kontrolforordning og EU regler for planteformeringsma-
teriale   
Plantesundhedsforordningen er trådt i kraft i december 2016, og skal senest være 
bragt i anvendelse i december 2019. Dog trådte anmeldepligten i kraft allerede 1. 
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januar 2017. Kontrolforordningen er vedtaget af Rådet, men Europa-Parlamentets 
godkendelse udestår og forventes i begyndelsen af 2017. For begge forordningers 
vedkommende skal der herefter forhandles en række detaljer, som skal være klar 
til december 2019. Skovfrø- og planter er ikke omfattet af forordningerne og 
Kommissionen har ingen planer om nye initiativer for skovfrø- og planter siden 
forhandlingerne om en ny forordning om planteformeringsmateriale kuldsejlede i 
2015. 
 
3d. OECD regler om skovfrø og-planter, status 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har løbende holdt det rådgivende udvalg orienteret 
om udviklingen på OECD-området, herunder de spørgeskemaer som OECD-
sekretariatet har udsendt. De danske svar til OECD er baseret på kommentarer fra 
det rådgivende udvalg.  
 
OECD referatet sendes ud sammen med dette referat. 
 
 
4. Kåringsudvalgets beretning  
Rapport for kåringsudvalgets besigtigelsestur i 2016 var udsendt forud for mødet.  
Erik orienterede om, at isolation blev drøftet på et teknisk møde i december. Sli-
des blev gennemgået. Og det blev forklaret, at kåringsudvalget har anlagt betragt-
ninger om isolation ud fra risiko.  Herefter var der en drøftelse af kåringskriterier-
ne. Der var spørgsmål til, om der var blevet foretaget nogle afkåringer og Erik 
svarede, at der er lavet tidsbegrænsede kåringer eller krav om fjernelse af pollen-
kilder inden kåring. Risikoen afhænger af art.  Martin ville høre om det blev over-
vejet at lave en regel om, at frøkildeejere har pligt til at indberette problemer så 
kåringerne senere kunne revurderes. Erik svarede, at det blev overvejet at foreslå 
at indføre krav i bekendtgørelsen. Derefter blev der talt om kontrollørernes gen-
nemgang ved kontrol samt en evt. tilføjelse til kåringsdeklaration om hvilke for-
hold, der var vigtige. 
 
 
5. Status for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kontrol  
 
5a. Statistik 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen havde forud for mødet fremsendt statistik over 
import og indsamling af forstligt formeringsmateriale samt en oversigt over han-
del med dette materiale til Danmark fra andre EU-lande. Statistikoplysninger vil 
være tilgængelige på styrelsens hjemmeside. 
 
Udvalget bad om at statistikken også omfattede den aftalebaseret ordning, derfor 
vil denne statistik også blive lagt på hjemmesiden. 
 
5b. Import og indsamling 
Kontrol med import og indsamling sker med samme kontrolindsats som tidligere. 
Årets fokus i 2016 har været at udføre kontrol af indsamling i kåringer, hvor der 
ikke har været udført kontrol de seneste år. Fokus forventes videreført i 2017. Det-
te for at sikre, at alle kåringer besøges med jævne mellemrum (hvis der er indsam-
ling), hvilket er et krav jf. EU-reglerne. 
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5c. Omsætning i Danmark 
Kontrol er udført i 2016 med uændret indsats. Fokus er blandt andet at kontrollere 
indberetning af salg til andre EU-lande, hvilket forventes videreført i 2017. 
 
5d. Aftalebaseret ordning 
Status for ordningen kan ses på Landbrugs- og Fiskeristyrelsen hjemmeside. Det 
fremgår, at der er tilmeldt 14 virksomheder og registreret 12 partier under denne 
ordning. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har udført kontrol hos frøhandlere i første 
halvdel af 2016, og der er udført kontrol hos planteskoler i anden halvdel af 2016. 
 
6. Regnskab for herkomstkontrollen 
Det blev oplyst at regnskabstal for økonomien kunne findes i vores årsrapport som 
ligger på styrelsens hjemmeside. Bjarne ville vende tilbage med eventuelle yderli-
ge spørgsmål fra andre interessenter i udvalget som pt. ikke var tilstede. Der var 
endvidere en diskussion om fremtidens gebyrbelastning, da der bliver færre virk-
somheder (men større) til at betale omkostningerne. Bjarne oplyste, at produkti-
onsværdien er små 400 mio. kr. Kristine orienterede om, at man var i gang med 
strukturændringer (implementeringer af ny forordring) og i den forbindelse ville 
styrelsen se på gebyrerne.  
 
 
7. Diskussionspunkter 
 
7a. Krav til hybridprocent i hybridlærk, forslag fra kåringsudvalget 
Før mødet var der udsendt et notat om hybrid procent i hybrid lærk frøpartier hø-
stet til forstlige formål. Notatet blev gennemgået og udvalget støttede anbefalin-
gen om et minimumskrav til hybridprocent i hybridlærk til forstlige formål. LFST. 
Udvalget indstillede to ønskelige scenarier prioriteret: 
 

1. En EU-minimumsnorm (fx 60 %) og oplysningspligt, eller 
2. Dansk oplysningspligt 

 
Erik understregede, at det desuden er vigtigt med en dispensationsmulighed i nog-
le år. 
 
 
7b. EU's nye udgave af den fælles kåringsliste 
EU Kommissionen har udarbejdet et nyt elektronisk system til at håndtere den 
fælles kåringsliste. Listen bliver tilgængelig på alle EU-sprog, og den skal holdes 
opdateret af de enkelte medlemsstater. På længere sigt forventes det, at det vil væ-
re muligt, at OECD-arter kan indgå på listen. 
 
En udfordring i forhold til de danske kåringer er, at der ikke er oplysning om kå-
ringernes geografiske placering i korrekt format. Listen er pt. ikke tilgængelig på 
FOREMATIS, da de danske kåringer mangler oplysninger om den geografiske 
placering.  
 
7c. Geografisk angivelse af kårede bevoksninger 
Det er et EU-krav, at der for hver kåring er angivelse af den geografiske placering, 
for nærværende som længde- og breddegrad. For de danske kåringer er geografisk 



Side 6 af 6 
 

placering kun registreret for frøplantager. Udvalget diskuterede, om det kunne væ-
re hensigtsmæssigt at benytte et andet format for geografisk angivelse, og hvor 
målepunktet skulle være (f.eks. i kanten eller i centrum af kåringen). Erik fore-
slog, at det blev en bilateral diskussion omkring format og koordinater og at Kå-
ringsudvalget ser på muligheden for en løsning. 
 
Det skal bemærkes, at efter udvalgsmødet har styrelsen, efter endnu en rykker fra 
Kommissionen med hensyn til manglende geografiske angivelser af kårede be-
voksninger, indmeldt en georeference, jfr. Google maps. Det drejer sig om 270 
georeferencer. I fremtiden vil styrelsen vælge denne tilgang såfremt der ikke er 
indvendinger. Punktet tages op til næste udvalgsmøde.  
 
8. Introduktion til dagens ekskursion 
Gunnar Friis Prochowsky gav en introduktion til dagens ekskursion til Natursty-
relsens frøplantager i hybridlærk, ask og tjørn. Selve ekskursionen stod Ditte Ol-
rik og Henrik Knudsen for. 
 
 
9. Eventuelt – herunder næste møde 
Oprindelse  
Morten spurgte til oprindelsen i bekendtgørelsen, om fortolkningen af autok-
ton/hjemmehørende gik på arten. Nej, det er kåringen. Morten gjorde opmærksom 
på, at ved handel til nogle lande kan det være en meget vigtig oplysning. Så hvis 
man havde en kåring/kåringer, som man mener er autokton/hjemmehørende kunne 
man tage kontakt til kåringsudvalget. 
 
Skovstrategi  
Skovprogrammet er endnu ikke i høring (pga. udvidet regering) – Pernille giver 
besked til UFPS, når det sker. 
 
Arkiv  
LFST har en del arkivmateriale (certifikater tilbage fra 1958), dette materiale øn-
sker Rigsarkivet ikke at overtage. LFST spurgte, om materialet har nogen forsk-
ningsmæssig interesse/har det værdi for nogen? Udvalget var af den mening, at 
det havde opsporingsværdi og forskningsmæssig interesse og derfor ikke burde 
destrueres. Styrelsen tjekker op på om det kan opbevares i Augusten-
borg/Nyropsgade eller et tredje sted. Samt om der er problemer mht. person/firma 
oplysninger. 
 
Biomasse  
Bruno ønsker at gøre opmærksom på, at vi har en dansk kåring F.831 Pinus con-
torta, Peter Schjøtts planteskole co/Thomas Stenholt, der er kåret til dette formål. 
 
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen foreslog, at næste års møde blev holdt i Augusten-
borg. Dette forslag fik tilslutning fra udvalget og datoen blev fastsat til 2. torsdag i 
oktober. 
 
Næste møde finder sted 12. oktober 2017 i Augustenborg. Eventuel samkørsel fra 
København kan aftales op til mødet. 


