
      

 

 

 

 

 

 

 Fig.1. Etikette på æbletræer. Plantepasoplysningerne 1-7 er her markeret på etiketten med grønt så de kan sammenholdes med  

           anvisningerne i teksten herunder 

NaturErhvervstyrelsen 

Inden for EU kan sunde planter handles frit. 

Nogle arter, som er værter for de mest alvorlige 

planteskadegørere, skal bære et plantepas. 

Plantepasset viser, at planterne er officielt 

kontrolleret på produktionsstedet og gør det 

muligt at spore planten tilbage til producenten. 

 

Hvad er et plantepas? 

Det er et bevis på, at planterne er officielt kontrolleret 

på produktionsstedet og er fri for særligt alvorlige 

skadegørere, som ikke må forekomme. Lovgivningen 

lister omkring 250 sådanne karantæne-skadegørere. 

 

Hvordan ser et plantepas ud? 

Et plantepas kan være udformet som en separat etiket 

med de krævede 10 oplysninger. Oplysningerne kan 

også være indarbejdet i de etiketter, der informerer 

om dyrkning, pris mv. Plantepasset kan også bestå af 

en enklere etiket (m. oplysningerne 1-6) som vist i fig. 

1, kombineret med et følgedokument med alle 10 

oplysninger. 

 

Plantepasset udfyldes for et konkret parti og kan 

derfor omfatte en eller flere planter, så længe 

planterne er samlet i en enhed, f.eks. en kasse, et 

bundt eller lignende. 

Hvad skal der stå på plantepasset? 

Følgende oplysninger skal altid være på etiketten: 

1. EF-plantepas 

2. Danmark (evt. DK) 

3. NaturErhvervstyrelsen (evt. NAER) 

4. Leverandørens registreringsnummer i 

NaturErhvervstyrelsen  

5. Løbe/ordrenummer eller dato for udstedelsen 

(begrænser passets gyldighedsperiode) 

6. Plantens botaniske navn 

 

Følgende oplysninger gives i særlige tilfælde: 

7. Mængde 

8. ZP (beskyttet zone godkendelse) 

9. RP (Erstatningspas udstedt på grundlag af et 

andet plantepas) 

10. Ikke EU oprindelse (angivelse af land, planterne 

kommer fra) 

Alle 10 oplysninger skal stå i følgedokumentationen 

 

ZP - (Protected Zones) efterfulgt af en kode angiver, 

at planten eller planterne er specielt godkendt til et 

område af EU, der er anerkendt som beskyttet zone 

for en bestemt skadegører. 

  

Fakta om 

Plantepas 
Hold øje med  
Asiatisk citrustræbuk (Anoplophora chinensis) 



  

NaturErhvervstyrelsen 

RP - Hvis en leverandør erstatter et plantepas med et 

nyt, skal den nye leverandørs registreringsnummer 

angives. Der skal stå RP (Replacement Passport) 

efterfulgt af den oprindelige producents eller anden 

leverandørs registreringsnummer samt landebeteg-

nelse eller en kode, der entydigt identificerer plantens 

oprindelse. 

 

Hvilke planter er omfattet? 

Det er i dette fakta-ark ikke muligt at redegøre for 

hvilke planter, som skal forsynes med et plantepas. 

Det afhænger af hvilken planteart, der er tale om, og 

om planterne skal sælges en gros eller i detail. Jf. link 

herunder. 

 

Nogle plantearter, som er vært for særligt alvorlige 

karantæneskadegørere, skal følges af et plantepas 

ved alle former for salg (detail og en gros). 

 

Plantepasset skal ved salg følge enheden af planter. 

For eksempel skal der sidde mindst ét plantepas på 

containeren med Rhododendron planter, der sælges 

samlet en gros og ét plantepas på hver enkelt 

Rhododendron-plante til salg i et havecenter, hvor de 

jo typisk sælges enkeltvis. 

 

Mange plantearter skal kun følges af plantepas ved 

salg en gros. Planter, der sælges til anden erhvervs-

mæssig anvendelse og produktion f.eks. stiklinger og 

småplanter, skal altid følges af et plantepas.  

 

Visse planteslægter, der er pakket med henblik på 

salg til endelig forbruger er dog undtaget for krav om 

plantepas.  

 

Du finder den samlede og ajourførte liste over hvilke 

plantearter, der skal følges af plantepas på 

www.naturerhverv.fvm.dk/maerkningskrav.   

 

 

 

 

Hvem laver plantepasset? 

Det gør virksomheder, der hos NaturErhvervstyrelsen 

har søgt om og fået tilladelse til at udstede plantepas. 

I forbindelse med ansøgningen drøftes hvordan 

plantepas skal laves.  

Hvis du kun videresælger planter, kan du enten selv 

blive godkendt til at lave plantepas eller få din 

leverandør til at sætte plantepas på enhederne 

(enkeltplanter eller bundter). 

Det nemmeste vil være at få indarbejdet plantepas-

oplysningerne i de etiketter, der anvendes i forvejen. 

Plantepasset skal gemmes minimum et år ved 

erhvervsmæssig anvendelse. 

Hvad kan der ske, hvis man sælger planter, der 

ikke har plantepas?  

Man risikerer at sprede farlige skadegørere og man 

kan få en bøde for ikke at overholde mærkningskravet 

i bekendtgørelse om planter. 

Hvem skal kontaktes? 

Hvis du har brug for mere information, kan du 

kontakte: 

 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
NaturErhvervstyrelsen 
Planter og Landbrugslov 
Nyropsgade 30, 1780 København V 
Tlf: 3395 8000 
planter@naturerhverv.dk, www.naturerhverv.fvm.dk 
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Fig. 2 Etikette med alle                     

plantepasoplysninger 
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