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NaturErhvervstyrelsen 
 
Den 25. november 2014 
Sagsnr.:  14-3044-000001 
 

 
 
 
 
 
 
Referat fra møde i det rådgivende udvalg for skovfrø og –planter 
torsdag d. 2. oktober 2014 
 
Mødet blev afholdt hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 Kbh. V 
 
 
Deltagere: 
Erik Dahl Kjær, formand; KU, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 
Bruno Bilde Jørgensen; KU, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 
Claus Jerram Christensen; Danske Juletræer 
Martin Jensen; Aarhus Universitet 
Niels Juhl Bundgaard; Naturstyrelsen (formand for Kåringsudvalget) 
Morten Krogh; HedeDanmark (skovfrø) 
Pernille Karlog; Naturstyrelsen 
Peter Schjøtt; Danske Planteskoler (Peter Schjøtts Planteskole) 
Søren Iversen; Danske Planteskoler (Hjorthede Planteskole) 
Thure P. Hauser; KU, Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 
Jette Petersen, NaturErhvervstyrelsen, direktør 
Kristine Riskær, NaturErhvervstyrelsen, enhedschef Planter & Landbrugslov 
Ida Husby, NaturErhvervstyrelsen, teamleder Planter & Landbrugslov 
Helle Strømsted, NaturErhvervstyrelsen, Planter & Landbrugslov 
Hanne Poulsen, NaturErhvervstyrelsen, Planter & Landbrugslov 
 
 
Afbud fra: 
Gunnar Friis Proschowsky; Skovfrøhandlen (Naturstyrelsen Nordsjælland) 
Peter Ladegaard; Danske Planteskoler (Johansens Planteskole) 
Niels Otto Lundstedt; Dansk skovforening 
John Norrie; Dansk Landskabsarkitektforening 
Ulrik Nyvold; Skovfrøhandlen (Levinsen og Abies A/S) 
Jan Svejgaard Jensen; Plantning & Landskab  
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Dagsorden 
1. Velkomst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Kåringsudvalgets beretning  

a) Kåringsudvalgets titel og opgaver 
4. Orientering om herkomstkontrollen 

a) Den nye aftalebaserede ordning for OECD-arter 
b) Økonomi for herkomstkontrollen 
c) Virksomhedskontrol, status 
d) Import og indsamling, status 
e) Statistik 

5. Orientering og diskussion af nye tiltag 
a) Status for ændring af EU-regler om planteformeringsmateriale 

6. Eventuelt – herunder næste møde 
 
 
1. Velkomst til det nye udvalg 
Enhedschef Kristine Riskær bød velkommen til udvalget og til NaturErhvervsty-
relsens direktør Jette Petersen og gav herefter ordet til formanden Erik Kjær, der 
ledede mødet.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
3. Kåringsudvalgets beretning  
Foreløbig rapport for kåringsudvalgets besigtigelsestur september 2014 blev fore-
lagt af sekretæren. Der var 13 anmeldelser, heraf flere med forskellige kårings-
formål, hvoraf alle 13 forventes kåret i år. Niveauet for anmeldelser er uændret i 
forhold til sidste år, men er betydeligt højere end for det seneste årti. Herudover 
var der 7 afkåringer, hvoraf to var askebevoksninger. Hermed har der været en 
nettotilgang af frøkilder på 17 stk. i 2013-2014.  
På kåringsmødet blev bl.a. drøftet status for Neonectria-svampen, som har bredt 
sig landsdækkende og angriber Abies-arter. Særlige følsomme arter er concolor, 
lasiocarpa, og på et lavere niveau nordmannsgran, nobilis, ædelgran og grandis. 
Der er observeret meget store klonforskelle på modtagelighed i nordmannsgran-
frøplantager og mellem de enkelte frøplantager.   
Asketoptørren har bredt sig i det meste af Europa, og herhjemme sker stadig en 
forværring i askebevoksningerne og frøplantagerne, som moniteres årligt. Der er 
etableret anlæg af ask, som er modstandsdygtig overfor asketoptørre, hvilket er 
sket ved udvælgelse af modstandsdygtige unge og gamle asketræer, pode dem op 
og følge udviklingen i afkomsforsøg og i skoven. Foreløbig ser det lovende ud. 
 
3. Kåringsudvalgets titel og opgaver 
Udvalgets titel blev besluttet til fremover at være ”Kåringsudvalget” frem for ”Ad 
hoc kåringsudvalget”, jf. beslutning fra NaturErhvervstyrelsens direktør Jette Pe-
tersen. 
 
Kåringssekretariatet oplyste, at kåringsudvalgets medlem fra Foreningen af Land-
skabsarkitekter er fratrådt, og udvalget vil sammen med foreningen foreslå et nyt 
medlem. Kåringsudvalget vurderer, at der allerede er ekspertise i udvalget til at 
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dække kåringsansøgninger knyttet til det nye kåringsformål ”biomasseprodukti-
on”. Det blev dog nævnt, at der pt. ikke ses anmeldelser til dette nye kåringsfor-
mål, hvilket udvalget vil sætte aktion på i tæt dialog med erhvervet.. 
 
4a. Den nye aftalebaserede ordning for OECD-arter 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at ordningen er udviklet i tæt samarbejde med er-
hvervet. Ordningen henvender sig til et meget begrænset antal virksomheder, og 
økonomien i ordningen er derfor meget sårbar over for svingninger i aktivitetsni-
veau. Til dato er der tilmeldt 3 importører og 3 planteskoler. Der er endnu ikke 
importeret materiale efter aftalen. Information om tilmeldte virksomheder og regi-
strerede partier kan findes på styrelsens hjemmeside. 
 
NaturErhvervstyrelsen bekræftede, at aftalen vil blive evalueret, når den er i drift.  
Claus Christensen fra Danske Juletræer ønskede at udsende en orientering om 
ordningen, og styrelsen lovede at støtte udarbejdelsen af en tekst om emnet. 
 
4b. Økonomi for herkomstkontrollen 
NaturErhvervstyrelsen gennemgik økonomien i herkomstkontrollen, belyst ved 
oversigt over indtægter, udgifter og timeforbrug i 2012 og 2013 samt prognose for 
2014.  Det fremgik, at der med de indførte tilpasninger på området, herunder æn-
dringen i indberetningsreglerne, er en klar positiv udvikling, og at ordningen for-
ventes at balancere i 2014. Udvalget udtrykte tilfredshed med gennemgangen. 
 
4c. Virksomhedskontrol, status 
Virksomhedskontrollen udføres med et uændret aktivitetsniveau, og der er i år, så-
ledes som nævnt ved sidste års møde, blandt andet fokus på mærkning og doku-
mentation for de enkelte partier. NaturErhvervstyrelsen orienterede om årets kon-
trolinstruks, der ligeledes er tilgængelig på styrelsens hjemmeside. 
 
4d. Import og indsamling, status 
Import og indsamling er på niveau med tidligere år. Kontrollen forløber uændret. 
 
4e. Statistik 
NaturErhvervstyrelsen fremlagde data for import og indsamling samt en oversigt 
over handel til Danmark fra andre EU-lande. Den sidste oversigt dog med forbe-
hold for, at den er baseret på de oplysninger, der er modtaget til dato. 
 
5. Orientering og diskussion af nye tiltag 
NaturErhvervstyrelsen oplyste, at et helt nyt forslag til regler om planteforme-
ringsmateriale er under udarbejdelse i EU Kommissionen, og at dette forslag ikke 
forventes at omfatte skovfrø. NaturErhvervstyrelsen vil holde udvalget orienteret. 
 
6. Eventuelt – herunder næste møde 
Pernille Karlog fra Naturstyrelsen orienterede om den skovpolitik, der er under 
udarbejdelse. Der var stor interesse for dette arbejde, og det blev aftalt, at Pernille 
Karlog på næste møde ville orientere om den kommende skovstrategi. Herudover 
vil Pernille Karlog, via Helle Strømsted fra NaturErhvervstyrelsen, orientere ud-
valget, når der er nyt om strategien. 
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Tilskudsordninger knyttet til skovområdet har varierende krav til planternes her-
komst. Der blev udtrykt ønske om en oversigt om tilskudsreglerne, hvilket måske 
kunne knyttes til plantevalg.dk. 
 
Forslag til form og indhold for næste års møde blev diskuteret. Der var enighed 
om, at tværgående skovrelaterede emner kunne være relevante. Udvalgets for-
mand foreslog sammen kåringsudvalgets sekretær, at det kunne overvejes at dis-
kutere i hvilket omfang erhvervet oplever mangel på kårede danske frøkilder af 
specifikke arter eller til specifikke formål. Udvalgets medlemmer vil vende tilbage 
med konkrete forslag til emner, gerne belyst med baggrundmateriale, som kan ud-
sendes forud for mødet. 
 
Næste møde finder sted 1. oktober 2015, forventeligt hos en planteskole i Jylland. 


