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NaturErhvervstyrelsen

Den 18. oktober 2013
Sagsnr.: 13-3044-000002

Referat fra møde i det rådgivende udvalg for Skovfrø og –planter
Torsdag d. 3. oktober 2013

Mødet blev afholdt i Arboretets Gartnerstue, Kirkegaardsvej 3A, 2970 Hørsholm

Deltagere:
Erik Dahl Kjær, formand; KU, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Jon Kehlet Hansen; KU, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 
Claus Jerram Christensen; Danske Juletræer
Gunnar Friis Proschowsky; Skovfrøhandlen (Naturstyrelsen Nordsjælland)
John Norrie; Dansk Landskabsarkitektforening
Niels Juhl Bundgaard; Naturstyrelsen (formand for Kåringsudvalget)
Niels Otto Lundstedt; Dansk skovforening
Pernille Karlog; Naturstyrelsen
Peter Ladegaard; Danske Planteskoler (Johansens Planteskole)
Peter Schjøtt; Danske Planteskoler (Peter Schjøtts Planteskole)
Søren Iversen; Danske Planteskoler (Hjorthede Planteskole)
Thure P. Hauser; KU, Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Ulrik Nyvold; Skovfrøhandlen (Levinsen og Abies A/S)
Anne-Kathrine Mandrup, NaturErhvervstyrelsen. Souschef i Planter
Helle Strømsted, NaturErhvervstyrelsen
Hanne Poulsen, NaturErhvervstyrelsen

Afbud fra:
Bruno Bilde Jørgensen; KU, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Jan Svejgaard Jensen; Plantning & Landskab 
Martin Jensen; Aarhus Universitet
Morten Krogh; HedeDanmark (skovfrø)
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1. Velkomst til det nye udvalg
Souschef Anne-Kathrine Mandrup bød velkommen og gav ordet til formanden 
Erik Kjær, der ledede mødet.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

3. Kåringsudvalgets beretning 
Rapport for kåringsudvalgets besigtigelsestur august 2013 blev forelagt. Der var 
13 anmeldelser, hvoraf 10 forventes kåret i år. Herudover var der anmeldt en flyt-
ning af et poppel-moderkvarter. Endelig er der efterfølgende anmodet om kåring 
af en bevoksning af rødel, hvilket bliver behandlet i år, da der tegner til mangel på 
danske frø af denne art.

4. Orientering om herkomstkontrollen
Import og indsamling er på niveau med tidligere år. Kontrollen forløber uændret.

Listen over frøplantager på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside opretholdes på 
nuværende niveau. NaturErhvervstyrelsen kan tilføje materiale til tabellen, forud-
sat at materialet ikke skal redigeres. Kåringsudvalget vil diskutere hvilke oplys-
ninger, der er relevante, og vil også overveje, om der skal fastsættes et format for 
disse oplysninger, og om de fremover kunne fås i forbindelse med anmeldelsen af 
kåringen.

Statistik for indsamling og import blev udleveret ved mødet, og oplysningerne vil 
også blive lagt på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Udvalget udtrykte til-
fredshed med de præsenterede data.

Virksomhedskontrol baseres nu på elektroniske kontrolrapporter, og kontrollen 
sker uden problemer. Dog gjorde NaturErhvervstyrelsen opmærksom på, at faktu-
ra fortsat skal indeholde oplysning om kategori, kåringsformål og type. Årets kon-
trol fokuserer på en detaljeret registrering, der skal danne grundlag for en senere 
udvikling af risikobaseret kontrol. Der opkræves nu kun et basisgebyr, når der 
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samtidig foretages plantesundheds- og herkomstkontrol i planteskolerne. NaturEr-
hvervstyrelsen vil følge op på kontrollen og udsende orientering via en nyhed.

5. Orientering og diskussion af nye tiltag
NaturErhvervstyrelsen forelagde et forslag om at ændre indberetningskravene for 
planter, således at der fremover udelukkende ville skulle indberettes salg til andre 
EU-lande. Der vil fortsat skulle indberettes salg af frø. Det vurderes, at kvaliteten 
af virksomhedskontrollen kan opretholdes. Udvalget udtrykte positiv holdning til 
forslaget om forenkling af indberetningen.

Bekendtgørelse om skovfrø og –planter forventes opdateret snarest, således at det 
nye kåringsformål til energiproduktion inkluderes. Kåringsudvalget vil udarbejde 
retningslinjer for kåring efter det nye formål.

NaturErhvervstyrelsen redegjorde for status for arbejdet med de nye EU-regler for 
planteformeringsmateriale. Tekstforslag diskuteres i embedsmandsgrupper under 
EU Kommissionen, og det forventes at den specifikke tekst om forstligt forme-
ringsmateriale vil komme på dagsordenen i første halvår af 2014. NaturEr-
hvervstyrelsen har løbende tæt kontakt med de involverede erhverv, og det for-
ventes, at der vil blive givet yderligere orientering via høringsportalen og ved mø-
der med erhvervet.

NaturErhvervstyrelsen fastslog, at der ikke var grundlag for en fortsættelse af den 
nuværende danske certificering af frø af Abies nordmanniana fra Georgien. Man 
forventer, at muligheden bortfalder ved førstkommende ændring af bekendtgørel-
se om skovfrø og –planter og med ikrafttræden af denne ændring medio 2014. 
Styrelsen forelagde grundlaget for en mulig selvstændig certificeringsordning, 
uden for bekendtgørelsens område og varetaget af NaturErhvervstyrelsen, på bag-
grund af dokumentation fra importørerne. Udvalget udtrykte positiv holdning til 
forslaget. NaturErhvervstyrelsen vil orientere om den kommende ændring via en 
nyhed på hjemmesiden samt direkte henvendelse til virksomheder, der har impor-
teret denne type frø i 2012 og 2013. 

6. Eventuelt – herunder næste møde
Næste møde finder sted 2. oktober 2014. Det tilstræbes, at bilag udsendes mindst 
14 dage før mødet.
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