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Referat fra møde i det rådgivende udvalg for skovfrø og –planter 
torsdag d. 1. oktober 2015 
 
Mødet blev afholdt på Skovriddergården i Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, Silkeborg 
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Peter Ladegaard; Danske Planteskoler (Johansens Planteskole) 
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Dagsorden 
1. Velkomst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Orientering fra NaturErhvervstyrelsen 

a) Nyt ministerium 
b) Opdatering af bekendtgørelse om skovfrø 
c) EU´s kontrolforordning og EU regler om planteformeringsmateriale, status 
d) OECD-skov, status 

4. Kåringsudvalgets beretning  
5. Orientering om skovstrategi 
6. Status på NaturErhvervstyrelsens kontrol 

a) Statistik (bilag vedlagt mødeinvitation) 
b) Import og indsamling 
c) Omsætning i Danmark 
d) Aftalebaseret ordning 

7. Diskussionspunkter 
a) Indberetning af salg af frø og planter til andre EU-lande 
b) OECD forslag om mærkning 
c) EU's nye udgave af den fælles kåringsliste 
d) Geografisk angivelse af kårede bevoksninger 
e) Krav til hybridprocent i hybridlærk, forslag fra kåringsudvalget 

8. Eventuelt – herunder næste møde 
 
 
1. Velkomst til det nye udvalg 
Skovrider Søren Hald, der var vært for mødet, bød velkommen til udvalget og gav 
herefter ordet til formanden Erik Kjær, der ledede mødet. Søren Hald havde grun-
det organisationsændringer, der blev præsenteret på dagen, kun mulighed for at 
deltage i en del af mødet. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
3a. Orientering om nyt ministerium  
Det nye ministerium Miljø og Fødevareministeriet er oprettet, og endelig organi-
sationsform er under afklaring. 
 
3b. Bekendtgørelse om skovfrø bliver opdateret  
EU-reglerne for import af forstligt formeringsmateriale er blevet forlænget, stort 
set i uændret form. Reglerne vil blive implementeret i den danske bekendtgørelse 
om skovfrø og -planter, og et udkast vil blive sendt i høring i løbet af 2015.  
 
3c. EU's kontrolforordning og EU regler for planteformeringsmateriale   
EU Kommissionen har oplyst, at skovfrø og -planter ikke er omfattet af det sene-
ste udkast til kontrolforordning og heller ikke forventes at blive det. EU Kommis-
sionens planer om at samle reglerne om planteformeringsmateriale, herunder 
forstligt formeringsmateriale, i ét direktiv er skrinlagt af Kommissionen indtil vi-
dere. 
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3d. OECD regler om skovfrø og-planter, status 
NaturErhvervstyrelsen har løbende holdt det rådgivende udvalg orienteret om ud-
viklingen på OECD-området, herunder de spørgeskemaer som OECD-
sekretariatet har udsendt. De danske svar til OECD er baseret på kommentarer fra 
det rådgivende udvalg.  
 
EU Kommissionen havde som forberedelse til det kommende OECD møde samlet 
medlemslandende den 28. september 2015. Danmark bidrog til udformning af en 
fælles EU-holdning, specielt på følgende punkter der er af væsentlig betydning for 
det danske erhverv: a) definition af ortet og klon ønskes bibeholdt, b) EU Kom-
missionen vil tilbyde at stille den nye EU-database for kåringer til rådighed for 
OECD-arter og OECD-kåringer, c) sikkerhedselementer på mærkning bør diskute-
res, således at muligheder og evt. behov afklares, inden der evt. fremsættes forslag 
på området. Kommissionens forslag om serienumre på mærkesedler for skovfrø 
og –planter bør ikke fremsættes, før en grundig debat har fundet sted med EU-
medlemslandene. 
 
4. Kåringsudvalgets beretning  
Rapport for kåringsudvalgets to besigtigelsesture i 2015 var udsendt forud for 
mødet. Kåringsudvalgets formand Erik Kjær gennemgik kort rapporterne. Udval-
get diskuterede mængden af dansk materiale inden for de enkelte arter og påpege-
de, at der visse år manglede frø af enkelte arter, men at dette næppe kunne imøde-
gås ved at etablere flere kåringer af disse arter. Herudover diskuterede udvalget 
plantevalg.dk, og der var enighed om, at en diskussion af kriterierne for udform-
ningen af plantevalg.dk, herunder for vægtning af anbefalingerne, burde diskute-
res med brugerne. Erik Kjær vil indkalde til et møde om plantevalg.dk i starten af 
2016. 
 
5. Orientering om skovstrategi 
Som aftalt ved udvalgets møde i 2014, gav Pernille Karlog en status på skovstra-
tegien. Selve strategien er dog ikke endeligt på plads, og der er i det nuværende 
arbejde fokus på regeringens vækstpakke. Et emne som urørt skov kunne være et 
emne, der evt. vil indgå i den kommende skovstrategi. 
 
6a. Statistik 
NaturErhvervstyrelsen havde forud for mødet fremsendt statistik over import og 
indsamling af forstligt formeringsmateriale samt en oversigt over handel med det-
te materiale til Danmark fra andre EU-lande. Statistikoplysninger vil være tilgæn-
gelige på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 
 
6b. Import og indsamling 
Kontrol med import og indsamling sker med samme kontrolindsats som tidligere. 
Årets fokus i 2015 er at udføre kontrol af indsamling i kåringer, hvor der ikke har 
været udført kontrol de seneste år. Fokus forventes videreført i 2016. Dette for at 
sikre, at alle kåringer besøges med jævne mellemrum (hvis der er indsamling), 
hvilket er et krav jf. EU-reglerne. 
 
6c. Omsætning i Danmark 
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Kontrol udføres i 2015 med uændret indsats. Fokus er blandt andet at kontrollere 
indberetning af salg til andre EU-lande, hvilket forventes videreført i 2016. Se og-
så mødets pkt. 7a. 
 
6d. Aftalebaseret ordning 
Status for ordningen kan ses på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Det fremgår, 
at der er tilmeldt 12 virksomheder og registreret 5 partier under denne ordning. 
NaturErhvervstyrelsen har udført kontrol hos frøhandlere i første halvdel af 2015, 
og der vil blive udført kontrol hos planteskoler i anden halvdel af 2015. 
 
7a. Indberetning af salg af frø og planter til andre EU-lande 
Der er fortsat krav om indberetning til NaturErhvervstyrelsen af salg af frø og 
planter til andre EU-lande. Data modtages i et mindre omfang end tidligere, og 
blandt andet derfor vil indberetning af salg være et fokusområde for planteskole-
kontrollen 2016. 
 
7b. OECD forslag om mærkning 
Med baggrund i en sag om svindel med italienske mærkesedler for markfrø, har 
der i OECD- og EU-regi været arbejdsgrupper, som har diskuteret behov og mu-
ligheder for sikring af mærkningen for frø og sædekorn. OECD overvejer at udvi-
de evt. sikkerhedskrav til også at omfatte mærkning af skovfrø og –planter. EU 
Kommissionen har foreslået, at der tilføjes serienumre på alle mærkesedler. Dan-
mark har sammen med flere andre EU-lande udtrykt ønske om at diskutere dette 
grundigt i samarbejde med erhvervet, inden der evt. tages beslutning om noget så-
dant. Det bør undersøges, om der er et sådant behov på skovområdet, ligesom for-
skellige løsningsmuligheder bør overvejes i forhold til pris og anvendelse i prak-
sis. Udvalget støttede NaturErhvervstyrelsens indstilling. 
 
7c. 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 kan holdes 
opdateret af de enkelte medlemslande. 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, se mødets pkt. 7d. Ligeledes bli-
ver der behov for at beskrive navnet på kåringen i én kolonne, fremfor som nu i 
tre kolonner. NaturErhvervstyrelsen vil sammen med kåringssekretariatet søge en 
løsning. Styrelsen forventer at kontakte kåringsejerne i begyndelsen af 2016 for at 
kvalitetssikre de nuværende oplysninger og evt. bede om geografiske oplysninger. 
 
NaturErhvervstyrelsen sender link til EU's krav til format for kåringslisten sam-
men med dette referat og vil sende link til den nye kåringsliste, så snart den bliver 
tilgængelig (forventeligt i slutningen af 2015). 
 
7d. 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 
placering kun registreret for frøplantager. Udvalget diskuterede, om det kunne væ-
re hensigtsmæssigt at benytte et andet format for geografisk angivelse, og hvor 
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målepunktet skulle være (f.eks. i kanten eller i centrum af kåringen). NaturEr-
hvervstyrelsen modtager bemærkninger til dette punkt indtil 15. oktober 2015. 
 
7e. Krav til hybridprocent i hybridlærk, forslag fra kåringsudvalget 
Erik Kjær fremlagde kåringsudvalgets forslag om, at der fastsættes danske mini-
mumskrav til hybridprocent i frø af hybridlærk. F.eks. et krav på 60 pct. således 
som det er fastsat i Frankrig. Udvalget diskuterede, om der skulle fastsættes en 
hybridprocent for frø og evt. også for planter, og om hvordan dette i givet fald 
skulle dokumenteres og kontrolleres. Udvalgets medlemmer vil sende bemærk-
ninger omkring dette punkt til NaturErhvervstyrelsen senest den 15. oktober 2015. 
Erik Kjær vil skrive et kort notat om analysemuligheder og priser, og NaturEr-
hvervstyrelsen vil beskrive mulighederne for at fastsætte danske regler. Specielt 
vil styrelsen undersøge mulighederne for at præcisere teksten i bekendtgørelsen 
omkring oplysning til køber omkring hybridprocent for frø af hybridlærk. Herud-
over blev det diskuteret, om kravet kunne håndteres som en brancheaftale fremfor 
som lovregulering. 
 
8. Eventuelt – herunder næste møde 
NaturErhvervstyrelsen foreslog, at næste års møde blev afviklet i tilknytning til et 
andet skovarrangement f.eks. Langesømessen. Udvalget fandt ikke, at det var hen-
sigtsmæssigt, da deltagerne ikke havde mulighed for at tilrettelægge og deltage i 
begge arrangementer. Derfor blev mødetidspunkt, første torsdag i oktober, fast-
holdt. 
 
Peter Schjøtt efterlyste data om økonomien i kontrollen med skovfrø og –planter 
og bad om, at punktet indgik i dagsorden for udvalgets møde i 2016. 
 
Næste møde finder sted 6. oktober 2016, forventeligt i Sorø. 


