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1. Formål 
 

I Danmark og de øvrige EU-lande skal det sikres at 

 

  en række af karantæneskadegørere ikke introduceres eller spredes 

  en række af karantæneskadegørere ikke introduceres eller spredes, hvis de findes på 

bestemte planter 

  formeringsmateriale af prydplanter (inkl. frø), frugtplanter (inkl. frø) og grønsager 

samt frugtplanter og grønsagsplanter er praktisk taget fri for andre skadegørere, der 

kan påvirke materialets kvalitet og anvendelighed 

  formeringsmateriale af prydplanter (inkl. frø), frugtplanter (inkl. frø) og grønsager 

samt frugtplanter og grønsagsplanter har en korrekt identitet 

  planter og plantemateriale, der opfylder disse krav, er forsynet med korrekt mærk-

ning eller følgedokumentation til dokumentation af dette.  

 

For at leve op til disse krav er det i Danmark bestemt, at alle virksomheder, der producerer 

planter til plantning, skal registreres og inspiceres mindst en gang årligt. Desuden skal virk-

somheder, der alene omsætter bestemte typer planter, også registreres og efterfølgende kon-

trolleres mindst en gang årligt. Også virksomheder, der har behov for at udstede plantepas 

skal være registreret. 

 

Producenter, der er registreret, kan – hvis de ønsker det - få kontrolleret og evt. godkendt 

planterne til eksport til bestemte lande, ligesom det er muligt at producere certificerede plan-

ter og få dem officielt godkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

 

 

2. Retsgrundlag 
 

Det retsgrundlag der er nævnt nedenfor og ændringer af dette, vil kunne findes på Landbrugs- 

og Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

 

Lov om frø, kartofler og planter jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009  

 

Lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009 om planteskadegørere  

 

Bekendtgørelse nr. 1584 af 13. december 2016 om planteskadegørere 

 

Bekendtgørelse nr.1447 af 1. december 2016 om planter  

 

Bekendtgørelse nr. 1031 af 26. september 2014 om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 

 

Ovennævnte bekendtgørelser implementerer en række råds- og kommissionsdirektiver. De 

vigtigste af disse er  

 

Rådsdirektiv 2000/29/EF (plantesundhedsdirektivet) 

Rådsdirektiv 98/56/EF (prydplanteformeringsmateriale) 

Rådsdirektiv 2008/72/EF (grønsagsplanter og grønsagsplanteformeringsmateriale) 

Rådsdirektiv 2008/90/EF (frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale)  
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3. Almindelige bestemmelser 

3.1 Generelt 

 

I tilslutning til de bekendtgørelser, der er nævnt under punkt 2, er udarbejdet en række medde-

lelser som kan findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside www.lfst.dk 

 

Følgende kan specielt nævnes: 

Information om praktisk taget fri skadegørere af januar 2013 

 

Faglig meddelelse udsendt d. 8.9. 2016 med opdateret oversigt om krav til plantepas og leve-

randørdokument ved omsætning indenfor EU. 

 

Information om plantesundhed og beskyttede zoner i EU af 7. november 2014.  

 

3.2 Tilmelding af virksomheder 

 

En virksomhed skal være tilmeldt Landbrugs- og Fiskeristyrelsens avls- eller omsætningskon-

trol, hvis: 

 

 virksomheden producerer planter til salg 

 

 og/eller 

 virksomheden har engrossalg af prydplanteformeringsmateriale (inkl. frø), frugtplan-

ter, frugtplanteformeringsmateriale, grønsagsplanter eller grønsagsplanteforme-

ringsmateriale til erhvervsmæssigt videresalg eller anvendelse, herunder virksomhe-

der, der har behov for at kunne udstede plantepas i forbindelse med salg. 

(Jf.§ 3 stk. 1 nr.1 og  2 i bekendtgørelse om planter) 

 

Det skal i forbindelse med tilmeldelsen afgøres, om virksomheden har flere registreringsplig-

tige aktiviteter i relation til andre kontrolordninger som fx produktion eller salg af planter om-

fattet af bekendtgørelse om skovfrø og -planter (herkomstkontrol) eller import af planter (fra 

ikke-EU-lande).  

 

Udfyldelse af formularer til andre typer kontrol foretages på samme tidspunkt for at lette regi-

streringsproceduren for såvel virksomhed som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

 

Ved registreringen skelnes mellem  

 Virksomheder der selv producerer planter (form. GA 300 A) 

 Virksomheder der alene handler med planter (form. GA 300 B) 

De to nævnte formularer er beskrevet i afsnittene 3.2.1. og 3.2.3. 

 

Fælles for begge typer virksomheder er, at de skal udpege en kontaktperson overfor Land-

brugs- og Fiskeristyrelsen. Det er vigtigt af hensyn til en målrettet kommunikation mellem 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og virksomheden.  

 

http://www.lfst.dk/
http://lfst.dk/nyheder-og-presse/meddelelser/meddelelse/nyhed/opdateret-oversigt-over-krav-til-plantepas-og-leverandoerdokument-ved-salg-indenfor-eu/
http://lfst.dk/nyheder-og-presse/meddelelser/meddelelse/nyhed/opdateret-oversigt-over-krav-til-plantepas-og-leverandoerdokument-ved-salg-indenfor-eu/
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De udfyldte formularer sendes til Planter, som herefter sender brev til virksomhederne med 

kvittering på tilmeldingen til den nævnte kontrol. Virksomheder, der tilmeldes avlskontrollen, 

får oprettet et tilmeldingsskema (TSK) i VAKS. 

 

Bemærkninger til plantepasansøgning form. GA 298: Kontrolløren vurderer virksomhedernes 

plantepasansøgning på grundlag af en samtale med virksomheden om plantepassets brug, virk-

somhedens påtænkte procedurer for udfyldelsen og et eksempel på et udfyldt plantepas, på-

hæftet den udfyldte og underskrevne form. GA 298. Kan plantepasset godkendes, sørger kon-

trolløren for, at virksomhedens TSK forsynes med dato for godkendelse af plantepas, samt at 

der udskrives og sendes et plantepasgodkendelsesbrev til virksomheden.  

 

Virksomheder tilmeldt avls- eller omsætningskontrol skal betale for kontrollen.  Betalingen 

består af  

- Et årligt registreringsgebyr 

- Et inspektionsgebyr pr besøg (basisgebyr). Gebyret dækker Landbrugs- og Fiskeristy-

relsens forberedelse og op til 1 times besøg på virksomheden. Afrapportering af kon-

trolresultatet og evt. prøvetagning, der foretages inden for dette tidsrum, er inkluderet 

i gebyret 

 

- Tillægsgebyr pr. påbegyndt time vil blive opkrævet, hvis besøget i virksomheden varer 

mere end 1 time eller hvis afrapporteringen ikke kan afsluttes på stedet og den samle-

de forbrugte tid overskrider 1 time  

 

 

Skifter en registreret virksomhed ejer eller ophører med produktion/salg skal det altid medde-

les skriftligt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen af hensyn til både kontrolplanlægning og beta-

ling. Kravet står i § 3 stk. 3 i bekendtgørelse om planter. 

 

Hvis tilmeldte planteproducerende virksomheder går i betalingsstandsning eller går konkurs, 

skal avlskontrollen af planter i virksomheden som hovedregel fortsætte, indtil det konstateres, 

at produktionen af planter er stoppet.   

 

3.2.1 Avlskontrol  

Minimumsgrænse: (§ 3 stk. 4 i bekendtgørelse om planter): 

En person/virksomhed kan producere og sælge planter uden at være tilmeldt avlskontrollen, 

hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 

1) Personen/virksomheden må ikke have et samlet salg af planter til plantning på over 

50.000 kr./år. 

2) Planterne skal sælges direkte til den endelige forbruger til ikke-erhvervsmæssig anven-

delse. 

3)  Virksomheden har ikke behov for at udstede plantepas. 

 

Form. GA 300 A (producenter) 

På dette registreringsskema har virksomhederne mulighed for at tilmelde sig forskellige typer 

kontrol, afhængig af hvilken produktion der finder sted i virksomheden, hvor planterne ønskes 

afsat og hvilke ønsker virksomheden i øvrigt har til kontrol. 

 

Virksomheden skal angive, om der produceres følgende planter som ønskes afsat i: 
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Danmark og EU 

Væksthusplanter 

Formeringsmateriale som ønskes godkendt til omsætning i Danmark og øvrige EU-lande (som 

udgangspunkt inspektion hver 4. uge). 

 

Færdigvarer klar til salg til den endelige forbruger uden yderligere dyrkning, som: 

 alene skal omsættes i Danmark og EU-lande/områder, som ikke er beskyttet zone for 

væksthusskadegørere (1 inspektion årligt). 

 ønskes godkendt med henblik på salg i alle EU-lande, inkl. beskyttede zoner (2 in-

spektioner årligt). 

 

Frilandsplanter 

Formeringsmateriale, som ønskes godkendt til omsætning i Danmark og øvrige EU-lande (1-3 

inspektioner årligt. For plantepaspligtige planter 2-3 inspektioner årligt. Forstplanter dog 1 

årlig inspektion). 

 

Færdigvarer klar til salg til den endelige forbruger uden yderligere dyrkning, som ønskes 

godkendt til omsætning i Danmark og øvrige EU-lande (1 inspektion årligt). For plantepas-

pligtige planter 2-3 inspektioner årligt. Forstplanter dog 1 årlig inspektion. 

 

Eksport af væksthus- eller planteskoleplanter  
Her angives om virksomheden ønsker planter (uanset type) godkendt til eksport (= til lande 

uden for EU). Oplysning om modtagerland(e) gives til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kon-

trollør. Kontrolomfang og -indhold vil afhænge af de enkelte modtagerlandes krav. 

 

Andet 

Virksomheden kan, uanset ovennævnte, ønske at alle virksomhedens planter inspiceres 2-3 

gange pr. år (afhængig af kultur) for evt. forekomst af planteskadegørere. 

 

Det skal understreges, at de angivne inspektionsfrekvenser alene er vejledende. Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen beslutter det præcise antal og omfang af inspektioner på grundlag af virk-

somhedens type, produktionens omfang, samt mistanke om eller konstaterede planteskadegø-

rere. 

  

I forbindelse med registreringen af en planteproducent, skal denne udlevere en kopi af et kort 

over virksomheden, hvor arealet af marker og væksthuse m.v. fremgår. Det er nødvendigt af 

hensyn til kontrollens planlægning og gennemførelse samt fastsættelse af inspiceret areal. 

 

Vær opmærksom på, at virksomheden kan ønske et bestemt registreringsnummer i Landbrugs- 

og Fiskeristyrelsen (fx leveringsnummeret hos Danpot Data). Hvis virksomheden skal anven-

de plantepas som udskrives via Danpot Data, må registreringsnummeret ikke indeholde mere 

end 5 cifre. Det kan anføres på tilmeldingsformularen, hvis der ønskes et bestemt nummer el-

ler et nummer med et bestemt antal cifre (Landbrugs- og Fiskeristyrelsens klientregistrerings-

system kan i øjeblikket ikke håndtere mere end højst 7-cifrede numre). Når en virksomhed 

først har fået et registreringsnummer i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, kan nummeret som ho-

vedregel ikke ændres. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. En virksomhed der skifter ejer (og 

dermed SE/CVR-nummer) kan bibeholde sit oprindelige registreringsnummer i Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen – hvis virksomheden ønsker det. 
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I forbindelse med tilmeldelsen til avlskontrol kan virksomheden skriftligt give tilladelse til, at 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen videregiver oplysninger til Danpot Data om virksomhedens 

eksportgodkendelser eller om forbud mod levering til beskyttede zoner eller lande. Hvis virk-

somheden giver en sådan tilladelse skal det registreres på virksomhedens tilmeldingsskema 

(TSK i VAKS) af den medarbejder i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der modtager tilladelsen. 

 

Særligt om visse typer virksomheder 

 

Kommuner 

Som hovedregel skal en kommunes produktion af planter til egne arealer/lokaliteter ikke avls-

kontrolleres. Vær dog opmærksom på om kommunen sælger sin produktion til andre eller, om 

der produceres større mængder planter, der fordeles over et større geografisk område, og om 

denne aktivitet vil kunne udgøre en plantesundhedsmæssig risiko. Er det tilfældet skal plante-

produktionen tilmeldes avlskontrollen. 

 

Frugt- og bærplantager 

En frugtavlers produktion af frugttræer eller buske til udplantning i egen plantage skal ikke 

avlskontrolleres. Hvis frugt- eller bærplantagen sælger podekviste eller stiklinger, skal pro-

duktionen avlskontrolleres, medmindre minimumsreglen i bekendtgørelsens § 3 stk. 4 kan an-

vendes. 

 

Detail plantehandlere/havecentre  

Bekendtgørelse om planter kræver i § 3, at virksomheder, der med henblik på salg producerer 

planter til plantning, skal være registreret hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og tilmeldt 

avlskontrollen. 

 

Hvorvidt et havecenter eller lignende har aktiviteter, der betragtes som ’produktion af planter’ 

og dermed medfører registreringskrav, fremgår af nedenstående tabel.  
 

 

Kriterier for registreringskrav for havecentre til avlskontrol. Aktiviteter i forhold til detailsalg 

af frilandsplanter 

 Aktiviteter, som ikke udløser krav om regi-
strering 
 

Aktiviteter, som udløser krav om registre-

ring 

Formering og dyrkning  Udsåning 

 Stikning 

 Podning/okulation 

 Potning/ompotning 

 Rodskæring på friland/ omplantning 

Pasning Opbevaring i vækstsæsonen på salgsarealer 

og på bufferlager 

 

Beskæring/afpudsning  

Vanding  

Præsentation Indpakning/pyntning/mærkning  

Opbevaring Vinteropbevaring i hus og indslag, adskilt fra 

salgsarealer 
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Havecentre, der alene udbyder planter til den endelige forbruger og ingen produktion har af planter 
udover opbevaring på salgsarealer og i indslag, er således ikke længere registreringspligtige hos Land-
brugs- og Fiskeristyrelsen. Dermed sidestilles mange danske havecentre registreringsmæssigt med su-
permarkeders plantesalg. Denne praksis trådte i kraft d. 2.1. 2017, indtil da var alle havecentre regi-
streringspligtige. 
 

Vær opmærksom på, at en række planter – også ved detailsalg – skal være forsynet med plan-

tepas. Det drejer sig bl.a. om ildsotværtplanterne: Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, 

Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus, 

Sorbus. Kravet gælder endvidere for Camellia, Rhododendron, Viburnum, Castanea sativa, 

Prunus (dog ikke P. laurocerasus og P. lusitanica), Citrus, Fortunella, Poncirus, Humulus 

lupulus og Vitis samt palmer med en stammediameter større end 5 cm, Acer fra områder an-

grebet af Anoplophora chinensis og planter af familien Actinidia mm. 

 

Samtlige plantepaskrav fremgå af dokumentet ’Information om krav om plantepas og leveran-

dørdokument ved omsætning indenfor EU’ på hjemmesiden: 

http://lfst.dk/virksomheder/gartneri/produktion-og-salg-i-eu/#c16113. I skrivende stund er 

den seneste version dateret d. 26.8.2016 og udsendt som nyhed d. 8.9. 2016    

 

 

Særligt om visse typer planter 

 

Akvarieplanter 

Ved akvarieplanter forstås varm-tempererede, subtropiske eller tropiske planter beregnet til 

brug i temperaturkontrollerede vandtanke. Produktion af akvarieplanter skal tilmeldes avls-

kontrollen.   

 

Krydderurter 

Virksomheder, der producerer planter af krydderurter, skal som hovedregel tilmeldes avlskon-

trollen. Bemærk fx plantepaskrav for purløg ved engrossalg til andre planteproducenter. Ska-

degørere i bilag 1 og 2 i bekendtgørelse om planter vil kunne introduceres i krydderurtepro-

ducerende virksomheder med fx planter. Undtaget fra registreringskravet kan være virksom-

heder der alene producerer frøformerede planter som fx karse. I tvivlstilfælde kontaktes Plan-

ter. 

 

Juletræer 

Produktion af (jule)træer, der ønskes solgt med rod, som klumpplante/containerplante, skal 

være tilmeldt avlskontrollen, idet sådanne juletræer betragtes som en "plante til plantning". 

Virksomheder skal mindes om at tilmelde arealer til kontrol i god tid forud for omsætningen, 

så en avlskontrol i vækstsæsonen er mulig.  

 

Undtaget fra avlskontrolkravet er juletræer, der er trukket op/stukket op og rystet fri for jord. 

De betragtes, ligesom juletræer uden rod, som en afskåret plantedel til dekorationsformål. De 

avlskontrolleres ikke. For optrukne/-stukne træer med rod kan det, fx i tilfælde af forekomst 

af rester af jord eller ved dyrkning i udprægede kartoffeldyrkningsområder, vurderes nødven-

digt at udtage jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder forud for en omsætning. 

 

Der er skærpede avlskontrolkrav for omsætning af nåletræer til visse beskyttede zoner i Unio-

nen. Forud for en sådan omsætning skal leverandøren rekvirere et plantepas hos Landbrugs- 

og Fiskeristyrelsen. Kontrolomfanget aftales med Planter. 
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Juletulipaner 

Produktion af juletulipaner betragtes som produktion af afskårne tulipaner, og skal dermed ik-

ke avlskontrolleres. 

 

Rullegræs  

Produktion af græs, som efter såning og etablering tages op i baner til senere udlægning som 

græsplæner, skal ikke tilmeldes avlskontrollen. Hvis der er tvivl om det anvendte dyrknings-

medie kan der - mod betaling - udtages jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenemato-

der. 

 

Vandplanter 

Ved vandplanter forstås alle planter (med undtagelse af akvarieplanter), der er beregnet til at 

vokse mere eller mindre nedsænket i vand. Produktion af vandplanter skal avlskontrolleres. 

 

Palmer (importerede) 

Importerede palmer skal avlskontrolleres intensivt i et år efter import i hht. hasteforanstalt-

ningerne for Rhyncophorus ferrugineus. Kontakt Planter, hvis der under avlskontrollen obser-

veres importerede planter. 

 

3.2.2 Certificerede planter 

Virksomheder, der eventuelt er interesseret i at producere certificerede planter er altid vel-

kommen til at henvende sig til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen for at drøfte dette. Oftest vil 

det ske ved et møde, hvor en repræsentant fra lokalafdelingen og Planter deltager.  

 

3.2.3 Omsætningskontrol 

Registreringsformularen (GA 300 B) anvendes kun af virksomheder, der ikke selv producerer 

planter, men som ønsker at blive registeret som leverandør af planter, fordi de har engrossalg 

af prydplanteformeringsmateriale (inkl. frø), frugtplanter, frugtplanteformeringsmateriale, 

grønsagsplanter eller grønsagsplanteformeringsmateriale (dog ikke frø) til erhvervsmæssig vi-

deresalg eller anvendelse. Registrerede leverandører vil efterfølgende kunne få tilladelse til at 

udstede plantepas. 

 

3.3 Udvælgelse af kontrolsteder 

 

Avlskontrol: 

Hver lokalafdeling udvælger selv virksomhederne til kontrol ud fra de registreringer, der fin-

des i VAKS i kombination med virksomhedernes mere specifikke ønsker til kontrol og den ak-

tuelle skadegørersituation i virksomhederne. Udvælgelsen foregår typisk ud fra ”næste be-

søgsdato”, der er registreret i VAKS. Ved hjælp af en rapport fremsøges de virksomheder, der 

er sat til at skulle besøges indenfor en given periode. 

 

Omsætningskontrol:  

Ordningen er lagt i VAKS og virksomhederne udtrækkes til kontrol herfra. Kontrollen, der 

udføres en gang årligt, udføres så vidt muligt i første kvartal. Kun hvis der er særlige grunde, 

der taler for det, kan kontrollen udføres på andre tidspunkter. Ved kontrollen i 2015 angives 

”næste besøgsdato” i VAKS og fra 2016 kan besøgene planlægges ud fra denne dato.  
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3.4 Tidsfrister for kontrollens gennemførelse m.v. 

 

Alle registrerede leverandører af planter (producenter og omsættere) skal besøges mindst en 

gang i hvert kalenderår. For de fleste producenter vil antallet af inspektioner dog være større 

jf. kravene til de enkelte typer planter som nævnt i afsnit 4.1 Kontrollen kan principielt ske 

hele året. Frilandsplanter kontrolleres dog primært i perioden april til september. 

 

Kontrolbesøgene kan udføres uden at være varslet. Retssikkerhedsloven, der trådte i kraft 1. 

januar 2005, har ellers som hovedregel, at kontrolbesøg skal varsles skriftligt over  for virk-

somheden 14 dage inden besøget. Hvis formålet med kontrollen imidlertid forspildes ved den-

ne varslingsfrist, kan kontrollen være uvarslet. I så fald skal der ved kontrollens begyndelse 

udleveres et informationsbrev om grunden til, at kontrolbesøget ikke er varslet. Besøges virk-

somheden gentagne gange indenfor et år, er det dog tilstrækkeligt at der udleveres et retssik-

kerhedsbrev ved første besøg i året. Brevet findes som skabelon i Word. Læs mere om regler-

ne for varsling og andre generelle forhold i ”Den generelle kontrol-instruks”. 

 

3.5 Sikkerhedsforskrifter 

 

Plantesundhedsmæssige forholdsregler 

For at sikre, at der ikke overføres smitte fra en virksomhed til en anden skal kravene om plan-

tesundhedsmæssige forholdsregler i ”Den generelle kontrolinstruks” følges.  

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens medarbejdere skal altid overveje risikoen for at kunne over-

føre smitte.  Ved tilrettelæggelsen af dagens inspektioner skal de "reneste" virksomheder be-

søges først. Det kan fx være producenter af formeringsmateriale. Disse virksomheders interne 

procedurer med hensyn til hygiejne og smitteforebyggelse, skal som minimum altid følges. 

Spørg evt. kontaktpersonen inden inspektion påbegyndes.  
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4. Kontrollens omfang og gennemførelse 
 

I hele landet er det omtrentlige antal tilmeldte virksomheder: 

 

Gartnerier og planteskoler: 677 

Omsættere uden planteproduktion: 26 

Producenter af certificerede planter: 2 

 

Hver af disse virksomheder skal som minimum have et årligt kontrolbesøg. 

 

De formularer, der skal anvendes i forbindelse med disse besøg/inspektioner omtales i de ef-

terfølgende afsnit, hvor den relevante kontrol er beskrevet. 

 

Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som bestemmer antal, omfang og tidsmæssig placering 

af inspektioner i gartnerier og planteskoler og besøg hos omsættere under hensyntagen til pro-

duktionen og omsætningens karakter samt det kontrolomfang, virksomheden har tilmeldt sig.  

 

De virksomheder, der er tilmeldt avlskontrollen, kan desuden anmode Landbrugs- og Fiskeri-

styrelsen om at udføre ekstra inspektioner. Det kan fx ske i tilfælde, hvor planter i fortsat 

avlskontrol ønskes frigivet, eller hvis virksomheden skal kunne dokumentere frihed for visse 

skadegørere. 

 

Det vil altid være mest tilfredsstillende for både virksomhed og kontrollør, hvis kontrollen er 

gennemtænkt og vel planlagt, inden den udføres.  

 

4.1 Avlskontrol af planter  

4.1.1 Planlægning og gennemførelse af kontrollen 

Ved overgangen til et nyt kalenderår, overføres alle registrerede virksomheder (inkl. oplys-

ninger fra seneste indberetningsskema (ISK) og kontrolskema (KSK) til en ny sag. Lokalafde-

lingen kan herefter trække en rapport over virksomheder, der skal inspiceres i en given perio-

de, og planlægge kontrollen herefter.  

 

Ved kontrollørens tilrettelæggelse bør det tilstræbes at gøre kontrollen så målrettet som mu-

ligt.  

 

Forud for et kontrolbesøg kontrolleres følgende punkter: 

 

 Findes der kort over virksomhedens produktionsarealer hvor arealerne er angivet? 

 Hvilken type kontrol har virksomheden tilmeldt sig? 

 Hvilke planteslægter produceres i virksomheden? (indberetningsskema) 

 Kræver disse slægter en speciel kontrol? (bilag 1 til denne instruks udgøres af kultur-

specifikke kontrolmanualer) 

 Har virksomheden haft skadegørerproblemer? 

 Er kontroltidspunktet korrekt jf. ovennævnte punkter? 

 Hvem er virksomhedens kontaktperson? 
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 Medbringes poser, etiketter og andet nødvendigt udstyr til evt. prøver som udtages til 

senere undersøgelse på Fødevarestyrelsens Afdeling for Plantediagnostik.  

 

Kontrollen bør placeres på tidspunkter, så mest muligt af virksomhedens produktion kan in-

spiceres, mens planterne er i god vækst og udvikling. Avlskontrollen skal så vidt muligt gen-

nemføres under så optimale vejr- og lysforhold som muligt. For frilandskulturer har vejret stor 

betydning for kontroludbyttet og kontrollen bør afbrydes i regn og stærk blæst, da det for det 

meste er vanskeligt at se en række symptomer under disse vejrbetingelser. 

 

Avlskontrollens metodik 

 

Som hovedregel gennemgås alle virksomhedens frilandsarealer og væksthuse med planter . 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har også ret til adgang til forædlerafdelinger i virksomheder-

ne. Såfremt det skønnes nødvendigt, at kontrollere forædlerafdelingen, skal virksomheden op-

lyses om det på forhånd. Virksomhedens forholdsregler for færdsel i forædlerområdet skal 

følges, sammen med generelle plantesundhedsmæssige forholdsregler, f.eks. at forædlerafde-

linger besøges før resten af virksomheden kontrolleres. Der ses efter afvigende planter og dis-

se undersøges nærmere evt. med luppen.  

 

Det overvejes, om der skal indsendes planter til laboratorieundersøgelse. Husk at der bl.a. i 

grupperne mellus, trips og minerfluer kan findes karantæneskadegørere. 

 

Under avlskontrollen ses der efter eventuelle skilte eller mærker, som fortæller noget om 

planternes oprindelse. Det bør være en naturlig del af kontrollen at spørge virksomhedens 

kontaktperson om virksomhedens handel med planter, herunder at se relevante plantepas og 

leverandørdokumenter. 

 

Mindst en gang om året skal der i hver virksomhed efterses plantepas, leverandørdokument 

eller anden dokumentation for indkøb af materiale til en kultur, der findes i virksomheden. 

Resultatet af denne kontrol skal skrives på kontrolskemaet Se afsnit 4.1.3. 

 

I bekendtgørelse om planter er der i bilag 7 A, nr. 7 krav om, at reklamationer som virksom-

heden selv modtager eller afsender vedrørende plantemateriale, som ikke opfylder kravene i 

bilag 3, skal forevises Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på forlangende. Der skal mindst en 

gang om året spørges til dette. Planter skal orienteres ved kopi af dokumentationen for en så-

dan reklamation.  

 

Findes der alvorlige skadegørere, bør der straks indsamles oplysninger om fx: leverandør, le-

veringstidspunkt (kopi af faktura/følgeseddel/plantepas), planteart og -sort, antal planter m.v. 

 

Angrebsprocenten fastslås ved at tælle antallet af angrebne planter, samt det totale antal plan-

ter i det/de angrebne parti(er) ved små partier. Ved meget store partier udvælges og optælles 

et repræsentativt udsnit og antal angrebne planter optælles f.eks. 3 x 100 planter forskellige 

steder i marken. Resultatet ganges op med den resterende del. Bed tilsvarende virksomheden 

om at oplyse, hvor mange planter der er i det pågældende parti, for at vurdere om partiets 

størrelse er korrekt anslået. Findes der flere partier af samme sort /art noteres mængden i be-

mærkningsfeltet, da et positivt resultat fra en planteanalyse også kan få betydning for øvrige 

værtplanter i virksomheden. 

 

Inspektionernes antal og tidspunkt  
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Nedenfor er angivet den vejledende inspektionshyppighed for forskellige typer væksthus- og 

frilandsproduktion. Det skal dog understreges, at det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som 

beslutter det præcise antal og omfang af inspektioner på grundlag af virksomhedens type, pro-

duktionens omfang samt mistanke om eller konstaterede planteskadegørere. Minimumskrave-

ne til kontrolfrekvenser for bestemte slægter/arter nævnt i bilag 4 i bekendtgørelse om planter 

skal altid overholdes. 

 

I forbindelse med tilmeldelsen kan virksomheden have ønsket, at der, uafhængigt af mini-

mumsbestemmelserne for kontrol, laves inspektion af planterne i virksomheden 2-3 gange år-

ligt (afhængig af kultur) for evt. forekomst af planteskadegørere. 

 

 

 

Væksthusproduktion: Inspektionshyppighed 

Formeringsmateriale *) som: 

 

o ønskes godkendt til omsætning i Danmark og øv-

rige EU-lande, herunder kerne-, elite- og certifi-

cerede planter klasse AAE og AA 

 

 

som udgangspunkt hver 4. uge (hvert hold bør 

inspiceres) 

 

o ønskes solgt til de beskyttede zoner for Bemisia 

tabaci (SE, FI, UK, IE, (PT)) af følgende plan-

ter: Begonia, Euphorbia pulcherrima, Ficus og 

Hibiscus 

inspektion hver 3. uge 

o ønskes godkendt med henblik på eksport til fx 

Canada, Island, Japan og USA 

 

Formeringsmateriale kontrolleres hver 4. uge. 

(som ved omsætning i DK) 

Se også bemærkninger nedenfor under de en-

kelte lande 

Færdigvarer **) som: 

 

o alene skal omsættes i Danmark og EU-

lande/områder, som ikke er beskyttet zone for 

væksthusskadegørere. 

 

Dette gælder dog ikke planter, der skal bære plante-

pasp ved salg til den endelige forbruger, f.eks Ci-

trus, Fortunella og Poncirus, samt palmer med en 

stammediameter over 5 cm, og mange flere, se listen 

over plantepaspligtige planter på intranettet. 

 

 

1 inspektion årligt 

 

 

 

2- 3 årlige inspektioner af de plantepaspligtige 

planter 

o ønskes godkendt med henblik på salg i alle EU-

lande inkl. de beskyttede zoner 

2 inspektioner årligt 

o ønskes godkendt med henblik på eksport til fx 

Canada, Island, Japan og USA 

 

Som udgangspunkt minimum en inspektion af 

hver kultur  

Se også bemærkninger nedenfor under de en-

kelte lande 

De enkelte importlandes specielle krav skal 

altid respekteres  

 

 

Frilandsproduktion  Antal inspektioner pr. år 

Formeringsmateriale *) som  
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o ønskes godkendt til omsætning i Danmark og øv-

rige EU-lande  

 

 

1-3 inspektioner årligt 

 

Plantepaspligtige planter skal inspiceres 

2-3 gange årligt. Forstplanter dog 1 årlig 

inspektion 

o ønskes godkendt med henblik på 

eksport 

afhænger af modtagerlandets krav 

Færdigvarer **) som 

 

o ønskes godkendt til omsætning i Danmark og øv-

rige EU-lande  

 

 

 

1 inspektion årligt som udgangspunkt. 

Plantepaspligtige planter skal dog inspi-

ceres 2-3 gange årligt. Forstplanter dog 

1 årlig inspektion 

o ønskes godkendt med henblik på eksport afhænger af modtagerlandets krav 

 

*) formeringsmateriale er materiale (urodede og rodede stiklinger, småplanter og andre 

planter) som skal dyrkes videre i en anden erhvervsvirksomhed 

**) færdigvarer er planter, der skal sælges til den endelige forbruger uden yderligere dyrk-

ning. 

 

Ved fastsættelse af inspektionshyppighed bør der tages udgangspunkt i, hvilken type virksom-

hed der er tale om. Nedenfor er der givet yderligere kommentarer til de forskellige typer af 

virksomheder. Det bør generelt tilstræbes, at hver planteproduktion (hold) formeringsmateria-

le, som minimum kontrolleres én gang.  

 

Importører:  

Virksomheder, der importerer planter, har en større risiko for at indføre planteskadegørere. 

Det kan – afhængig af de konkrete forhold – begrunde en højere inspektionshyppighed end el-

lers planlagt. 

Oplysning om forventet tidspunkt for næste inspektion (angivet i ugenumre), fastsættes ved 

afslutningen af kontrolbesøget eller ved registrering af ny virksomhed og angives i suge (in-

spektionskode), VAKS.  

 

Inspektionerne gennemføres sædvanligvis uden forudgående varsel til virksomheden. 

 

Særligt om visse virksomhedstyper og planter 

 

Væksthusgartnerier – formeringsmateriale 

Dette formeringsmateriale omfatter  

 alle urteagtige planter, dog ikke løg, stængelknolde, planter af Graminae-familien, 

jordstængler, frø og rodknolde (til levering til andre gartnerier)  

 grønsagsplanter som tomat, agurk, salat (til levering til andre gartnerier)  

 kerne-, elite- og certificerede planter. 

 

Ifølge bilag 4 nr. 23 i bekendtgørelse om planter skal urteagtigt formeringsmateriale inspice-

res mindst hver måned. Der skal ifølge bilag 6 være plantepas på planter til formering eller 

fortsat dyrkning i andre produktions- eller erhvervsvirksomheder. Dvs. der er ikke krav om 

plantepas på planter, der uden yderligere dyrkning er bestemt til salg til den endelige forbru-

ger til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. 
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Formeringsmateriale af Begonia, Euphorbia pulcherrima, Ficus og Hibiscus, som ønskes 

godkendt til beskyttede zoner, skal som minimum inspiceres hver 3. uge. Hvis der konstateres 
angreb af Bemisia tabaci på produktionsstedet, vil der skulle foretages inspektion hver uge. 

Ved fund af Bemisia tabaci i virksomheder, der ønsker ovennævnte plantemateriale godkendt 

til beskyttede zoner, kontaktes Planter altid for at aftale fremgangsmåde ved inspektion og al-

tid inden godkendelse af materialet til beskyttede zoner.  

 
Der er også dokumentationskrav, som formeringsmateriale af Euphorbia pulcherrima skal op-

fylde i forhold til frihed for Bemisia tabaci på evt. tidligere produktionssteder.  

 

 

In vitro-laboratorier 

Antallet af inspektioner vil som udgangspunkt være 1 om året. 

 

Kontrollen omfatter primært virksomhedens administration, men laboratorium og evt. vækst-

rum eller væksthuse skal også inspiceres. 

 

Det plantemateriale, der anvendes som udgangspunkt for produktionen, er vigtig. Der bør an-

vendes det bedst mulige, dvs. helst certificeret materiale, eller i hvert fald materiale, som 

virksomheden har mest mulig viden om. Der skal spørges til oprindelsen og evt. kan doku-

mentation forlanges fremvist for at kunne bedømme, om der er givet garantier for materialets 

frihed for skadegørere. 

 

Endvidere skal det undersøges, om virksomheden selv har foretaget tests eller observationer 

af det plantemateriale, der er anvendt til produktionen. Findes dele af det oprindelige materia-

le fortsat i virksomheden, kan det inspiceres. Er der tale om materiale af helt ukendt oprindel-

se, bør det aftales med virksomheden, at der udtages plantemateriale til stikprøvetest for fx 

tomatbronzetopvirus. Materialet til test, bør udtages så tidligt i produktionsprocessen som mu-

ligt, og kun efter aftale med virksomhedens kontaktperson. 

 

Andre kontrolpunkter: 

 Tjek virksomhedens evt. interne retningslinjer for produktionens gennemførelse. 

 Anvendes der en grundig mærkning hele vejen igennem produktionsprocessen, såle-

des at alle glas eller bakker mv. altid entydigt kan henføres til de planter der er ud-

gangspunktet for produktionen. 

 Hvordan sikres det, at in vitro-planter med skadegørerproblemer kasseres? 

 Vær opmærksom på, at fx trips og nematoder kan flyttes med plantemateriale til 

glas/kolber 

 Hvordan sikres det, at de producerede in vitro-planter ikke har ændrede genetiske 

egenskaber? Foretages der udplantning hos virksomheden selv eller hos kunden? 

 Hvor foretages afhærdning/udplantning af de producerede in vitro-planter? 

 

Det forudsættes, at virksomheden er bekendt med principperne for god laboratoriepraksis og 

hygiejne. Bemærkes der forhold der ikke forekommer logisk, bør dette også diskuteres. 

 

Hvis et in vitro-laboratorium ønsker at producere certificeret materiale, skal det være specielt 

godkendt hertil. Se afsnittet om produktion af kerne-, elite- og certificeret materiale. 
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Væksthusgartnerier – færdigvarer 

Denne type færdigvarer omfatter foruden diverse prydplanter (potteplanter) også grønsags-

planter til salg til private (direkte eller via havecentre, supermarkeder mv.).  

 

Vær opmærksom på, at en række færdigvarer af fx Camellia, Citrus, Fortunella og Vitis, samt 

palmer med en stammediameter over 5 cm også ved detailsalg skal have plantepas. Det bety-

der, at inspektionsfrekvensen for disse planter skal være 2-3 pr. år og ikke 1, som ellers er 

udgangspunktet for virksomheder, der laver færdigvarer uden ønske om speciel kontrol. 

 

Frilandsvirksomheder – formeringsmateriale 

Som udgangspunkt betragtes frilandsvirksomhedernes produktion som formeringsmateriale.  

 

Det skal nævnes, at dette synspunkt har været drøftet på møder mellem Landbrugs- og Fiske-

ristyrelsen og erhvervet. Forhåbentligt gør det det daglige kontrolarbejde enklere, fordi hele 

produktionen skal inspiceres for både karantæne og ”praktisk taget fri” skadegørere . Viser det 

sig efterfølgende, at nogle prydplanter ikke er ”praktisk taget fri” for skadegørere og heller 

ikke kan blive det, kan de godkendes på den betingelse, at de kun må sælges som færdigvarer.  

Dette noteres i VAKS - kontrolskemaet på faneblad 4 ”Planterne er godkendt med følgende 

kommentarer: Må kun omsættes som færdigvarer”. Der må ikke laves leverandørdokument 

med betegnelsen ”EF-kvalitet” for prydplanter, der alene er godkendt som færdigvarer.  

 

Formeringsmaterialet inspiceres 1-3 gange årligt. Forstplanter kun 1 gang årligt, mens plante-

paspligtige planter skal inspiceres 2-3 gange årligt. 

 

Følgende er dog også aftalt: 

 

Frilandsvirksomheder – færdigvarer 

Vælges det at producere en bestemt sort/klon/proveniens som færdigvare, skal virksomheden 

kunne dokumentere ved kort, kontrakt, mærkning eller lignende, at planterne kan identificeres 

som færdigvarer under såvel produktion, lagring og afsætning. En virksomhed vil ikke kunne 

producere plantemateriale af samme sort/klon/proveniens som både formeringsmateriale og 

færdigvare. 

 

Som udgangspunkt skal virksomheden inspiceres 1 gang årligt, hvis der udelukkende produce-

res og sælges færdigvarer. 

Findes der plantepaspligtige planter i virksomheden skal de dog inspiceres 2-3 gange årligt. 

 

Forstplanter inspiceres kun 1 gang årligt.  

 

For at få mulighed for at se symptomer på planteskadegørere i de forskellige kulturer placeres 

der normalt to inspektioner om året, den første i juni - juli måned og den anden i august - sep-

tember måned (se dog undtagelser for fx producenter af forstplanter, frugtplanter og stauder). 

 

Frilandsvirksomheder - specifikke produktioner 

Planteskoler med skov- og læplanter  

Disse inspiceres normalt kun én gang om året, i august-september måned. Vær dog opmærk-

som på behovet for flere årlige inspektioner af planter af Prunus-slægten, første gang tidligt i 

vækstsæsonen, for at kontrollere for evt. angreb af pollenbårne virus.  
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Ved avlskontrol i planteskolerne er det vigtigt, at kontrolløren noterer sig, hvilke skovplanter 

der produceres i virksomheden. Visse træarter er omfattet af krav om oprindelses-(herkomst) 

kontrol.  

 

Planteskoler med frugttræer og -buske 

I planteskoler med produktion af solbær- og hasselplanter er det nødvendigt med 3 inspektio-

ner om året. Solbær- og hasselplanter skal foruden de to sommerinspektioner inspiceres om 

vinteren for at kunne konstatere evt. angreb af knopgalmider. 

 

I hindbærplanter er to årlige inspektioner tilstrækkeligt. Vær især opmærksom på virus-

bladsymptomer og evt. angreb af rødmarv og stængelsyge.  

 
I planteskoler, hvor der tidligere er konstateret Pseudomonas syringae pv syringae, bør værts-

planter så vidt muligt inspiceres i blomstringsperioden det følgende år. 

 

Vær opmærksom på, at der ved produktion af færdigvarer af ikke paspligtige planter som ud-

gangspunkt kun skal foretages en årlig inspektion.  

 

Planteskoler med roser og stauder 

 Virksomheder med produktion af roser og stauder kan som udgangspunkt nøjes med 1 årlig 

inspektion.  

 

Jordbærplanter 

Jordbærplanter, der skal sælges som formeringsmateriale, skal normalt inspiceres 4 gange om 

året. Færdigvarer af jordbærplanter kan nøjes med inspektion 1-2 gange årligt.  

 

Stikløg 

Planterne inspiceres 1-2 gange. Desuden udtages jordprøver - evt. året før. Undtaget for dette 

krav er løg, der er pudset helt fri for jord og sælges i småpakninger til den endelige forbruger. 

Jf. fodnote side 21. 

 

Blomsterløg 

Blomsterløgavlere må ofte aflægges flere besøg årligt, da der skal inspiceres under de enkelte 

sorters blomstring og nogle uger senere. Der tages jordprøver – evt. året før. Undtaget for det-

te krav er løg, der er pudset helt fri for jord og sælges i småpakninger til den endelige forbru-

ger. Jf. fodnote side 21. 

 

 

Specialgodkendelser til beskyttede zoner i Unionen (både væksthus og friland) 
Formeringsmateriale af Begonia, Euphorbia pulcherrima, Ficus og Hibiscus som ønskes leve-

ret til de beskyttede zoner for Bemisia tabaci (FI, IE, (PT), SE, UK) skal inspiceres hver 3. 

uge. 

 

Planter af Abies, Larix, Picea, Pinus og Pseudotsuga  

Vær opmærksom på, om planteskolen kan have en interesse i at producere ovennævnte planter 

til salg til beskyttede zoner som planter til plantning eller som afskårne planter over 3 meter. 

Hvis det er tilfældet, inspiceres hele virksomhedens planteproduktion samt planter i læhegn 
og planter (skov) der støder umiddelbart op til planteskolen for Pissodes sp. (eur. populatio-

ner) - snudebille; Gremmeniella abietina - fyrrens top og grentørre; Gilpinia hercyniae – Eu-
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ropean saw fly; Thaumotopoea pitycampa – spinder og Cephalcia lariciphila - lærkespinde-

hveps. Udtag planteprøver til laboratorieundersøgelse i tvivlstilfælde. 

 

Det vil være oplagt at bede planteskolen om at udfærdige en liste over hele virksomhedens 

produktion af arter af slægterne Abies, Larix, Picea, Pinus og Pseudotsuga før kontrolbesøget, 

og så bruge listen som kontrolgrundlag. Listen kan enten tilføjes i indberetningsskemaet eller 

indskannes i Captia og tilknyttes sagen som bilag. Det er mest optimalt at få indtastet data i 

indberetningsskemaet, hvor de er mest tilgængelige. 

 

Ildsotværtplanter  

Udgangspunktet er, at danskproducerede ildsotværtplanter ikke kan omsættes til beskyttede 

zoner, da omfanget af ildsot i Danmark af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vurderes at være for 

omfattende til, at de krævede garantier kan gives. 

 

Planter af ask  

Storbritannien og Irland har indført hasteforanstaltninger med henblik på at undgå indførsel af 

asketoptørre forårsaget af svampen Chalara fraxinea (Hymenoscyphus fraxineus – kønnet sta-

die). Da symptomer på asketoptørre findes udbredt i Danmark, er det ikke muligt at give de 

krævede garantier, hvorfor danskproducerede planter af ask ikke kan omsættes til Storbritan-

nien og Irland. 

 

Planter af platan 
Storbritannien er blevet beskyttet zone for bakterien Ceratocystis platani. Planter til UK skal 

derfor fremadrettet være forsynet med et plantepas, der dokumenterer, at planterne er dyrket i 

et område, der er fundet fri for bakterien. C. platani er aldrig fundet i DK og vi kan derfor ud-

stede plantepas på danskproducerede platan til UK, som tegn på at de opfylder kravene.  

 

Planter af ægte kastanje 
Efter afreguleringen af Dryocosmus kuriphilus (orientalsk kastanjegalhveps) har Storbritanni-

en, Irland og Portugal valgt at blive beskyttet zone for skadegøreren. Orientalsk kastanjegal-

hveps forekommer ikke i Danmark og vi kan derfor udstede plantepas på danskproducerede 

planter til disse lande, som tegn på at de opfylder kravene. 

 

Virksomheder, der ønsker at eksportere  (sælge til lande udenfor EU) 

 

Virksomhederne skal som supplement til den generelle tilmeldelse til eksport orientere lokal-

afdelingen om, hvilke lande der præcist er tale om. På indberetningsskemaet er det muligt at 

fastholde ønskerne til eksport og i hvilken periode produktionen finder sted. 

Samtidig skal Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, og specielt lokalafdelingerne, være opmærksom 

på at orientere denne type virksomhed om relevante krav fra lande, som skal modtage planter-

ne. Modtagerlandets krav skal være en af de faktorer der anvendes, når tidspunkt for næste i n-

spektion i virksomheden fastsættes. 

 

På intranettet eller hjemmesiden findes oplysninger om de vigtigste modtagerlandes krav. Er 

dette ikke tilfældet, kan producenten kontakte Planter eller henvises til at få modtageren i det 

pågældende land til skriftligt at meddele Planter kravene til import herunder særlige krav til 

avlskontrol på produktionsstedet.  

 

Skift af planters oprindelse 
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I forbindelse med eksport af planter kan man komme ud for et ønske om, at planter indført til 

Danmark ændrer oprindelse til danske. For at planter kan skifte oprindelse fra udenlandske til 

danske, er det generelle krav, at planterne har været i aktiv vækst i den danske virksomhed i 

en given periode, så evt. skadegørere kan nå at udvikle symptomer og at Landbrugs- og Fiske-

ristyrelsen har udført avlskontrol af planterne.  

 

Som hovedregel vil skift af oprindelse ikke kunne ske hurtigere end angivet her:  

 

Planter dyrket i væksthus:    1 måned for urteagtige planter 

  3 måneder for træagtige planter (f.eks. citrus) 

Planter dyrket på friland:     4 måneder 

 

Kontakt Planter for yderligere drøftelse af spørgsmålet om skift af planters oprindelse. 

 

 

Canada 

Planter i medie, der ønskes Canada-godkendte ifølge Canadian Growing Medium Program 

(CGMP), skal mindst være kontrolleret 1 gang (hver kultur). Virksomheder, der producerer og 

eksporterer planter i medie til Canada, skal mindst have 2 besøg årligt, uanset de aktuelle kul-

turer. 

 

Der er krav om forhåndsgodkendelse af medie/planter efter laboratorieundersøgelse i både 

Danmark og Canada. Desuden stilles krav til virksomhedens produktionsmåde og faciliteter 

samt krav til produktionen fx voksemedier, det anvendte vand (fri for levende organismer) 

samt hygiejnen. De præcise krav til CGMP, samt en liste over Canada-godkendte virksomhe-

der findes på intranettet under regler og eksport. På de canadiske plantesundhedsmyndighe-

ders hjemmeside (www.inspection.gc.ca) kan kravene til en CGMP godkendelse også findes. 

 
Værtplanter for Phytophthora ramorum til Canada: Rosenstiklinger med og uden rod (fra 

væksthus) samt stiklinger af Ilex uden rod kan godkendes til Canada ifølge canadisk bekendt-

gørelse D-01-01 og speciel aftale mellem Danmark (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) og Cana-

da (CFIA). Kontrolfrekvenser for rosenstiklinger er 4 inspektioner/år og for Ilex 2 inspektio-

ner/år. Yderligere oplysninger om denne kontrol kan fås hos Planter. Se også PL-02/07 på 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

 

Japan 

For planter i dyrkningsmedie er der krav om, at både producent og eksportør samt planter skal 

være forhåndsgodkendt.  

 

Formeringsmateriale, der ønskes eksporteret til Japan med eller uden medium, skal inspiceres 

hver måned. Der er samme kontrolfrekvens, som hvis materialet ønskes solgt i andre områder 

(inkl. Danmark). 

 

Færdigvarer, der ønskes eksporteret til Japan, skal minimum have en inspektion af hver kultur 

(hold). Er der specielle forhold (tvivl om fx interne retningslinjer, skadegørerproblemer eller 

andet) i virksomheden, kan det lokalt besluttes at øge inspektionsfrekvensen.  

 

Virksomheder, som ønsker at blande varmebehandlet ler i andre dyrkningsmedier, kan kun 

blande de lerprodukter i som er godkendt at de japanske plantesundhedsmyndigheder (pt. kun 

Baraler). Iblandingen kan godt ske udenfor Danmark. 
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De præcise krav til godkendelse af gartnerier og eksportører findes på intranettet under regler 

og eksport. 

 

 

Norge 

Både færdigvarer og formeringsmateriale af minerflueværtplanter (samt Pelargonium zonale) 

kræver månedlige inspektioner i en 3 måneders periode for at sikre, at produktionsstedet er fri 

for karantæneminerfluer. Produktionsstedet kan være et helt gartneri/planteskole eller evt. 

mindre dele heraf, hvis der ikke er risiko for indflyvning/indførsel fra områder med ukendt 

minerflue-status. Indkøbes planter fra andre danske virksomheder som fra månedlige kontrol-

ler vides at være fri for minerfluer, kan denne status bibeholdes (fx en måned) og suppleres 

med 2 måneders kontrol på det nye sted. 

 

Minerflueværtplanterne er:  

 Apium graveolens  Agryranthemum   

 Aster   Brassica  

 Capsicum annuum  Cucumis  

 Dendranthema  Dianthus 

 Exacum Frø og Planter.  Gerbera 

 Gypsophila  Lactuca 

 Leucanthemum  Lupinus 

 Solanum lycopersicum  Solanum melongena 

 Tanacetum  Verbena  

 
Desuden kræver Norge, at planter af Camellia, Kalmia, Pieris, Rhododendron (dog ikke R. 

simsii) og Viburnum skal have været avlskontrolleret inden for de sidste 3 måneder (i vækst-

sæsonen) inden eksport til Norge.  

 

Island  

Krav til frihed for Frankliniella occidentalis på produktionsstedet for alle planter til Island.  

 

USA 

Planter af Schlumbergera og Rhipsalidopsis (Hatiora) i medie kan godkendes til eksport til 

USA. Regelsættet for produktionen og eksporten er dog komplekst. Inden en konkret produk-

tion kan igangsættes, kræves det at en lang række forhåndsbetingelser er opfyldt. Kontakt en 

medarbejder i Planter hvis der er producenter, der er interesseret i en produktion af disse plan-

tearter i medie til USA. 

 

Indberetningsskema – om forventet produktion og afsætningsområde.   

Hos planteproducenter skal indberetningsskemaet (ISK) udfyldes af kontrolløren i samarbejde 

med virksomheden ved det første kontrolbesøg i hvert kalenderår. I indberetningsskemaet an-

gives det antal planter, der forventes produceret i det angivne år. Planteantal angives altid i 

hele tusinder.  

Dyrkes der under 10 slægter/arter i virksomheden angives de alle i indberetningsskemaet (jf. 

bilag 16).  

 

Dyrkes der flere slægter/arter kan det være tilstrækkeligt at angive grupperinger som  

Væksthusplanter - mange slægter/arter, 

Planteskoleplanter – mange slægter/arter 
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Planteskoleplanter – havecenter/plantehandel 

Akvarieplanter 

Blomsterløg 

Forstplanter 

Frugtbuske 

Frugttræer 

Grønsagsplanter 

Ildsotværtplanter 

Krydderurter 

Nåletræer 

Palmer 

Småplanter 

Stauder 

Udplantningsplanter 

 

 

Endvidere skal følgende grønsagsplanter registreres, hvis de skal anvendes til erhvervsmæssig 

produktion: 
Capsicum (peber) 

Cucumis melo (melon) 

Cucumis sativus (agurk) 

Lactuca sativa (salat) 

Solanum lycopersicum (tomat) 

 

Hvis det af kontroltekniske grunde er ønskeligt, kan kontrolløren altid vælge at indtaste samt-

lige plantenavne. Oplysningerne kopieres til næste års indberetningsskema, hvor det så er mu-

ligt at rette i dem. 

 

Ved lejlighedsvis produktion af formeringsmateriale anføres produktionstidspunktet også. 

Endvidere vil det kunne være relevant at anføre, hvilke lande virksomheden ønsker at ekspor-

tere til. 

 

Arealangivelsen på indberetningsskemaet skal omfatte det dyrkningsareal, der forventes an-

vendt i det pågældende år.: 

 

 Væksthusarealer angives i m2  

 

 Frilandsarealer angives altid i ha (1 decimal).  

 

Ved arealangivelser forstås for væksthus det totale glasdækkede areal og for friland det areal, 

der er afgrænset af læhegn, større veje eller anden tydelig markering. Der sker således ingen  

fradrag for køreveje og gangarealer på produktionsarealet eller arealer mellem planterækker. 

 

Derimod medregnes gårdsplads, privat have, fyrrum, pakkerum m.v. ikke i arealangivelsen. 

 

Lejede arealer, såvel friland som væksthus, skal medregnes af lejeren, selv om lejemålet er 

kortvarigt. 
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Brugen af limplader i kontrollen 

Limplader anvendes til at konstatere om bestemte skadegørere findes eller ej. Opgørelser af 

angrebsprocent under inspektionen sker ved at konstatere, hvor mange planter der konkret er 

angrebet af den aktuelle skadegører.  

 

Blå limplader 

Om brugen af limplader kan siges, at chancerne for at fange Frankliniella occidentalis er 

størst, hvis limpladerne anbringes lige over planterne, på steder med gode lysforhold og på 

steder hvor der er en svag luftbevægelse (ikke i stillestående luft og ikke i kraftige luftstrøm-

me fra fx ventilatorer). Ældre planter og planter med blomst foretrækkes også. 

 

Kontrollen for Frankliniella occidentalis i virksomheder, der producerer formeringsmateriale 

eller certificerede planter skal altid suppleres med brug af blå limplader. Antallet af limplader 

bør være minimum 1 pr. 1000 m2. Limpladerne hænges op ved produktionens start - gerne af 

virksomheden selv, og skiftes kun hvis der fanges trips (sendes til bestemmelse) eller hvis 

limpladerne ikke længere er klæbrige. 

 
Skud af fx Dendranthema er udmærkede fødekilder for Frankliniella occidentalis. Under 

avlskontrollen af moderplanter bør et antal skud derfor undersøges (pilles fra hinanden) for 

evt. forekomst af Frankliniella occidentalis. 

 

Frankliniella occidentalis er en effektiv vektor for TSWV/INSV. Der bør derfor udvises stor 

opmærksomhed, hvis der ses tilfælde af nyindførte planter og angreb af Frankliniella occiden-

talis eller andre trips. 

 

Gule limplader  

Ved mistanke om forekomst eller manglende bekæmpelse af fx minerfluer vil anvendelse af 

gule limplader være et udmærket hjælpemiddel. Tilsvarende gælder ved angreb af mellus, 
herunder Bemisia tabaci. Præcis diagnosticering af mellus på limplader er dog pt. ikke mulig. 

 

 

Planteprøver til undersøgelse 

Planteprøver udtages i tilfælde, hvor en skadegører ikke med sikkerhed kan bestemmes på 

stedet. I praksis betyder det, at der altid skal tages prøver ved fund af skadegørere, som kan 

mistænkes at være karantæneskadegørere.  

 

Af hensyn til det videre arbejde med udryddelse af en evt. karantæneskadegører i den pågæl-

dende virksomhed, samt opsporing af hvordan skadegøreren er kommet ind i virksomheden, er 

det meget vigtigt, at det i forbindelse med prøveudtagningen helt præcist registreres, hvor 

prøven er taget. 

 

Prøven indsendes til Fødevarestyrelsens Afdeling for Plantediagnostik.  

 

Prøven emballeres omhyggeligt før afsendelsen således: 

 

 Potteplanter anbringes enkeltvis i 2 plastposer; en pose stramt om potten og rodhal-

sen og dernæst en luftfyldt pose om hele planten. Potterne stilles fast i spænd i en 

kasse, og mellemrum udfyldes med krøllet papir el. lign. 

 Løse plantedele, fx skud eller grene, lægges i luftfyldte plastposer. 
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 Hvis der er levende dyr (fx trips) i prøven, indpakkes materialet først i papir, før det 

lægges i plastposer. Det hindrer, at dyrene drukner i kondensvand. 

 

Prøven forsynes med prøvenummer fra rullen og data (inkl. prøvenr.) indtastes i VAKS på la-

boratorieprøverekvisition (LPR, faneblad - planteprøve) så udførligt som muligt. Det betyder, 

at partistørrelse og angrebsprocent skal angives. Det skal også altid beskrives, hvor i virk-

somheden prøven er udtaget. Fx anføres hus nr., bord nr., mark nr. og angiv eventuelt place-

ringen i forhold til verdenshjørnerne (anvend tegningen der er udleveret over virksomheden). 

Under "Symptomer/Forløb/Andre bemærkninger” anføres andre oplysninger, der kan have be-

tydning for laboratoriets mulighed for at stille den rette diagnose. Sortsnavn skal også angives 

sammen med slægts- og artsnavn, samt eventuelt plantematerialets oprindelse. 

 

Ved modtagelsen af prøver til laboratorieundersøgelse i LIMS anfører Afdeling for Plantedi-

agnostik et journalnummer på prøven. Når resultatet af laboratorieundersøgelsen foreligger, 

overføres resultatet automatisk til VAKS (LPR – fanebladet ”resultat”). Lokalafdelingerne og 

Planter vil fortsat modtage et analysebevis i papirform, derudover vil resultaterne kunne ses 

samlet ved at trække en rapport  over resultater overført til VAKS for en given periode. Rap-

porten skal overføres til Excell for at få den afdelingsvis.  

 

Når svaret fra laboratoriet foreligger, kan det medføre, at planternes status ændres (frigives 

fra karantæne, skal kasseres osv). Det gøres ved at oprette en ny version af det tidl igere KSK-

skema og derefter udskrive en ny inspektionsrapport til virksomheden, hvor eksempelvis navn 

på den konstaterede skadegører og den nye status er angivet. Der skal ikke ændres i tidligere 

angivelse af tidsforbrug. På faneblad 1 angives datoen for modtagelse af resultatet.  

 

Hvis bestemmelse af en skadegører ikke skønnes at have indflydelse på inspektionens resultat, 

må producenten henvises til selv at få angrebet undersøgt, medmindre producenten har ti l-

meldt sig en kontrolordning, hvor sådanne resultater også videreformidles (frivillig gennem-

gang af alle virksomhedens planter 2-3 gange om året).  

 

Prøver kan dog altid indsendes, hvis kontrolløren gerne vil have sikkerhed for at et bestemt 

symptom er forårsaget af en bestemt skadegører. Desuden skal der altid være fokus på fore-

komst af nye skadegørere. 

 

 

Undersøgelse af jord for kartoffelcystenematoder 

 

Omfattet af krav om test 

 

Efter 1. oktober 2014 er det generelle krav om jordprøvetagning for kartoffelcystenematoder 

forud for dyrkning af frilandsplanter faldet bort.  

 

Kravet om obligatorisk test retter sig herefter kun mod kartofler og planter i omdrift med kar-

tofler, som listet i bilag 8 til bekendtgørelse om planter (peber, tomat, melon, porre, rødbede, 

kål, jordbærplanter, aspargesplanter, spiseløg, skalotteløg, dahlia, gladiolus, hyacint, iris, lil-

jer, påskeliljer og tulipan). 

 

Den frivillige ordning: ”KCN-fri-planteskole” er derfor etableret i samarbejde med erhvervet, 

for at sikre, at vi fortsat kan stille de nødvendige garantier ved eksport af planter på friland til 

lande med krav om frihed for kartoffelcystenematoder på produktionsstedet (f.eks. Norge). 
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Det betyder, at virksomheden skal sikre, at ny jord der inddrages i produktionen bliver testet 

og at planter, der købes fra en anden leverandør, er fulgt af dokumentation for, at planterne 

kommer fra en jord, der er testet fri for kartoffelcystenematoder. Er der tale om en dansk leve-

randør, er det tilstrækkeligt, at virksomheden er KCN-godkendt (det fremgår af seneste in-

spektionsrapport). Er der tale om udenlandske virksomheder, skal de sikre, at planterne er 

fulgt af officiel dokumentation for at planterne er dyrket på jord, der er fri for kartoffelcyste-

nematoder. 

Særligt vedrørende nederlandske leverandører: Ifølge de nederlandske plantesundhedsmyn-

digheder, er det dog i Nederlandene fortsat et krav, at alle arealer med frilandsplanter er fun-

det fri for KCN før etablering af kulturen. Derfor behøver danske ”KCN-frie-planteskoler” ik-

ke at indhente dokumentation fra hver enkelt leverandør på, at de handlede planter fra NL er 

fri for kartoffelcyste-nematoder. 

 

Kravene om dokumentation for frihed for KCN gælder også planter, der er produceret i mark-

jord og efterfølgende plantes i potter med spaghnum (f.eks. stauder). Her er det leverandøren 

af småplanterne, der skal medsende dokumentation, mens producenten slipper, hvis der kun 

anvendes spaghnum. Disse virksomheder får godkendelsen” KCN-fri-leverandør”. 

 

Hvis ændringer på selve udtagningspraksis (antal og størrelse af prøver pr. ha) i fht. tidligere. 

Denne frivillige en virksomhed ikke kan levere den krævede dokumentation til den danske 

planteskole, vil det være muligt at få testet jord, der hænger ved planterne mod betaling.  For 

udtagning af jordprøver, følges proceduren beskrevet i DI-097/14. vedr. registrering og papir-

gange. Der er ingen prøvetagning håndteres som en rekvireret ydelse. 

 

 

Kort sagt: 

Obligatorisk test: frilandsarealer med kartofler og porre, rødbede, kål, jordbærplanter, aspar-

gesplanter, spiseløg, skalotteløg, dahlia, gladiolus, hyacinth, iris, liljer, påskeliljer og tulipan. 

Peber, tomat og melon er også på listen, men dyrkes næppe på friland i Danmark. 

Frivillig test: alle arealer i virksomheder, der ønskes registreret som ”KCN-frie-planteskoler”, 

herunder markjord, der anvendes som pottejord i denne type virksomheder. 

 

Udtagning af prøver (fælles for obligatoriske og frivillige tests) 

Frilandskulturer: Forud for hver kultur udtages 3 prøver/ha, der beregningsmæssigt udgør 

1500 m/ha. for de første 8 hektar og 400 ml/ha. for de resterende hektar.  

 

Vær opmærksom på mulighederne for reduceret prøvetagning på baggrund af arealets størrelse 

og historik til beregningsmæssigt 400 ml. pr. hektar for de første 4 hektar og 200 ml for de re-

sterende hektar, hvis producenten kan dokumentere, at betingelserne i §13 bekg. om planter er 

overholdt.  

 

Pottejord: Hvis der anvendes markjord i pottejorden, som ønskes attesteret fri for kartoffelcy-

stenematoder, udtages jordprøve(r) af jordbunken (1 prøve pr 10 m3) eller 3 prøver pr. ha af 

den mark, hvorfra markjorden hentes. Prøver udtages mindst en gang årligt, eller hver gang ny 

markjord indgår i pottejorden. Indgår der markjord af forskellige oprindelser, skal der udtages 

prøver af hver oprindelse separat. 

 

Generelle anvisninger vedrørende udtagningsteknik m.v. er beskrevet i ”Instruks for udtag-

ning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder”.  

 



INSTRUKS FOR AVLS- OG OMSÆTNINGSKONTROL 

24 

 

 

Anmeldelse om jordprøveudtagning: 

Hvis der er krav om test, skal virksomheden anmelde arealer til jordprøvetagning på formula-

ren Form83. Hvis der ønskes reduceret prøvetagning på forpagtede arealer anvendes FRO-

PLA247. 

Er der tale om frivillige test håndteres jordprøven som en rekvireret ydelse, hvor arealet an-

meldes på formular 53662-004 ”Rekvireret udtagning af jordprøver”. 

 

Registrering af data: 

Ved krav om test indtastes oplysninger om jordprøven i laboratorieprøverekvisitionen (LPR) i 

VAKS med angivelse af D-jord i felt 1.3 (Template navn) samt udfyldelse af faneblad 3 Jord-

prøver og afsluttes med status UDB. Herefter overføres den automatisk til Afdeling for Plan-

tediagnostik (LIMS), når sagen tjekkes ind. Bemærk at angivelsen D jord samtidig angiver, 

at jordprøven skal testes for kartoffelcystenematoder! 

 

Jordprøveudtagning vil ved registrering i VAKS altid blive opfattet som en kontrol, dvs der 

skal oprettes en ny KSK og relevante oplysninger skal registreres (bl.a. dato, tidsforbrug og 

afkrydsning i feltet 2.10 ” der er udtaget plante og/eller jordprøver til laboratorieundersøgel-

se”. 

 

Lokalafdelingen vil modtage analysebevis pr. mail direkte fra laboratoriet med cc til Planter. I 

tilfælde af et positivt resultat behandles sagen i Planter. 

 

Ved frivillige rekvirerede tests noteres oplysninger om prøven på blanketten ”rekvireret ud-

tagning af jordprøver”, herunder tid forbrugt til udtagning, der indsendes til Planter, hvorfra 

tiden faktureres. Jordprøven sendes sammen med formular LA77 til Fødevarestyrelsens Plan-

tediagnostiske laboratorium, der fakturerer selve analysearbejdet.  Som ved øvrige rekvirerede 

analyser sendes resultatet til rekvirenten. I må derfor bede om en kopi af analyseresultatet, og 

journalisere den på sagen i CAPTIA som dokumentation.  

 

Se DI.medd  097 ”Jordprøveudtagning i planteskoler fremadrettet”, for yderligere informatio-

ner om udtagning af jordprøver. Se meddelelsen her 

 

4.1.2 Kommentering af kravene i bekendtgørelse om planter 

Når resultatet af kontrollen skal gøres op, er det vigtigt at kende de præcise regler for områ-

det. Derfor er kravene i primært bekendtgørelse om planter kommenteret her i dette afsnit. 

Planter, der opfylder minimumskravene, godkendes til salg (ingen klassebetegnelse). 

 

Der stilles krav til: 

 

 produktionens gennemførelse (bilag 3, 4 og 7A) 

 karantæneskadegørere (bilag 1, 2) 

 ”praktisk taget fri” skadegørere (bilag 3) 

 materialets kvalitet (bilag 3 A, B, C, D) 

 sortsnavne og -beskrivelser (bilag 7 A 3) 

 identitet/renhed med hensyn til slægt/art/sort/plantegruppe (bilag 3 B2, C1, D2)  

 pakning og mærkning (bilag 6). 

 

http://naer-intranet/Default.aspx?ID=22676&Action=1&Year=2014&NewsId=38464&PID=176684
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Bemærk at kravene til karantæneskadegørere gælder alle planter. Visse af de øvrige krav gæl-

der alene bestemte slægter/arter og måske kun visse typer af planter indenfor pågældende 

slægt eller art. 

 

Bekendtgørelsens definitioner findes nu i § 2,  
 

Frugtplanteformeringsmateriale og prydplanteformeringsmateriale omfatter også frø.  

 

Bekendtgørelsens bilag 1 og 2: Planteskadegørere, der ikke må forekomme  
Ingen plantepartier angrebet af planteskadegørere i bilag 1 i bekendtgørelse om planter må 

godkendes til salg. Tilsvarende må planter nævnt i bilag 2 ikke godkendes til salg, hvis plan-

ter nævnt i bilaget er angrebet af skadegørere nævnt i samme bilag. Tolerancen er 0. Konstate-

res der angreb af skadegørere nævnt i bilag 1 eller 2 skal Planter omgående kontaktes.  

 

Alle krav i bilag 2 skal forstås direkte som de står. Et eksempel: I bilag 2 II d) nr. 15 kræves, 

at alle planter til plantning (= både formeringsmateriale og færdigvarer) af en lang række 

slægter skal være fri for TSWV (inkl. andre tospovirus).  

Ovennævnte præcisering af bilag 2’s status er nødvendig på grund af Europakommissionens 

fortolkning af sammenhængen mellem bilag 4 og 5 i plantesundhedsdirektivet (og bekendtgø-

relse om planter): Kun planter som ifølge bilag 5 skal forsynes med plantepas, skal være kon-

trolleret efter kravene i bilag 4 (selv om teksten i bilag 4 faktisk er mere omfattende)  

 

Hvis det forekommer realistisk at kunne bekæmpe en 0-toleranceskadegører fuldstændigt 

(lugning, kemisk bekæmpelse eller anden form for bekæmpelse) kan partiet sættes i karantæne 

(KSK – faneblad 5 – resultat). Bekæmpelse kan være aktuel ved visse insekt-, svampe- og 
bakterie-angreb og kan fx gennemføres ved angreb af Erwinia amylovora, når planterne står i 

potter. Angrebne planter skal straks destrueres (fjernelse af smittekilde) og anføres som kasse-

rede på inspektionsrapporten. Planter på bed, fx 1/0 tjørn, kan efter de hidtidige erfaringer ik-

ke luges rent. Her kasseres alle angrebne planter samt planter i en "sikkerhedszone" omkring 

det konstaterede angreb. 

Virus betragtes som ikke-bekæmpelig og et angreb af en 0-tolerance virus betyder derfor, at 

partiet skal kasseres. 

 

Foruden indtastning af data i kontrolskemaet, skal kontrolløren ved fund af skadegørere, der 

ikke tidligere er konstateret i Danmark, lave en kort rapport til sektoren med angivelse af ska-

degørerens udbredelse, mulig smitte/angrebstidspunkt, smitte/angrebsmåde samt andre oplys-

ninger der har betydning for at bremse et eventuelt angreb i andre virksomheder.  

 

Bekendtgørelsens bilag 3: Generelle krav til produktion og salg, herunder "praktisk ta-

get fri" 
Alle grønsags- og frugtplanter, formeringsmateriale heraf, prydplanteformeringsmateriale 

samt forstligt formeringsmateriale skal være praktisk taget fri for planteskadegørere, der for-

ringer materialets kvalitet og anvendelighed (3A, nr. 1). 

 

 

Hvad der menes med ”praktisk taget fri”, afhænger af flere ting:  

 

 hvilken plante (slægt, art) er der tale om 

 hvilken lovgivning plantearten er omfattet af (de tre plantedirektiver og direktivet om 

forstligt formeringsmateriale) 
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 plantepartiets størrelse 

 skadegøreren 

 skadegørernes antal (angrebets omfang) 

 tidspunktet for konstatering af skadegøreren (kulturens udviklingsstadie og tidspunkt 

på året). 

 

De væsentligste ”praktisk taget fri” skadegørere og tolerancerne for disse er angivet i en med-

delelse, der kan findes på intranettet på instrukssiden for avlskontrol af planter. Listen er ikke 

udtømmende og der skal ved avlskontrollen også tages hensyn til andre ”praktisk taget fri” 

skadegørere, hvis disse påvirker materialets kvalitet og anvendelighed.  

 

En tolerance på 0,1 % skal opfattes som et signal om helt at undgå denne skadegører i produk-

tionen. Hvis der ved avlskontrollen alligevel findes en enkelt angrebet plante kan partiet alli-

gevel accepteres.  

 

Enkelte syge planter i små plantepartier forårsager en høj angrebsprocent i partiet. Her skal 

hele partiet ikke destrueres, men vil normalt kunne godkendes efter kassation af de syge plan-

ter. 

 

Plantemateriale med synlige tegn på planteskadegørere skal behandles på passende måde eller 

fjernes (bilag 3 A nr. 2). Kravet er generelt omfattende, idet det er en besked om at gøre noget 

ved et skadegørerangreb, uanset dets størrelse. Når salgstidspunktet kommer, må de nævnte 

tolerancer ikke være overskredet. 

 

Fund af planteskadegørere nævnt i meddelelsen - på de relevante planter - skal altid registre-

res på kontrolskemaet – og dermed også i den inspektionsrapport som udskrives til virksom-

heden. 

 

Bekendtgørelsens bilag 4: Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktions-

stedet m.v. 

 

Kravene i dette bilag skal være opfyldt for alle planter, som skal være forsynet med plantepas 

jf bilag 6. 

 

For øvrige typer planter gælder, at kravene i bekendtgørelsens bilag 1 og 2 om frihed for plan-

teskadegørere altid skal være opfyldt.  

 

Kontakt Planter hvis der er spørgsmål om fortolkningen af bilag 4-kravene.  

 

Bekendtgørelsens bilag 6: Mærkning og pakning 
Mærkningsbestemmelserne ved salg omfatter: 

 

Plantepas 

Kravene til teksten på plantepasetiketten og plantepasfølgesedlen og udfyldelsen heraf findes 

i bilag 6 I A 1) til 4). 

 

Anvendes en plantepasfølgeseddel, skal alle plantepasoplysningerne skrives på den.  

 

Det er ikke et krav, at de enkelte felter på plantepasetiketten eller plantepasfølgesedlen skal 

være nummererede. 
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Om kravet i 2) f) (botanisk navn) kan oplyses, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har accepte-

ret, at der foruden slægts-, arts- og sortsnavn, kan tilføjes oplysninger om proveniens, klon, 

frøkilde, antal grene, stammehøjde og blomsterfarve. Argumentet for at tillade disse oplys-

ninger er, at det er kendte parametre, der tjener til en præcisering af, hvad det bestemte plan-

tepas omfatter. Risikoen for genbrug af plantepasset er dermed reduceret. 

 

Botanisk navn skal altid skrives. Der må dog gerne suppleres med det danske navn (fx tomat). 

 

Antallet af planter som er omfattet af plantepasset skal altid skrives. Ved godkendelser af 

plantepas til detailsalg, hvor passet kun omfatter en plante, skal tallet også angives. 

 

Ved opsplitning af plantepartier, der sædvanligvis sælges i bundter eller i større enheder, og 

som oprindelig var mærket med ét plantepas, skal planten efter oppotning/opdeling forsynes 

med et erstatningsplantepas. Hvis de indkøbte planter efterfølgende har befundet sig i en hel 

vækstsæson i planteskolen, vil de kunne skifte oprindelse, hvis der skal udstedes et nyt plan-

tepas. 

 

I bilag 6 I A 5) til 8) er nævnt planter, som under de nævnte betingelser, skal være forsynet 

med plantepas. 

 

Specielt om planter der ved al salg skal være forsynet med plantepas (jf. bilag 6, I, A nr. 5): I 

praksis vil hver plante/træ sædvanligvis være forsynet med et plantepas. Ved salg af planter i 

bundter eller bakker med potter accepteres dog et plantepas pr. bundt eller bakke (fx mindre 

planter af Cotoneaster). 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har accepteret, at også dansk producerede planter, hvor der ik-

ke er noget krav om plantepas, kan forsynes med et sådant, forudsat at virksomheden er regi-

streret i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og underlagt en løbende avlskontrol. 

 

For generelt at kunne anvende plantepas til hele virksomhedens produktion, kræves det, at der 

er foretaget 2-3 inspektioner om året. For forstplanter dog kun 1 inspektion om året. Plante-

paspligtige planter skal fortsat inspiceres med den frekvens som er angivet i bilag 4. 

 

Som nævnt i § 6 i bekendtgørelse om planter, kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen godkende 

registrerede virksomheder til at udstede og forsyne planter med plantepas. Ansøgning foreta-

ges på form. GA 298, plantepasset skal godkendes af kontrolløren/lokalafdelingen. Inden 

godkendelse gives, skal kontrolløren sikre sig, at virksomheden er bekendt med og forstår be-

kendtgørelsens krav til udstedelse af plantepas herunder erstatningsplantepas. Det er det virk-

somheden har skrevet under på.  

 

En tilladelse til at anvende plantepas, omfatter også tilladelse til at udstede et erstatningspas. 

Derfor forudsættes det, at virksomheden også er bekendt med reglerne for anvendelse af er-

statningsplantepas. 

 

Leverandørdokument 

Kravene til oplysninger på leverandørdokumentet findes i bekendtgørelsens bilag 6 I B 1) til 

2).  
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Bemærk, at leverandørdokumentet ikke – i modsætning til plantepas – kræver Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsens forhåndsgodkendelse. 

 

Husk at kræve, at leverandørdokumentet rent fysisk skal følge partiet! 

 

Betegnelsen ”EF-kvalitet” må kun anvendes for slægter/arter nævnt i bilag 6 I B 2 og kun hvis 

kravene i bekendtgørelsen er opfyldt.  

 

Hvis virksomheden vælger at kombinere plantepas og leverandørdokument, skal vi være me-

get opmærksomme på, hvad virksomheden skriver på dette kombinerede dokument. Alle plan-

tepas-oplysninger skal medtages, herunder også oplysninger om erstatningsplantepas – og 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen skal godkende det kombinerede plante-

pas/leverandørdokument, der har status af et officielt dokument. Kontakt Planter, hvis der er 

tvivl om hvorvidt et plantepas med bestemte oplysninger kan godkendes. 

 

I Information om krav til plantepas og leverandørdokument ved omsætning indenfor EU  fra 

17. marts 2015 findes en alfabetisk liste over planter som skal være fulgt af plantepas, leve-

randørdokument eller begge dele. Desuden findes også 15 spørgsmål og svar vedrørende plan-

tepas og leverandørdokument. 

 

Andre mærkningskrav 

De oprindelige danske mærkningskrav, om at planter altid skal være mærket med botanisk 

navn samt at produktionsvirksomhedens registreringsnummer skal være angivet ved engros-

salg, er opretholdt for dansk producerede planter (bilag 6 I D 1) og 3). 

 

Udenlandske planter kan kun forlanges mærket med de oplysninger, der kræves ifølge plante-

pas- og leverandørdokumentbestemmelserne. 

  

For planter, der producerer spiselige afgrøder, skal sortsnavnet også angives. (bilag 6 I D 2). 

For porre og kål accepteres dog betegnelserne ”vinter-” eller ”sommer-” ved detailsalg. Ved 

erhvervsmæssigt salg af disse planter, skal sortsbetegnelsen anvendes. 

 

Hvis plantepas anvendes til at opfylde det generelle mærkningskrav, skal botanisk navn altid 

nævnes. 

 

 

Pakningskrav 

ad. II 1: 

Udplantningsplanter af grønsager skal leveres i rengjort materiale eller engangsemballage. 

Rengjort materiale fortolkes her således: Emballagen skal inden plantesæsonen ved vask være 

rengjort for jord og plantedele. Emballagen skal endvidere før genbrug tømmes for løs jord og 

plantedele. 

 

Bekendtgørelsens bilag 7: Forpligtelser for registrerede leverandører 

 

Registrerede leverandører skal til stadighed opfylde forpligtelserne i bilag 7 (§ 4), ligesom de 

skal tilrettelægge og gennemføre produktion og salg af planter nævnt i bilag 3 efter retnings-

linierne i bilaget (§ 8). 

 

ad. A 1 
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Virksomheden skal stille en plan over virksomheden til rådighed, hvor marker, væksthuse 

m.v. skal være indtegnet og nummereret. Arealerne skal være angivet på planen. 

 

Endvidere skal alle relevante oplysninger om produktioner, der er tilmeldt på et andet niveau 

end det generelle kontrolniveau i virksomheden være tydeligt angivet på kort og planteliste.  

 

ad. A 2 

Leverandørens dokumentation for køb og salg er af helt afgørende betydning for værdien af 

den gennemførte kontrol.  

 

ad. A 3 

Sortsnavne:  

For planter optaget på grønsagssortslisten (DK/EF) eller registreret som plantenyheder eller 

på anden vis officielt registreret, skal det officielle navn anvendes (Gælder for slægter/arter i 

bilag 6, I, afsnit b nr. 2). 

 

Plantenyhedsloven (som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen også har det overordnede ansvar for) 

kræver ligeledes, at det sortsnavn en plantenyhed er nyhedsregistreret under skal anvendes – 

også efter at registreringen eventuelt er ophævet. I forbindelse med sortsnavnet er det tilladt 

at anføre en tillægsbetegnelse fx i form af et varemærke. 

 

Yderligere oplysninger om sortsnavne kan fås i Planter. 

 

Sortsbeskrivelser: 

Hver leverandør af en bestemt sort af frugtplanter eller prydplanteformeringsmateriale skal på 

forlangende kunne udlevere en sortsbeskrivelse. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har i medde-

lelse EX-2/94 af 9. februar 1994 nævnt de karakterer, der som minimum skal anvendes, hvis 

en leverandør selv skal beskrive en sort. 

 

ad. A 4 

Leverandørerne skal udpege en person til at varetage kontakten overfor Landbrugs- og Fiske-

ristyrelsen. Det er vigtigt, at dette krav efterleves og at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen selv 

efterfølgende bruger den kontaktperson, som virksomheden har udpeget. 

 

ad. A 5 

Kravet om identifikation af kritiske punkter i produktionsprocessen, overvågning mv. gælder 

for producenter af prydplanteformeringsmateriale.  

 

Indledningsvis skal den enkelte virksomhed afgøre, om der produceres prydplanteforme-

ringsmateriale, der skal anvendes til videredyrkning i andre erhvervsvirksomheder. 

 

1) De kritiske punkter i produktionsprocessen er typisk dem, der er listet i bilag 7 B 1. Den 

enkelte virksomhed vælger dog selv, hvilke punkter den anser som kritiske. Virksomhe-

den skal identificere og overvåge de kritiske punkter og  

2) – gemme resultatet af overvågningen. 

3) Kravet om udtagning af stikprøver er et fælles EU-krav. Da Landbrugs- og Fiskeristy-

relsen udfører kontrol i alle danske virksomheder og herunder udtager prøver til test, vil 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ikke som udgangspunkt stille præcise krav til virksom-

hederne om at udtage planteprøver til test. Hvis virksomhederne selv udtager prøver til 

test, skal de på opfordring oplyse Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om resultatet. Virk-
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somheden skal dog straks informere Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvis der konstate-

res – eller er mistanke om fund af – skadegørere nævnt i bilag 1 eller 2 i bekendtgørelse 

om planter (bilag 7 A 7). 

 

ad. A 6 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen stiller pt. ikke krav til virksomhederne om en formaliseret 

gennemgang af planterne i virksomheden. 

 

ad. A 7 

For at få fokus på de svage punkter i alle leverandørers produktionsproces, blev der pr. 1.  juli 

2002 indført krav om, at leverandørerne skal gemme dokumentation for reklamationer vedrø-

rende planter, der ikke opfylder kravene i bekendtgørelse om planter (bilag 3). Det gælder bå-

de modtagne og afsendte reklamationer. 

 

Mindst en gang årligt skal der spørges til dette punkt. Har der været tale om reklamationer, 

skal Planter kontaktes med kopi af reklamation eller lignende, samt afkrydsning i kontrolske-

maet (KSK pkt. 2.9) se afsnit 4.13. 

 

Afhængig af indholdet af reklamationen drøfter kontrollør og sektor opfølgningen på det 

nævnte problem. 

 

 

ad. A 8 

Det er vigtigt, at anmeldepligten ved fund af eller mistanke om karantæneskadegørere tages 

alvorligt. Overtrædelser af anmeldepligten skal meddeles Planter skriftligt. 

 

ad. A 9 

Planteproducenter, som anvender vævskulturteknikken i produktionen, skal ligesom andre 

planteproducenter kunne dokumentere oprindelsen af indkøbt materiale. Ligeledes skal produ-

cerede vævskulturer være mærket således, at de kan identificeres i forhold til regnskabet. 

 

Ved avlskontrollen skal det kontrolleres, om der sker en registrering af det indkomne materia-

le. Senere kan det være aktuelt at udtage prøver af produktionen til undersøgelse for plante-

skadegørere. 

 

ad. B 

Endnu er ingen virksomhed godkendt til at lave egenkontrol efter § 20 stk.1, hvilket kan skyl-

des, at kontrollen for karantæneskadegørere under alle omstændigheder skal varetages af 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Punkterne i dette bilag kan dog være en god huskeliste ved 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kontrol. 

 

Karantæne (§ 11 og 13) 

Anvendelse af begrebet ”karantæne” er en besked til virksomheden om, at planterne skal for-

blive på dyrkningsstedet. Flytning kræver en skriftlig tilladelse fra Landbrugs- og Fiskeristy-

relsen. 

 

Vær opmærksom på at karantæne skal anvendes, hvis der er mistanke om angreb af planteska-

degørere, som ville forhindre godkendelse. En hurtig diagnose skal stilles.  
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Planter i karantæne, må ikke flyttes uden skriftlig tilladelse fra Landbrugs- og Fiskeristyrel-

sen.  

 

Også planter angrebet af skadegørere, som planterne skal være praktisk taget fri for, ((bilag 3 

A 1) i bekendtgørelse om planter samt meddelelse om praktisk-taget-fri skadegørere på intra-

nettets instruksside) sættes i karantæne, hvis de ikke kan godkendes. Først efter en periode 

med karantæne kan sådanne planter kasseres, hvis problemet fortsat ikke er løst.  

 

Kassation (§ 14) 

Ved flytning og destruktion af kasserede planter skal det sikres, at der ikke sker en spredning 

af planteskadegørere fra de kasserede planter. 

 

Som udgangspunkt skal planterne destrueres ved forbrænding. Der kan også accepteres andre 

destruktionsmåder. Al bortskaffelse skal dog ske efter reglerne i bekendtgørelse om bortskaf-

felse af affald (den enkelte kommune har regler for bortskaffelse af affald). 

 

Planter/plantedele med mobile skadegørere skal transporteres i lukkede sække/beholdere. Det 

bør i hvert enkelt tilfælde aftales hvordan og hvornår destruktionen finder sted. Det aftalte 

skal skrives på inspektionsrapporten. Hvis kontrolløren finder det nødvendigt, kan destruktio-

nen overværes eller det efterkontrolleres, at en destruktion er udført som aftalt.  

 

4.1.3 Udfyldelse af kontrolskema og udskrivning af inspektionsrapport 

Da Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er en kontrolmyndighed, er det vigtigt, at beslutninger der 

træffes, bliver skrevet ned, således at det er klart for alle, hvilken beslutning der konkret blev 

truffet af hvem og hvornår. Resultatet af kontrollen skal også meddeles virksomheden mundt-

ligt, så det sikres, at konklusionen på inspektionen er forstået af virksomheden. 

 

Er der væsentlige forhold, som ikke kan meddeles på inspektionsrapporten, kan der altid ind-

tastes i bemærkningsfeltet på siden ”Vedligehold skemaer” i VAKS, så oplysningerne fasthol-

des og dermed er tilgængelige for kollegaen, der skal udføre næste kontrol i virksomheden. 

Det kan fx være situationer, hvor der er mistanke om at reglerne overtrædes, og der skal være 

fokus på dette ved kommende besøg. 

 

Hvis der under avlskontrollen konstateres forhold, som kan være af generel interesse, skal 

Planter orienteres. 

 

Efter den gennemførte kontrol bør kontrolløren træffe afgørelse om planterne kan godkendes 

og i givet fald til den påtænkte/ønskede anvendelse jf. indberetningsskemaet. På kontrolske-

maet skal der tages stilling til godkendelser mv. på følgende 4 faneblade, som vil blive omtalt 

mere udførligt senere: 

 

- Planterne er godkendt (evt. med bemærkninger/registreringer) 

- Påbud 

- Omsætning til EU 

- Eksport (udenfor EU) 

 

Data indtastes i VAKS og der udskrives på denne baggrund en inspektionsrapport til virksom-

heden. Den gives til virksomheden umiddelbart efter, at inspektionen har fundet sted.  
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Fund af følgende planteskadegørere i planter noteres på inspektionsrapporten: 

 

For alle typer virksomheder:  

  karantæneskadegørere  

 ”praktisk taget fri skadegørere” nævnt i meddelelse på intranettet under instruks for 

avlskontrol af planter. (= angreb på frugtplanter, grønsagsplanter samt formeringsma-

teriale af frugtplanter, grønsagsplanter, prydplanter og forstplanter).  

 ”praktisk taget fri" skadegørere, som andre lande er beskyttet zone for uanset om 

skadegøreren findes på formeringsmateriale eller færdigvarer. (fx Bemisia tabaci og 

TSWV/INSV) 

 usædvanlige forekomster af ”praktisk taget fri” skadegørere (mængde eller identitet) 

som vil kunne påvirke planternes kvalitet eller anvendelighed. I denne kategori kan 

findes skadegørere som evt. vil kunne blive kommende 0-tolerance skadegørere.  

 

Yderligere for virksomheder der eksporterer og virksomheder der ønsker generel overvågning 

for planteskadegørere: 

 

Foruden ovennævnte, noteres fund af alle øvrige skadegørere som skønnes at kunne påvirke 

mulighederne for eksport af planterne eller i øvrigt påvirke planternes kvalitet. 

 

Virksomheder, der fx kun producerer færdigvarer og alene vil afsætte dem i Danmark og EU-

lande uden beskyttet zone status, skal ikke have kontrolleret planterne for spindemider, blad-

lus mv. Fund af disse skadegørere skal derfor heller ikke skrives på inspektionsrapporten. 

 

Data indtastes i VAKS´ kontrolskema (KSK) efter flg. retningslinier: 

 

Faneblad 1. Besøgsdata De fleste oplysninger overføres automatisk fra ISK, når man har pla-

ceret sig i et felt, udfyldt det og gemt data med Ctrl S. Det forudsætter naturligvis, at oplys-

ningen findes i ISK. På faneblad 1 er det normalt kun aktuelt at udfylde felt 1.5 ”Besøgsdato” 

og 1.11 ”Ny inspektionsrapport efter analyse”. Her følger dog beskrivelse af samtlige felter på 

faneblad 1. 

 

1.1 Initialer   Udfyldes manuelt/automatisk overførsel på vej 

1.2 Kontrollørens navn  Automatisk overførsel 

1.3 Afdeling   Automatisk overførsel 

1.4 Adresse, afdeling  Automatisk overførsel 

1.5 Besøgsdato  Udfyldes manuelt 

1.6 Virksomhedens kontaktperson  Automatisk overførsel 

1.7 Tlf. nr   Automatisk overførsel 

1.8 Mobil tlf. nr  Automatisk overførsel 

1.9 E-mail adr.  Automatisk overførsel 

1.10 Aut. Nr.   Automatisk overførsel  

1.17 Ny inspektionsrapport efter analyse dateret den  Afkrydses manuelt samt ved fund skal 

feltet til højre afkrydses  

Udførte kontroller: 

1.11 Kun plantesundhedskontrol udført Når der kun er udført kontrol i hht. 

bekg. om planter 

1.12 Plantesundheds- og Herkomstkontrol udført Afkrydses manuelt -ved kombination af 

begge kontroller (bekg. om plan-

ter/bekg. om skovfrø og –planter) 
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1.14 Kun herkomstkontrol udført  Afkrydses manulet – kun for herkomst 

 

1.15 Omsætningskontrol jf. bekg om planter 

 

1.16 Omsætningskontrol jf. bekg. om planter  og bekg, om skovfrø og planter 
 

(1.13 Reduceret kontrol. Dato indsættes manuelt – kun for herkomst –” blændet” indtil den 

tages i brug). 

 

Vigtigt! Ved hver kontrol skal det afkrydses præcist hvilken kontrol, der er udført, da dette 

er afgørende for 

 hvilke faneblade, der er tilgængelige for indtastning,  

 hvilke bemærkningsfelter, der overføres til inspektionsrapporten   

 hvordan der faktureres 

 

Under et besøg foretages en inspektion/ en gennemgang af en del eller hele virksomhedens ak-

tuelle produktion gennemført af en eller flere af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens medarbejde-

re.  

 

Reglen er, at der udfyldes en inspektionsrapport med inspektionsdato for hver inspektion. 

Hvis virksomheden er så stor, at der skal bruges flere dage for at inspicere produktionen én 

gang, er det kun den sidste dag (dato) der anføres. Indtastes data løbende over flere dage skal 

KSKen stå med status ”åben for tilretninger” indtil inspektionen er afsluttet og den tildeles 

status ”FSO” (fysisk kontrol ok”), tildeles dato og tid forbrugt til inspektion, hvorefter rap-

porten er klar til fakturering. Ved fx blomsterløgkontrol vil der på kort tid skulle udfyldes fle-

re inspektionsrapporter, hvis der er lavet inspektioner på forskellige blomstringstidspunkter. 

 

Faneblad 2: Generelt.  Her indtastes alle oplysninger af generel karakter. 

 

(2.1 Udgået. Der er ingen bemærkninger til kontrollen -Automatiseret)  

2.2 Retssikkerhedsbrev præsenteret/uddelt 

Skal altid udfyldes. Der skal uddeles et retssikkerhedsbrev til virksomheden 

mindst en gang omåret.  
2.3 Besigtiget væksthusareal i m2   

Hvis der ikke registreres noget vil der stå 0. 
2.4 Besigtiget frilandsareal i ha.   

Hvis der ikke registreres noget vil der stå 0. Udfyldes med 1 decimal. 
2.5 Tidspunkt for næste besøg  

Tidspunktet opgives som uge og år (format uuåååå). Feltet skal altid udfyldes. 

Når en virksomhed tilmeldes skal tidspunkt for forventede første besøg registre-

res i indberetningsskemaet (ISK). Tidspunktet overføres automatisk til KSK og 

virksomheden vil dermed blive udtrukket til besøg, når distriktet trækker en rap-

port over hvilke virksomheder, der skal besøges i en given periode. Angivelse af 

tidspunkt eller ej, har ingen indflydelse på om besøget faktureres. Det afhænger 

derimod af hvad der noteres i nettotiden brugt til inspektion. 
2.6 Indberettet væksthusareal i m2     

Overføres automatisk  
2.7 Indberettet frilandsareal i ha   

Overføres automatisk  

2.8 Nettotid brugt til inspektion i virksomheden (ttmm)  



INSTRUKS FOR AVLS- OG OMSÆTNINGSKONTROL 

34 

 

Feltet skal altid udfyldes. Tiden angives til 0000 hvis inspektionsrapporten ude-

lukkende indtastes for at fastholde ny status f.eks. efter test for skadegører, hvis 

der ingen planter var i virksomheden o. lign situationer, hvor der ikke foretages 

en inspektion og dermed ikke faktureres.  

Bemærk, at udtagning af jordprøver også betragtes som en inspektion og faktu-

reres efter tidsforbrug. 

Bemærk, at hvis der rettes i en eksisterende KSK (”Ny version”), som skal fak-

tureres ved månedens udgang, skal tidsforbruget blive stående i den nye version 

og ikke ændres til 0000, så den faktureres.  

 

Pkt 2.9-2.12 Der hakkes et flueben af med et tryk på mellemrumstast ved behov. 

2.9 Modtaget dokumenter vedr. denne kontrol 

Det kunne eksempelvis være reklamationer, en kopi heraf indskannes og vedhæftes sagen 

i CAPTIA.   

2.10 Udtaget plante- og/eller jordprøver til laboratorieundersøgelser  

(2.11 Udgået) 

2.12 Godkendt certificerede planter   

2.13 Bemærkninger  

       Her er mulighed for at tilføje yderligere oplysninger, der ønskes overført til brevet  

 

Indberettede og inspicerede arealer felt 2,3 -2,4 og 2,6-2,7. Nederst på inspektionsrapporten 

skrives alle anvendte og inspicerede arealer for kategorierne væksthus og friland. Væksthus-

arealer angives i m2 og frilandsarealer i ha. (1 decimal).   

 

 

 

Indberettet areal 

Indberettet areal er defineret som de arealer, der forventes anvendt til produktion i virksom-

heden (fx også opvarmede væksthuse som den pågældende dag er tømt for planter; også fri-

landsarealer der er eller snarest vil blive anvendt til produktion af sæsonens planter). Derimod 

medregnes ikke arealer som det pågældende år anvendes til andre formål som fx korndyrk-

ning. 

 

Inspiceret areal 

Når inspiceret areal skal angives, tages der udgangspunkt i den ajourførte plan over virksom-

heden og dens arealer. Ifølge bilag 7 A 1) i bekendtgørelse om planter, skal registrerede virk-

somheder have en ajourført plan over de steder, der anvendes til planteproduktion. 

 

Inspiceret væksthusareal  

Det samlede areal af væksthuse omfatter de væksthuse (helt eller delvis fyldt med planter) 

som kontrolløren har været inde i ved den aktuelle inspektion. Mindste enhed er således et 

væksthus. Kun væksthuse helt uden planter skal ikke tælles med til inspiceret areal. Arealet af 

et væksthus tælles altid med, hvis det er inspiceret, uanset om inspektionen har været mere el-

ler mindre intensiv.  

 

Eneste undtagelse fra ovennævnte er følgende: 

Virksomheder med et stort sammenhængende væksthusareal, som samtidig anvender borde 

som flyttes rundt i hele virksomheden, kan som inspiceret areal få anført summen af arealet af 

de borde der konkret er inspiceret, hvis der alene er tale om enkelte borde der ønskes god-

kendt til eksport til Japan, Canada eller en tilsvarende situation. 
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Opgørelse af inspiceret areal i andre typer væksthuse – også i virksomheder som har et vækst-

husareal som beskrevet ovenfor – opgøres som hele væksthusets areal. 

 

Inspiceret frilandsareal  

Det samlede areal af marker og andre produktionsarealer, afgrænset af læhegn, større veje el-

ler anden tydelig markering, helt eller delvis beplantet med planter til plantning, som kontrol-

løren ved det aktuelle besøg har inspiceret. Et areal tælles med uanset om inspektionen har 

været mere eller mindre intensiv.  

 

Anvendt tid til inspektion 

Den tid der er anvendt til inspektion og udtagning af plante-/jordprøver i virksomheden (dvs. 

fraregnet tiden anvendt til kørsel til og fra virksomheden) angives i felt 2.8 på inspektionsrap-

porten. Tiden angives i timer og minutter (format; ttmm). Ligger en virksomheds væksthuse 

eller marker ikke samlet, indregnes tiden til kørslen mellem disse enheder i den samlede in-

spektionstid.  

Har en virksomhed afdelinger i andre dele af landet, der er tilmeldt under det samme registre-

ringsnummer, udfyldes en særskilt inspektionsrapport for hver del af virksomheden. Skulle 

det ske, at inspektionerne sker præcist samtidigt, vil det være nødvendigt, at den ene af in-

spektionerne først indtastes den følgende dag, idet systemet ikke kan håndtere (og fakturere) 2 

rapporter på samme besøgsdato. Det burde dog ikke være muligt, idet sagen kun kan tjekkes 

ud af en kontrollør ad gangen. 

Tid anvendt til udfyldelse af plantefortegnelser, indberetningsskemaer (ISK) eller inspektions-

rapport (KSK) medregnes i inspektionstiden. Hvis inspektionsrapporten ikke kan afsluttes pga 

manglende oplysninger/adgang til VAKS eller lignende, oplyser kontrolløren virksomheden 

om, hvor lang tid, der er anvendt i virksomheden til inspektion og gør opmærksom på, at der 

må påregnes et yderligere tidsforbrug til at inddatere/afslutte inspektionen. 

 

Faneblad 3.0: Plantepas/Leverandørdok (besvares med J/N) Her registreres den kontrol af 

plantepas og/eller leverandørdokument der udføres i forbindelse med avlskontrollen. Kontrol-

len udføres som minimum en gang om året 

 
3.1 Kontrolleret plantepas som virksomheden har modtaget 

3.2 Plantepas korrekt udfyldt 

3.3. Kontrolleret plantepas som laves af virksomheden 

3.4 Plantepas korrekt udfyldt 

3.5 Kontrolleret leverandørdokument som virksomheden har modtaget 

3.6 Leverandørdokument korrekt udfyldt 

3.7 Kontrolleret leverandørdokument som laves af virksomheden 

3.8 Leverandørdokument korrekt udfyldt 

 

Systemet er logisk opbygget, så det kun er muligt at notere resultatet af kontrollen (J/N) i felt 

3.2, 3.4, 3.6 eller 3.8, hvis den er udført, dvs der står J i 3.1, 3.3, 3.5 eller 3.8 

 
3.9 Bemærkningsfelt. Her noteres uddybende oplysninger vedr. plantepas og leverandørdoku-

ment. Oplysningerne overføres til det relevante brev. 

 
(3.0 Der tastes ikke i feltet. Feltet er udelukkende indsat for at data fra 3.1-3.8 på en læseven-

lig venlig måde kan overføres til inspektionsrapporter). 
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Faneblad 4: Godkendelser/Begrænsninger 

 

Slægts og arts navn: Navnet på den aktuelle plante fremsøges fra baggrundsregisteret. Den 

fremsøges nemmest ved at man skriver de første 3-4 bogstaver af navnet (Husk stort begyn-

delsesbogstav) trykker på tabulator 3 gange og herefter ”Enter”, brug piletaster til du står på 

det relevante navn og tryk ”Enter” 

Hvis oplysninger om artsnavn ikke findes, er det næstbedste at angive slægts- og sortsnavn. 

Sortsnavn kan ikke søges i baggrundsregisteret, men noteres i bemærkningsfeltet.  

Plantebaggrundsregisteret er en kopi af bogen ”Anbefalede plantenavne” og opdateres løben-

de.  

 

Derudover er tilføjet en række danske gruppe-betegnelser: 

En af de vigtigste er ”Virksomheden”.  

Desuden kan nævnes: Akvarieplanter, Blomsterløg, Forstplanter, Frugtbuske, Frugttræer, 

Grønsagsplanter, Ildsotværtplanter, Krydderurter, Nåletræer, Palmer, Småplanter, Stauder, 

Udplantningsplanter 

 

Plantetype: Til identifikation af den pågældende produktion kan der fra hjælpeliste vælges 

mellem: 

1 Certificeret materiale 

2 Formeringsmateriale 

3 Færdigvarer 

4 Stiklinger med rod 

5 Stiklinger uden rod                  Vælg den ønskede type med ”Enter”  

 

Mængde:  Her angives partiets størrelse. Det gøres normalt ved antal planter. Hvis der er 

flere planter eller løg i en potte, er det dog antal potter der anføres. Angivelsen må aldrig væ-

re antal bundter, kasser eller anden ubestemmelig størrelse.  

For spiseløg og blomsterløg angives partiets størrelse som antal ha.  

 

Enhed:     Altid stk – kun for løg anvendes enheden ha.  

Placering:    Her kan noteres bord nr., hus nr., mark nr. eller lignende fritekstfelt. 

Skadegører:     Vælg den relevante skadegører fra baggrundsregisteret ved at indtaste de før-

ste 3-4 bogstaver, husk stort begyndelsesbogstav tryk tab 3 gange og tryk ”Enter” eller brug 

musen til at trykke ”Søg”. Der er tilføjet en række danske betegnelser for skadegører-grupper 

som fx: minerfluer, spindemider, mellus. Opstår der behov for nye grupper kontaktes sekto-

ren. 

Angrebs%:    Her noteres hvor stor en procentdel af partiet, der er angrebet af skadegøreren 

Resultat:   Resultatet af kontrollen er opgivet som en hjælpeliste med flg. valgmuligheder: 

 Fysiogen skade 

 Iblanding af fremmed sort 

 Kun løg over 10 cm er godkendt 

 Må kun omsættes som færdigvarer 

 Prøve udtaget til laboratorieundersøgelse 

 Skal sorteres inden salg 

Bemærkninger:   I dette fritekstfelt kan der noteres yderligere oplysninger vedr. planterne. 

 

Her noteres også plantepartier, som efter ansøgning til Planter har opnået dispensation på sær-

lige betingelser. Falder resultatet ikke indenfor hjælpelistens valgmuligheder er det muligt at 

uddybe i bemærkningsfeltet. 
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I situationer hvor prydplanter i planteskoler (altid formeringsmateriale som udgangspunkt) ik-

ke opfylder betingelserne for godkendelse pga. for stort angreb af ”praktisk taget fri” skade-

gørere, anføres følgende på inspektionsrapporten i feltet ”godkendt, betingelser”: Plantenavn, 

skadegører og angrebsprocent samt tilføjelse af ”Må kun sælges som færdigvarer”. 

 

Samtlige oplysninger i blokken overføres til inspektionsrapporten. 

 
Faneblad 5, 6 og 7 er opbygget som faneblad 4, herunder nævnes derfor kun de kolonner, der 

adskiller sig fra faneblad 4. 

  

Faneblad 5: Påbud. Her noteres planter med fund af skadegørere, hvor resultatet medfører et 

påbud. Den vælges fra en hjælpeliste, der har flg. valgmuligheder:  

 Kan ikke godkendes før næste sæson pga. den anvendte lugemetode 

 Kan ikke godkendes før næste sæson pga. manglende blomster 

 Skal forblive på dyrkningsstedet da kontrol ikke er mulig pga. indslag 

 Skal forblive på dyrkningsstedet da kontrol ikke er mulig pga. ukrudt 

 Skal forblive på dyrkningsstedet i en 3 måneders karantæneperiode 

 Skal forblive på dyrkningsstedet pga. den fundne skadegører 

 Skal forblive på dyrkningsstedet pga. skadegører som skal identificeres 

 Skal kasseres på grund af den fundne skadegører 

 

Kasserede.  Planter som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har forlangt kasseret, noteres altid 

med det antal planter vi har forlangt kasseret. Hvis gartneren selv beslutter at kassere planter, 

fx i stedet for at have dem i karantæne i en periode, skrives de også under kasserede, men det 

tilføjes i bemærkningsfeltet, at det er efter ejers ønske/beslutning.  

Det noteres også hvordan og hvornår planterne vil blive kasseret. 

 

Karantæne (Skal forblive på dyrkningsstedet –dvs. resultater udover kassation).  
Her nævnes alle partier med skadegørerangreb over tolerancen for godkendelse til salg, hvis 

angrebet forventes at kunne bekæmpes. Her nævnes også partier, hvor der er begrundet mis-

tanke om angreb af skadegørere, som kan forhindre godkendelse til salg og hvor der er udta-

get materiale til laboratorieundersøgelse. Partier, hvor kontrol ikke kan udføres, kan også 

nævnes her. 

 

Et planteparti, der er angrebet af en tolerance-skadegører over tolerancen, kan sættes i karan-

tæne frem for straks at blive kasseret, hvis antallet af skadegørere kan bringes ned under den 

fastsatte tolerance ved en eller anden form for bekæmpelse. 

 

Ressourceforbruget ved en evt. senere frigivelse skal også tages i betragtning inden små part i-

er sættes i karantæne.  

I alle tilfælde skal frigivelse af planter i karantæne ske ved udfyldelse af et nyt kontrolskema 

(KSK) og udskrivning af en ny inspektionsrapport. Tid forbrugt til inspektion i virksomheden 

udfyldes kun, hvis der er foretaget inspektion i virksomheden og der skal faktureres. 

 

Efter ansøgning fra producenten til Planter, kan det besluttes, at partier, der er blevet kasseret, 

kan sælges på visse betingelser. Der udskrives i så fald en inspektionsrapport, hvoraf det 

fremgår, at partiet er godkendt på betingelser og hvad disse er.  
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Faneblad 6: Omsætning til EU. Her noteres godkendelser/leveringsforbud ved omsætning af 

plantepartier i EU.   

 

Hjælpelisten indeholder følgende valgmuligheder:  

 

 Godkendt til beskyttede zoner (zp) 

 Godkendt til beskyttede zoner (zp) for Scephalcia lariciphila: IE (UK) 

 Godkendt til beskyttede zoner (zp) : CY (ES), GR, IE, (PT), (UK) 

 Godkendt til beskyttede zoner (zp) for beet necrotic yellow vein virus (F), FI 

 Godkendt til beskyttede zoner (zp) for Bemisia tabaci: FI, IE, (PT), SE, UK 

 Godkendt til beskyttede zoner (zp) for Daktylosphaira vivifoliae: CY  

 Godkendt til beskyttede zoner (zp) for Gonipterus scutellatus: GR, (PT) 

 Godkendt til beskyttede zoner (zp) for Greminella abiedina: IE, (UK), GR 

 Godkendt til beskyttede zoner (zp) for Thaumetopoea pityocampa: (ES), IRL 

 Godkendt til beskyttede zoner for Ceratocystis platani: UK 

 Godkendt til beskyttede zoner for Dryocosmus kuriphilus: IE, UK, PT  

 Leveringsforbud til FI, IE, (PT), SE, UK (relevant ved fund af Bemisia tabaci) 

 Leveringsforbud til FI og SE (relevant ved fund af INSV og TSWV) 

 Leveringsforbud til IE og Nordirland (relevant ved fund af Liriomyza bryoniae) 

 

 

Landekoder i parentes angiver, at kun visse områder af landet har status som godkendt zone. 

De aktuelle områder er opgivet i plantesundhedsdirektivets (2000/29) bilag 2, del B.  

 

Specielle krav til beskyttede zoner 

 

a) Formeringsmateriale af Begonia, Euphorbia pulcherrima, Ficus og Hibiscus 

Hvis producenter ønsker at kunne sælge denne type materiale til de beskyttede zoner for Be-

misia tabaci, og hvis kravene i plantesundhedsdirektivets (2000/29) bilag I B og 4 B vedrø-

rende Bemisia tabaci er opfyldt vælges fra hjælpelisten ”Godkendt til beskyttede zoner (zp) 

for Bemisia tabaci: FI, IE, (PT), SE, UK”.  

 
Kravene er, at der er konstateret frihed for Bemisia tabaci på produktionsstedet ved 3 på hin-

anden følgende inspektioner udført med 3 ugers mellemrum. 
For formeringsmateriale af Euphorbia pulcherrima, hvor ovennævnte samlede inspektionspe-

riode på 9 uger ikke kan gennemføres (fx ved rodning af stiklinger fra en anden virksomhed), 

skal der desuden fremlægges plantepas dokumentation for, at de modtagne stiklin-

ger/formerings-materiale opfyldte betingelserne for godkendelse til beskyttede zoner på det 

forrige produktionssted.  

 

Hvis der konstateres Bemisia tabaci i virksomheder, der producerer formeringsmateriale af de 

nævnte slægter, kan disse planter ikke godkendes til beskyttede zoner, før dette er drøftet med 

og accepteret af Planter.  

 
Færdigvarer af Begonia, Euphorbia pulcherrima, Ficus og Hibiscus kan få plantepas, hvis der 

har været udført en regelmæssig avlskontrol, hvilket vil sige mindst 2-3 inspektioner på rele-

vante tidspunkter. Hvis passets rubrik 8 om godkendelse til beskyttede zoner ønskes udfyldt, 

er det en forudsætning, at ovennævnte tekst om beskyttet zone status fremgår af inspektions-

rapporten. 
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b) Abies, Larix, Picea, Pinus og Pseudotsuga  

Hvis der er konstateret frihed for de karantæneskadegørere der er nævnt i afsnittet om avls -

kontrollens gennemførelse vælges fra hjælpelisten 

Godkendt til beskyttede zoner (ZP): CY, (ES), GR, IE, (PT), (UK) 

Planteskolen instrueres om på sine plantepas at udfylde felt 8 med de relevante zoneangivel-

ser, altså ikke nødvendigvis alle ovennævnte fire zoner (for lærk er det fx kun IE og dele af 

UK, som har relevans). 

 

Tjek altid den samlede liste over kulturer og beskyttede zoner i ”Information om plantesund-

hed og beskyttede zoner i EU af 7. november 2014, hvis du er i tvivl om hvilke kulturer, der 

er omfattet. 

 

 

Udstedelse af leveringsforbud til visse områder af EU 

 

Sverige og Finland (beskyttet zone for TSWV/INSV) 

Ved fund af TSWV/INSV i planter i en virksomhed, gives et leveringsforbud for de pågæl-

dende planter eller et generelt leveringsforbud fra virksomheden, hvor disse skadegørere er 

fundet. 

Her vælges fra hjælpelisten: Leveringsforbud til FI og SE (relevant ved fund af INSV og 

TSWV) 

 

Vær opmærksom på at der i Danmark og det øvrige EU er 0-tolerance for TSWV/INSV i en 

række planteslægter/arter. 

 

Sverige, Finland, Storbritannien, Irland og dele af Portugal – (beskyttede zoner for Bemisia 

tabaci)  

Fund af Bemisia tabaci betyder, at der for pågældende kultur (alle planter af samme art/type), 

alternativt hele virksomheden, gives et leveringsforbud til de beskyttede zoner for denne ska-

degører. Her vælges fra hjælpelisten: leveringsforbud til FI, IE, (PT), SE, UK (relevant ved 

fund af Bemisia tabaci 

 

Irland og Nordirland (beskyttet zone for Liriomyza bryoniae) 

Ved fund af Liriomyza bryoniae i planter i en virksomhed, gives et leveringsforbud til de be-

skyttede zoner for denne skadegører for de pågældende planter (huse), evt. hele virksomhe-

den. 
Her vælges fra hjælpelisten: leveringsforbud til IE og Nordirland (relevant ved fund af Lirio-

myza bryonia) 

 

Kartoffelcystenematoder  

 

Konstateres der kartoffelcystenematoder i en virksomhed, angives det i bemærkningsfelt 2.13, 

der overføres til brevet, at ”virksomheden er registreret som kartoffelnematodlokalitet, parti-

el”. Oplysningen skal blive stående i bemærkningsfeltet indtil kartoffelnematodlokaliteten 

ophæves af Planter 

 

Faneblad 7: Eksport. Her noteres de regulære eksportgodkendelser til lande udenfor EU, li-

gesom der er mulighed for (ved fund af Frankliniella occidentalis) at notere, at eksportkrave-

ne ikke er opfyldt til Island. 
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Hjælpelisten indeholder følgende valgmuligheder: 

 

 eksportkrav ikke opfyldt til Island 

 godkendt til Canada 

 godkendt til Canada jf D-01-01- PFCP 

 godkendt til Island 

 godkendt til Japan 

 godkendt til Norge 

 godkendt til USA 

 ”KCN-fri-planteskole” 

 ”KCN-fri-leverandør” 

 (godkendt til Rusland – tages først i brug, når der er en aftale med Rusland) 

 virksomheden er principgodkendt til produktion af planter i medie til Japan 

 

Island 

Konstateres Frankliniella occidentalis i en kultur, anføres dette på inspektionsrapporten på 

faneblad 4 ”Godkendelse/bemærkninger” eller faneblad 5” Påbud” - resultat - samt faneblad 7 
”Eksport” med Frankliniella occidentalis som skadegører, og virksomheden eller kulturen 

som plantenavn. Virksomheder, hvor Frankliniella occidentalis er konstateret, inspiceres 

mindst hver måned, hvis virksomheden er interesseret i eksport til Island eller det af andre år-

sager skønnes nødvendigt. 

 
Island har krav om, at Frankliniella occidentalis ikke er konstateret på dyrkningsstedet og alle 

planter til Island skal naturligvis være helt fri for Frankliniella occidentalis. 

 

Dyrkningsstedet vil som udgangspunkt være hele virksomheden, men kan i særlige tilfælde 

være en selvstændig adskilt afdeling eller hus, afhængig af en konkret bedømmelse i den på-

gældende virksomhed.  

 
Er Frankliniella occidentalis konstateret, noteres det på faneblad 7 ” eksportkrav ikke opfyldt 

til Island” for den pågældende virksomhed eller kultur. Virksomheden skal informere NAER 
efter at et angreb er bekæmpet, og der udføres en ny inspektion efter 4 uger, findes der ikke F. 

occidentalis ved denne inspektion kan restriktionerne fjernes. På inspektionsrapporten slettes 

"eksportkrav ikke opfyldt til Island" for pågældende kultur/virksomhed.  

 

Ved høje temperaturer i væksthuset forløber F. occidentalis´ livscyklus hurtigere og perioden 

kan evt. afkortes. På inspektionsrapporten slettes "eksportkrav ikke opfyldt til Island" for på-

gældende kultur/virksomhed.  

 
Bemærk at fund af en enkelt Frankliniella occidentalis i virksomhedens planter medfører, at 

der ikke kan eksporteres fra den pågældende virksomhed eller afdeling før der igen har været 
en 4 ugers periode med frihed for Frankliniella occidentalis. 

 

Norge 

Hvis der er gennemført månedlige kontroller af færdigvarer og formeringsmateriale af miner-

flueværtplanter samt Pelargonium zonale i en tre måneders periode og de norske krav om fri-

hed for de relevante planteskadegørere er opfyldt, vælges i hjælpelisten for de aktuelle plan-

ter: ”Godkendt til Norge”. 

 

Minerflueværtplanterne er:  
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 Apium graveolens  Agryranthemum   

 Aster  Brassica  

 Capsicum annuum  Cucumis  

 Dendranthema   Dianthus 

 Exacum   Gerbera 

 Gypsophila  Lactuca 

 Leucanthemum  Lupinus 

 Lycopersicon esculentum  Solanum melongena 

 Tanacetum   Verbena  

 

 

USA 

Planteslægt, antal planter og hus nummer anføres sammen med ”godkendt til USA”. 

 

”KCN-fri-planteskole” 

 

Virksomheden principgodkendes som KCN-fri-planteskole, hvis den opfylder kravene til test 

af al jord i planteskolen og tilsvarende dokumentation fra leverandører, der leverer planter til 

videredyrkning i virksomheden. Dette er en forudsætning for leverancer af frilandsplanter til 

f.eks. Norge.  

 

”KCN-fri-leverandør” 

Virksomheden principgodkendes som KCN-fri-leverandør, hvis den opfylder kravene til at 

indkøbte planter til videredyrkning kommer fra en jord, der er testet fri for kartoffelcystene-

matoder og de kun plantes i spagnum i virksomheden, hvorfor der ikke er behov for test. Dette 

er en forudsætning for leverancer af frilandsplanter til f.eks. Norge 

 

Mangler konstateret under inspektionen. Hvis kontrol af plantepas, leverandørdokument 

m.v. viser, at der er forhold, der ikke er i orden, sættes kryds i den relevante rubrik på inspek-

tionsrapporten – og det anføres i bemærkningsfelt 2.13, hvilke forhold der ikke er i orden. 

Hvis der ikke er plads til at anføre alle bemærkninger her, kan det noteres i bemærkningsfeltet 

at der er udarbejdet et notat, der er indscannet og lagt på sagen. På tilsvarende måde håndteres 

diverse dokumenter, der skal vedlægges inspektionsrapporten.  

 

Bemærkningsfelt 2.13 kan også anvendes til at fastholde aftaler om plantepas eller andet. Det 

kunne fx være den årlige kontrol af evt. afsendte eller modtagne reklamationer samt plante-

pas/leverandørdokument. Kopi af relevante plantepas/leverandørdokumenter bør indscannes 

på sagen i CAPTIA og en bemærkning kan tilføjes i bemærkningsfeltet på siden ”vedligehold 

skemaer” i VAKS. I dette felt kan der noteres diverse oplysninger, der kan have relevans for 

kommende inspektioner i virksomheden. Noter de nyeste oplysninger øverst, så det er muligt 

at få et hurtigt overblik over status/hængepartier. 

 

Øvrige oplysninger. Hvis der i forbindelse med en inspektion er behov for at give yderligere 

og forklarende oplysninger til Planter, fx om fund af karantæneskadegørere, kan det altid gø-

res ved at sende en mail til Planter. 
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4.2 Certificerede planter 

 

Certificerede planter anvendes som en fællesbetegnelse for planter som Landbrugs- og Fiske-

ristyrelsen godkender som kerneplanter, eliteplanter eller certificerede planter klasse AAE, 

AA eller A. Betegnelserne er defineret i § 7 stk. 1 i bekendtgørelse om planter. 

 

Ved den sædvanlige avlskontrol kan planter med symptomer på skadegørere findes og evt. de-

strueres eller skadegørere kan bekæmpes på anden vis. Men den visuelle kontrol kan ikke fan-

ge skadegørerangreb der endnu ikke har givet anledning til symptomer. For at sikre det, må 

man gå mere systematisk til værks. Det er her certificeringssystemet kommer ind i billedet.  

 

Planter, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har godkendt som certificerede planter, har op-

rindelse i kerneplanter, som er udvalgt på grund af sortens gode genetiske egenskaber og ef-

terfølgende er testet og fundet fri for skadegørere, som er listet i bilag 5 bekendtgørelse om 

planter.  

 

Det er vigtigt, at kontrollørerne medvirker positivt til at udbrede kendskabet til og anvendel-

sen af certificeret plantemateriale. Herved er grunden lagt til en høj plantesundhedsstandard i 

den danske planteproduktion. 

 

Er der blandt virksomheder, der er tilmeldt avlskontrollen, interesse for at producere certifice-

rede planter – som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen godkender som officiel myndighed - delta-

ger Planter gerne i et møde med virksomheden, hvor muligheder og problemer kan drøftes.  

 

Betaling for kontrol af certificerede planter sker efter samme regler som almindelig avlskon-

trol. Der opkræves ikke supplerende afgifter. 

 

Som nævnt i bekendtgørelse om planter indeholder det danske certificeringssystem følgende 

led: prækerneplanter, kerneplanter, eliteplanter, certificerede planter i klasse AAE, AA og A. 

 

Foruden testkravene til en kerneplante af en bestemt slægt, stilles der generelle krav til virk-

somhederne, ligesom der stilles generelle krav til produktionens gennemførelse. 

 

Inden en virksomhed bliver principgodkendt til at producere certificerede planter i en bestemt 

klasse vil virksomheden være gennemgået af såvel lokalafdeling som Planter. 

 

Når en virksomhed kan godkendes, sender Planter virksomheden et brev med en bekræftelse 

på godkendelsen. Hvis der sker ændringer i godkendelsen, får virksomheden skriftlig besked 

af Planter. Lokalafdelingen modtager kopi af godkendelsesbreve. 

 

Fra 2017 er der trådt nye fælles EU-regler for  certificering af frugtplanter i kraft. Se ændrin-

gerne i bekendtgørelse om planter § 10 og bilag . Hvis der er virksomheder, der udtrykker øn-

ske om at tilmelde sig certificeringsordningen for frugtplanter, rettes henvendelse til Planter 

for nærmere information.  

 

Godkendelse af kerneplanter 

Kerneplantegodkendelser foretages af Planter. 

Virksomheder, der ønsker at få godkendt kerneplanter, skal udfylde form. GA 306 (anmeldel-

sesskema) med ét skema pr. sort/klon og sende anmeldelsen til Planter og vedlægge: 
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 beskrivelse af sort/klon 

 beskrivelse af udført selektionsarbejde 

 dokumentation for udført testnings- og rensningsarbejde 

 beskrivelse af det arbejde der foretages for at sikre, at kerneplanter er sortstypisk. 

 

Bemærk, at sortsbeskrivelsen altid som minimum skal omfatte de sortskarakterer, der er anført 

i PD-meddelelse EX-2/94 (for de nævnte slægter/arter). For frugtplanter gælder yderligere 

krav.  

 

Anmeldelsen gennemgås af sagsbehandler. Efter behov drøftes ansøgningen med kontrollør/ 

lokalafdeling samt anmelderen. Herefter foretager Planter den videre behandling af ansøgnin-

gen. 

 

Den anmeldte plante kan herefter godkendes som kerneplante, evt. med bemærkninger, eller 

anmeldelsen kan afvises. 

 

Anmelderen, virksomheden der opbevarer kerneplanten og kontrollør/lokalafdeling modtager 

kopi af anmeldelsesskemaet forsynet med resultatet af Planters behandling. Desuden sendes 

kopi af sorts/klon beskrivelsen til kontrollør/lokalafdeling. 

 

Planter arkiverer anmeldelsesskema og bilag i et kartotek over godkendte kerneplanter. 

 

Avlskontrol i virksomhederne 

Kontrolfrekvensen er omtalt i afsnit 4.1. Inspektion i disse virksomheder omfatter avlskontrol 

ligesom i almindelige virksomheder, men med speciel opmærksomhed på skadegørere som 

kerneplanter af de pågældende slægter skal være testet og fundet fri for, samt de skadegørere 

der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 2 III. Ved mistanke om skadegørere, skal der altid udta-

ges prøver til undersøgelse. 

 

For at sikre, at de producerede planter opfylder kravene til godkendelse, skal der som supple-

ment til den visuelle kontrol af kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA udta-

ges prøver til undersøgelse på Afdeling for Plantediagnostik. Antallet af prøver aftales en 

gang årligt mellem kontrolløren/lokalafdelingen, Planter og laboratoriet. 

 
Kontrollen for Frankliniella occidentalis i virksomheder, der producerer formeringsmateriale 

eller certificerede planter skal altid suppleres med brug af blå limplader. Antallet af limplader 

bør være minimum 1 pr. 1000 m2. Limpladerne hænges op ved produktionens start - gerne af 

virksomheden selv, og skiftes kun hvis der fanges trips (sendes til bestemmelse) eller hvis 

limpladerne ikke længere er klæbrige. 

 

Virksomheder, der ønsker at få godkendt certificerede planter, skal sørge for at have doku-

mentation for indkøbt certificeret materiale i en højere klasse. 

 

Udfyldelse af kontrolrapporter 

Hos producenter af certificerede planter skal udfyldes to formularer:  

 

Indtastning af inspektionsrapporten i VAKS 

Findes der i virksomheden planter som kan godkendes som certificerede planter sættes kryds i 

felt 2.12 "Godkendt certificerede planter". Øvrige dele af rapporten udfyldes som beskrevet 

tidligere. Bemærk muligheden for at angive en given slægt/art med plantetypen ”certificeret 

Kommenterede [LTS(1]: Her kunne der godt henvises til 
bekendtgørelsen eller til andet afsnit, hvis du har beskrevet det 

før. 
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materiale”, så det er helt tydeligt, hvis der er kommentarer til denne gruppe. Hos producenter 

af certificerede planter fortolkes begrebet ”praktisk taget fri” strengere. Dvs. færre skadegøre-

re tolereres. Bemærk, at enkelte skadegørere, fx Frankliniella occidentalis, som sædvanligvis 

befinder sig i ”praktisk taget fri” gruppen, er 0-tolerance-skadegørere i planter som ønskes 

godkendt som kerne-, elite- eller certificerede planter i klasse AAE og AA. Se bilag 2 III i be-

kendtgørelse om planter. 

 

Form. GA 302 – Godkendelse af elite- og certificerede planter 

Hvis kravene til oprindelse og frihed for planteskadegørere er opfyldt, godkender kontrolløren 

de enkelte sorter i en bestemt klasse. Denne godkendelse sker skriftligt på formular GA 302.  

 

Kontrolløren skal udfylde følgende på formular GA 302: 

 

Status. Her anføres status for det materiale virksomheden har indkøbt: 

 

 kerneplanter 

 eliteplanter 

 certificeret AAE 

 certificeret AA 

 certificeret A. 

 

Plantenavn. Slægts- og artsnavn anføres. Desuden anføres sorts/klonnavn. For planter til frø-

kilder anføres ”fk” efter sorts/klonnavn. Kerneplanter kan ikke opføres på form. GA 302 før 

Planter har godkendt disse. 

 

Bemærk. Her kan skrives et nummer, som henviser til en meget kortfattet tekststreng med det 

pågældende nummer nederst på formularen. 

 

Lev. fra reg.nr. Her anføres Landbrugs- og Fiskeristyrelsens 4, 5 eller 6-cifrede registre-

ringsnummer for leverandørvirksomheden. 

 

Antal leveret. Her skrives det antal planter, som er modtaget fra leverandøren. Ikke det antal 

moderplanter som det indkøbte evt. efterhånden er opformeret til. Det er altså grunddata/fakta 

der findes her. Kontrolløren må i kontrolsituationen bedømme, om det antal salgsplanter der i 

øjeblikket findes i virksomheden er realistisk i forhold til det hjemkøbte materiale. Hvis der 

sker udfald på grund af frost eller andet/ kan det være aktuelt at nedskrive antallet. 

 

Leveringsdato. Anføres som dag, måned, år fx 01.06.08. Hvis der sker en løbende levering af 

en bestemt sort/klon i en kortere periode (nogle måneder) anføres kun den første leveringsdato 

og samtidig ændres antal leveret til det samlede antal leverede planter af den pågældende 

sort/klon. Hvis frilandsplanter leveres med et vist antal hvert år i en længere periode, dvs. 

gennem en årrække, anvendes en linje til hvert års indkøb. 

 

Udskiftningsdato. Svarer til leveringsdatoen, tillagt det antal måneder/år, som iflg. bekendt-

gørelse om planter er tilladt for de enkelte arter og godkendelsesklasser. Typisk drejer det sig 

om samme udskiftningsterminer, som er anført for kerneplanter. Hvis materiale indkøbt årligt 

gennem en årrække ikke er entydigt mærket og holdt adskilt fra det øvrige, vil udskiftningsda-

toen for det først indkøbte også være gældende for det sidst indkøbte. 

 

For jordbærplanter, der fx senest kan anvendes foråret 2009, skal der skrives 31.12.08. 
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Hvis der ved fremskaffelsen af datoer alene kan skaffes årstal skal der skrives: 01.01.08 som 

leveringsdato for materiale leveret år 2008 og 31.12.08 som udskiftningsdato for materiale der 

skal udskiftes i 2008. 

 

Nederst på formular GA 302 er anført, at virksomheden kan sælge materiale af de sor-

ter/kloner, der er nævnt ovenfor, som certificeret plantemateriale i en bestemt klasse. Edb-

systemet kan automatisk udskrive, hvilken klasse der er aktuel, ud fra de oplysninger, der fin-

des om den pågældende virksomheds godkendelsesområde samt sorter og klassifikation af 

indkøbt plantemateriale. 

 

Podede frugttræer godkendes dog, som noget særligt, alene til salg som "Certificerede frugt-

træer". 

 

Papirgang. Når form. GA 302 er udfyldt/rettet, sender kontrolløren et eksemplar til Planter. 

Det andet eksemplar opbevares af kontrollør/lokalafdelingen. 

 

Når den udfyldte form. GA 302 modtages i Planter, gennemgås den af sagsbehandler. Evt. 

tvivlsspørgsmål drøftes med kontrolløren, hvorefter sekretæren foretager indtastning og retur-

nerer 4 renskrevne eksemplarer til kontrollør/lokalafdelingen. Det tilstræbes, at behandlingen 

af form. GA 302 højst tager 2 uger i Planter. Form. GA 302 opbevares i Planter i den pågæl-

dende virksomhedssagsmappe. 

 

Fra Planter modtager kontrollør/lokalafdelingen 4 renskrevne; form. GA 302. Efter at have 

kontrolleret at oplysningerne er korrekte, underskrives alle 4 formularer. Herefter sendes ét 

eksemplar til virksomheden, ét til Planter og de to sidste opbevares af lokalafdelingen. 

 

Ved næste besøg i virksomheden foretages rettelser på lokalafdelingen ene kopi, hvis der er 

sket ændringer i virksomheden siden sidst. Er der ikke sket ændringer udskrives ingen ny 

form. GA 302. Der gælder det samme princip for form. GA 302 som for inspektionsrapporten 

indtastet i VAKS: Godkendelsen er gyldig indtil næste form. GA 302 udskrives eller virksom-

heden udmeldes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens avlskontrol. 

 

Hvis virksomheden ophører med produktion af certificerede planter er det vigtigt, at dette 

meddeles Planter via GA 302, så der kan ske de nødvendige justeringer i klientregistrerings-

systemet. 

 

Ønsker du som kontrollør oplysninger om bestemte virksomheder, sorter m.v. så kontakt Plan-

ter.  

 

4.3 Omsætningskontrol  

 

I dette afsnit vil blive skelnet mellem omsætningskontrol hos registrerede leverandører som 

ikke selv producerer planter (4.3.1) og omsætningskontrol hos ikke registrerede virksomheder 

(4.3.2). 

 

Producenter af planter omsætter i sagens natur også planter og kontrollen af deres omsætning 

er en integreret del af avlskontrollen, som er beskrevet i afsnit  4.1. 
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Det er vigtigt, at lokalafdelingerne følger med i hvilke virksomheder med planteomsætning, 

der findes i distriktet, samt hvilke behov disse virksomheder har for registrering i Landbrugs- 

og Fiskeristyrelsen. På den måde får vi givet virksomhederne den information de skal have 

om lovgivningen på området. Samtidig får vi også en viden om, hvem der omsætter hvilke 

planter fra hvilke dele af verden. Den indsamlede viden vil forhåbentlig være nyttig for os i 

forbindelse med andre kontroltyper (avls-, import- og eksportkontrol) og dermed i sidste ende 

være med til, at vi kan opdage nye skadegørere så tidligt som muligt, eller være med til at æn-

dre fejl ved mærkning eller andre ting af betydning for omsætningen af planter.  

Vær hele tiden opmærksom på, om den viden du får i en konkret kontrolsituation (import, ek-

sport eller andet) kan være nyttig for din kollega, når han/hun skal lave omsætningskontrol 

hos ”sine” omsættere. Hvis du mener at have en sådan viden, skal du videregive den til din 

kollega.  

 

Når der foretages omsætningskontrol, bør der tages udgangspunkt i, at hvert led i kæden fra 

1. producent til slutforbruger, har et ansvar for, at diverse krav til planterne er opfyldt. 

Der stilles bl.a. krav til karantæneskadegørere, praktisk taget fri skadegørere, kvalitet, ident i-

tet og mærkning. Kravene er kommenteret i næste afsnit under de enkelte punkter i kontrol-

rapporten.  

 

 

4.3.1 Kontrol hos registrerede leverandører, som ikke selv producerer planter  
 

Der skal gennemføres mindst en årlig kontrol hos denne type leverandører. I virksomheder 

med stor omsætning og/eller konstaterede problemer, kan det være relevant at foretage flere 

årlige besøg.  

 

Omsætningskontrollen udføres som udgangspunkt i første kvartal af året. 

 

Inden hvert kontrolbesøg bør der udsendes varslingsbrev som er specielt lavet til denne type 

kontrol og som over for virksomheden nævner formålet med kontrollen og hvilket materiale, 

der skal være til stede ved kontrollen. 

 

Hvis Planter modtager en notifikation fra et andet EU land om, at et parti planter ikke opfyl-

der kravene for omsætning i EU - generelt - eller specielt til en beskyttet zone - vil de sende 

denne notifikation til den lokalafdeling, som leverandøren er tilknyttet.  

Lokalafdelingen skal herefter gennemføre en omsætningskontrol i virksomheden uden på for-

hånd at sende et varslingsbrev. Virksomheden skal redegøre for baggrunden for det problem, 

der er nævnt i notifikationen og hvad der vil blive foretaget for at undgå gentagelser i fremti-

den. Dette skal noteres på kontrolrapporten eller på et papir, der vedhæftes kontrolrapporten. 

Alternativt kan virksomheden blive bedt om at fremsende disse oplysninger skriftligt. En præ-

cis fremstilling er vigtig, idet der kan være tale om en overtrædelse af kravene i bekendtgørel-

se om planter, som efterfølgende vil kunne sanktioneres.  

Omsætningskontrol, der laves på baggrund af en notifikation, skal gennemføres senest 2 uger 

efter at notifikationen er modtaget i distriktet. Skyldes notifikationen skadegørerfund skal den 

gennemføres straks, hvis det derved er muligt at forhindre yderligere spredning af p lanteska-

degørere. 

 

Virksomhederne betaler gebyrer for kontrollen på samme måde som andre leverandører (pro-

ducenter).  
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Ved begyndelsen af hvert år skal omfang og tidspunkt for årets omsætningskontrolbesøg fast-

lægges. Denne type kontrol kan gennemføres helt uafhængig af, om der på kontroltidspunktet 

er planter i virksomheden eller ej.  

 

Det forudsættes, at kontrolløren har et godt kendskab til bekendtgørelse om planter. Inden 

omsætningskontrollen gennemføres, vil det være en fordel at have gennemlæst specielt bilag 7 

A i bekendtgørelsen. Her er nævnt forpligtelser for registrerede leverandører. Et af punkterne 

(nr. 2) er, at virksomheden skal føre regnskab over køb og salg af planter. På anmodning skal 

relevante bilag forevises Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Dette kan være et supplerende punkt 

til kontrollen, hvis de kontrolpunkter, der er nævnt nedenfor, ikke giver et tilfredsstillende 

billede af virksomhedens planteomsætning. 

 

Nedenfor kommenteres gennemførelsen af omsætningskontrollen med udgangspunkt i ISK og 

KSK (fanebladene 3 og 10) i VAKS3023. 

 

Når kontrollen af registrerede leverandører skal gennemføres, er det vigtigt, at det er virk-

somhedens ansvarlige kontaktperson, der deltager i kontrolbesøget. I større virksomheder er 

det helt afgørende, at det er kontaktpersonen, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kontakter, 

for at sikre en løbende effektiv dialog. Kontaktpersonen er udpeget af virksomheden i forbin-

delse med tilmelding til kontrol. Kravet om kontaktperson findes i bekendtgørelse om planter 

(bilag 7, A, nr. 4). Kontaktpersonens navn noteres i ISK og overføres automatisk til KSK. 

 

Er der tale om nye virksomheder (nyt CVR/P-nr.) skal en ny registreringsformular GA 300B 

udfyldes.  

 

4.3.1.1 Udfyldelse af indberetningsskema (ISK) 

På ISK afkrydses det indtil videre kun, om virksomheden omsætter planter med tilladelse til 

anvende plantepas. 

 

4.3.1.2 Udfyldelse af kontrolskema (KSK) og udskrivning af inspektionsrapport 

Et meget vigtigt punkt er at få afgrænset indenfor hvilke typer planter og indenfor hvilke 

slægter/arter virksomhedens aktivitet ligger. Det har grundlæggende betydning for virksom-

hedens registrering (skal de i det hele taget være tilmeldt?) og har de måske også aktiviteter 

indenfor andre af Planters områder? 

 

Hvilke planter der skal være forsynet med plantepas fremgår af PL meddelelse PL-04/09. Ud-

gangspunktet for denne kontrol er bekendtgørelse om planter.  

 

Meddelelse PL-04/09 angiver også hvilke planter, der skal være fulgt at et leverandørdoku-

ment ved engrossalg. Det er følgende planter: frugtplanter og grønsagsplanter samt forme-

ringsmateriale af prydplanter (også frø), frugtplanter (også frø) og grønsagsplanter. 

I kontrolskemaet noteres slægt/art/type af relevante planter, der aktuelt er omsat indenfor det 

sidste år eller hvilke planter, der tænkes inddraget i virksomhedens fremtidige aktiviteter.  

 

Kontrolskemaet har et afsnit om virksomhedens indkøb og salg af de planter, der er noteret 

ovenfor. Indenfor hvert afsnit skal der tages stilling til en række spørgsmål. Spørgsmålene kan 

besvares med ja eller nej. Er punktet ikke relevant eller af anden grund ikke kontrolleret sæt-

tes kryds i rubrikken ”ikke kontrolleret” Hvis der i forbindelse med et bestemt punkt er behov 

for at kommentere det yderligere, kan det ske i rubrikken bemærkninger nederst i kontrolske-

maet.   

Kommenterede [LTS(2]: Er der en nyere udgave? 
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Nedenfor er givet bemærkninger/kommentarer til de enkelte kontrolpunkter i VAKS. 

 

Faneblad 10: Omsætningskontrol 

 

10.1 Bemærkninger om slægts- og artsnavn omsat 

Her notereres hvilke typer planter og indenfor hvilke slægter/arter virksomhedens aktivitet 

ligger.  

 

Indkøb: 

 

10.2 Planter indkøbes fra EU / EU + 3. lande / 3. lande: Afkrydsningsfelter 

Oplysninger om hvilke lande der er medlem af EU fremgår af meddelelse PL-07/07. 

 

Import (fra 3. lande):Ifølge § 10 stk. 4 i bekendtgørelse om planter kan planter i bekendtgørel-

sens bilag 6 I B 2 a) og b) (grønsagsplanter og frugtplanter samt formeringsmateriale af disse) 

kun indføres fra 3. lande, hvis pågældende land er "ligestillet". Hidtil er ingen 3. lande dog 

blevet ”ligestillet” på fællesskabsplan.  

 

I praksis vil Landbrugs- og Fiskeristyrelsen indtil videre vurdere de enkelte plantepartier og 

vurdere om de opfylder alle de krav der ifølge bekendtgørelsen om planter stilles til den type 

planter produceret i Danmark og de øvrige lande i Den Europæiske Union. Konstateres det 

ved importkontrollen, at sådanne planter ikke opfylder kravene, skal de nægtes omsat. Form. 

GA 222 anvendes. I bemærkningsfeltet skal det tydeligt angives, hvad problemet er og hvad 

importøren skal gøre. 

 

Kontrolløren skal gøre importøren/omsætteren opmærksom på, at både de og eksportlandet 

har et ansvar for, at disse krav er opfyldt. Hvis importører eller 3. lande ønsker yderligere op-

lysninger om disse krav, opfordres de til at kontakte Planter. 

 

Endvidere kan nævnes, at ifølge § 15 stk. 2 i bekendtgørelse om planter skal plantepaspligtige 

planter fra 3. lande forsynes med plantepas i forbindelse med indførslen. Importkontrolløren 

skal derfor sikre sig, at sådanne planter forsynes med plantepas, inden planterne sendes i fri 

cirkulation i EU. 

 

10.3 NAER informeres om importeret prydplanteformeringsmateriale.  

 

For prydplanteformeringsmateriale inkl. frø, er det et krav, at omsættere skal underrette 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om materiale, der indføres fra ikke-EU lande. 

 

Planter, der ved import skal være fulgt af et plantesundhedscertifikat, forudanmeldes på sæd-

vanlig vis, og dermed anses underretningskravet for opfyldt. For prydplanteformeringsmateri-

ale, hvor der ikke er krav om plantesundhedscertifikat (fx frø) skal det diskuteres med virk-

somhederne, hvordan virksomheden bedst kommunikerer med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

Indtil der måtte blive fastsat en ny praksis, skal det som minimum noteres på kontrolrapporten 

hvilke frø (slægt), der importeres fra hvilke lande. 

 

Prydplanteformeringsmateriale produceret i ikke-EU lande skal mindst opfylde de samme 

krav som prydplanteformeringsmateriale produceret i EU. 

Kommenterede [LTS(3]: Nyeste version? Findes den på 
nettet? 



FEBRUAR 2017  

49 
 

Omsættere der importerer prydplanteformeringsmateriale inkl. frø, skal kunne forelægge do-

kumentation for kontrakten med leverandøren i ikke-EU-landet (bilag 7 A nr. 13 i bekendtgø-

relse om planter). Konkret bør importørerne opfordres til at få indføjet på ordrer, ordrebekræf-

telser, kontrakter, følgesedler m.v., at prydplanteformeringsmateriale opfylder kravene i art i-

kel 5 i rådsdirektiv 98/56/EF. Hvis der ikke foreligger dokumentation for, at leverandøren i 

ikke-EU landet er bekendt med rådsdirektiv 98/56/EF og sikrer, at kravene heri er overholdt, 

anføres det i bemærkningsfeltet.  

 

10.4 Virksomheden har afsendt reklamationer om planter, der ikke opfylder kravene i be-

kendtgørelse om planter 

I bilag 7 A nr. 7 i bekendtgørelse om planter findes et krav om, at leverandører skal gemme 

skriftlig dokumentation for reklamationer, som de selv sender eller modtager for planter der 

ikke opfylder kravene i bekendtgørelse om planter. Dokumentationen skal på anmodning fo-

revises Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  

Det er væsentligt at se denne dokumentation og tage en kopi af den og vedlægge den kontrol-

rapporten.  

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil kunne bruge denne viden til at overveje fokus ved fremti-

dige kontroller (plantesundhed/identitet eller andet) og ved kommende ændringer af regler.  

 

10.5 Kontrolleret planter i virksomheden 

Findes der planter i virksomheden (undtagen prydplantefrø) undersøges planterne (eller en 

stikprøve heraf, hvis der er mange) for karantæneskadegørere, praktisk taget fri skadegørere 

samt for kvalitet og fejl. Desuden sikres, at planterne er korrekt mærket (identitet og plante-

pas). Det angives på kontrolrapporten under bemærkninger, hvilke planter der er kontrolleret 

og resultatet af kontrollen. 

 

Salg: 
 
10.6 Sælges der til beskyttede zoner 

Information om de aktuelle beskyttede zoner i EU findes i ”Information om plantesundhed og 

beskyttede zoner i EU af 7. november 2014”. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bør benytte kon-

trolbesøget til aktivt at informere om denne meddelelse og beskyttede zoner i EU. 

 

10.7 Kontrolleret dokumentation for leverandøren for godkendelse til beskyttede zoner 

I meddelelse PL-04/09 findes oplysninger, om hvordan godkendelser til beskyttede zoner kan 

være angivet på plantepassene. 

Er der tale om danske leverandører kan det umiddelbart kontrolleres ved et opslag i KSK for 

den pågældende virksomhed. 

 
10.8 Modtaget reklamationer om planter, der ikke opfylder kravene i bekg om planter 

I bilag 7 A nr. 7 i bekendtgørelse om planter findes et krav om, at leverandører skal gemme 

skriftlig dokumentation for reklamationer de selv sender eller modtager for planter, der ikke 

opfylder kravene i bekendtgørelse om planter. Dokumentationen skal på anmodning forevises 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  

Det er væsentligt at se denne dokumentation, tage en kopi af den og vedlægge den kontrolrap-

porten. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil kunne bruge denne viden til at overveje fokus ved 

fremtidige kontroller (plantesundhed/identitet eller andet) og ved kommende ændringer af 

regler.  

 
10.9 Kontrolleret planter i virksomheden 

Kommenterede [LTS(4]: Gældende direktiv eller er den 

ændret siden? 

Kommenterede [LTS(5]: Der er kommet en nyere version 

Kommenterede [LTS(6]: Opdateres? 
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Findes der planter i virksomheden (undtagen prydplantefrø) undersøges planterne (eller en 

stikprøve, hvis der er mange) for karantæneskadegørere, praktisk taget fri skadegørere samt 

for kvalitet og fejl. Desuden sikres, at planterne er korrekt mærket (identitet og plantepas) Det 

angives på kontrolrapporten under bemærkninger, hvilke planter der er kontrolleret og resulta-

tet af kontrollen. 

 

10.10 Bemærkninger 

Efter at have taget stilling til de enkelte spørgsmål i punkterne 10.2-10.9 uddybes fejl og 

mangler, samt yderligere kommentarer til kontrollen i bemærkningsfeltet, der overføres til in-

spektionsrapporten. 

Hvis der er konstateret fejl eller mangler, skal det påtales og virksomheden skal have en frist 

til at rette disse. Grove fejl skal rettes straks. I andre tilfælde kan gives en frist på nogle må-

neder evt. et år. Ved næste kontrolbesøg skal der naturligvis følges op på krav fra sidste kon-

trol.   

 
10.11 Gældende regler for omsætning af planter overholdt i virksomheden 

Hvis det i felt 10.10 konstateres, at der ikke er konstateret fejl og mangler i virksomheden, af-

krydses felt 10.11.Hvis der derimod er så graverende fejl, at det vurderes, at virksomheden 

ikke overholder reglerne, afkrydses feltet ikke og Enheden kontaktes. 

 

 

Faneblad 3.0: Plantepas/leverandørdok (besvares med J/N. her registreres den kontrol af 

plantepas og/eller leverandørdokument, der udføres i forbindelse med såvel avlskontrol som 

omsætningskontrol. Kontrollen udføres minimum en gang om året.  

 

3.1 Kontrolleret plantepas, som virksomheden har modtaget 

Plantepas består altid af en etiket og evt. af en etiket i kombination med et følgedokument. 

Dokumenterne skal gemmes i mindst 1 år. For frugtplanter i mindst 3 år (bilag 7, A nr. 2 i be-

kendtgørelse om planter). 

Overvej og kontroller om leverandøren er tilmeldt til kontrol af formeringsmateriale, hvis re-

levant. 

Bemærk, at alt urteagtigt formeringsmateriale skal være forsynet med plantepas.  

 

3.2 Plantepas korrekt udfyldt 

Kravene til plantepassets information findes i bilag 6, I A i bekendtgørelse om planter.  

 

3.3 Kontrolleret plantepas som laves af virksomheden 

Jævnfør 3.1 

 
3.4 Plantepas korrekt udfyldt 

Jf. 3.2 

Hvis leverandøren selv udsteder plantepassene, instrueres virksomheden i straks at rette evt. 

fejl. 

 
3.5 Kontrolleret leverandørdokument, som virksomheden har modtaget 

Kravene til informationer på leverandørdokumentet findes i bilag 6, I B i bekendtgørelse om 

planter. Overvej og kontroller (evt. efterfølgende noter reg. nr.) om leverandøren er tilmeldt 

til kontrol af formeringsmateriale (hvis relevant)  

Ved indkøb af prydplantefrø spørges til hvilke spireprocenter virksomheden som minimum 

kræver af sin leverandør. 
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3.6 Leverandørdokument korrekt udfyldt 

Kravene til informationer på leverandørdokumentet findes i bilag 6, I B i bekendtgørelse om 

planter. 

 
3.7 Kontrolleret leverandørdokument som lavet af virksomheden  

Jævnfør 3.5 

Ved salg af prydplantefrø spørges til, hvilke spireprocenter virksomheden tillader eller kræ-

ver.  

 
3.8 Leverandørdokument korrekt udfyldt 

Jævnfør 3.6 

 

Kontakt Planter hvis fejlene er så grove, at du vurderer, at der skal tages direkte skridt overfor 

virksomheden (fx tilbagekaldelse af tilladelse til at udstede plantepas eller hvis tidligere på-

bud ikke er efterkommet). 

 

Tid anvendt til inspektion 
Tiden angives på Faneblad 2: felt 2.8 Nettotid brugt til inspektion i virksomheden (ttmm)    

Tiden anvendt i virksomheden (men ikke tiden anvendt til kørsel til og fra virksomheden) an-

gives i timer og minutter. Tid anvendt til udfyldelse af kontrolrapporten medregnes i inspekti-

onstiden. 

 

Telefonisk kontakt til virksomheden anses ikke som en inspektion. Håndtering af notifikatio-

ner kan i enkelte tilfælde ske telefonisk, men bør som hovedregel medføre et kontrolbesøg, 

evt. efter at der telefonisk er givet besked om hvilke bilag, der ønskes præsenteret ved kon-

trolbesøget.  

 

4.3.2 Omsætningskontrol hos ikke registrerede virksomheder 
Kontrol af planter under omsætning i Danmark på andre steder end hos registrerede leveran-

dører af planter (andre grossister, detailbutikker, markeder og lignende) foretages lejligheds-

vis efter forudgående meddelelse fra sektoren, men vil typisk blive håndteret som en del af 

overvågningsprogrammet jf. den generelle overvågningsinstruks.  

 

 

5. Behandling af kontrolrapporter mv. 
 

5.1 Kontrollørens opgaver 

 

5.1.1 Avlskontrol af planter 

Det er vigtigt, at data indtastes så præcist som muligt og at alle krævede oplysninger er påført.  

 

Det er kontrollørens opgave at gøre nytilmeldte leverandører opmærksomme på Landbrugs- 

og Fiskeristyrelsens hjemmeside www.lfst.dk hvor der under gartneri / produktion og omsæt-

ning kan findes følgende lovstof eller meddelelser:  

 bekendtgørelse om planter inkl. relevante kontrolmeddelelser  

 bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol.  

http://www.lfst.dk/
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Kontrolløren bør også opfordre leverandøren til at abonnere på nyheder og faglige meddelel-

ser på hjemmesiden, for til stadighed at være opdateret om nyt på området.  

 

Form. GA 298: Ansøgning om godkendelse af plantepas 

Formularen udfyldes af virksomheden og et eksemplar af et udfyldt plantepas skal være ved-

lagt, når ansøgningen returneres til lokalafdelingen. Hvis ansøgningen og det udfyldte plante-

pas kan godkendes, indtaster kontrolløren godkendelsesdatoen i Tilmeldingsskemaet (TSK) i 

VAKS og udskriver brev til virksomheden. 

 

Det er vigtigt i forbindelse med behandling af ansøgninger om godkendelse af plantepas , at 

det sikres, at virksomhederne har forstået principperne for anvendelsen, herunder også prin-

cippet om udstedelse af erstatningsplantepas. 

 

5.1.2 Certificerede planter 

Udfyldelse og fremsendelse af formular GA 302 er omtalt i afsnit 4.2. 

 

5.1.3 Omsætningskontrol 

Udfyldelse og fremsendelse af formular GA 131 (2) er omtalt i afsnit 4.3. 

 

5.2 Registrering af tidsforbrug og udfyldelse af rapporter  

Det er vigtigt, at hver kontrollør registrerer det samlede tidsforbrug til kontrollen i mtid på det 

korrekte produktnummer (under produktion): 

53023 – avlskontrol af planter 

53024 – omsætningskontrol hos planteomsættere 

53154 – herkomstpligtige planter, Avls- og omsætningskontrol 

 

Produktnumrene anvendes kun i forbindelse med tidsregistreringen, mens rapporterne indta-

stes under aktiviteten 53023 i VAKS. 

 

VAKS 53023: Indtastningen af avls- og omsætningskontrol/herkomstkontrol-data i VAKS gi-

ver mulighed for at trække oplysninger om antal indtastede kontrolskemaer, samt tiden brugt 

til avlskontrol og kontrol af certificerede planter mm. Øvrige udfyldte formularer registreres 

ikke. 

5.3 Frist for indsendelse af rapporter 

 

Følgende formular indsendes straks efter udfyldelse til Planter: 

 

 GA 222  Rapport vedrørende afvisning/tilbageholdelse af planter eller 

planteprodukter 

  

 

 Øvrige formularer indsendes efter udfyldelse til Planter efter retningslinjerne om indsendel-

sesfrister i Den generelle Kontrolinstruks  
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 GA 300 A  Ønske om registrering som leverandør af planter (producent) og 

anmodning om udførelse af plantesundhedskontrol 

 GA 300 B  Ønske om registrering som leverandør af planter (omsætter)  

  

 GA 302  Godkendelse af kerne-, elite- og certificerede planter. 

 

  

 

 

6. Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser 
 

Denne instruks træder i kraft den 1. marts 2017 og er en opdatering af den tidligere instruks  
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