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Links til tekst og mere 

information 

plantesundhed mm. 

https://lbst.dk/virksomh

eder/gartneri/produktio

n-og-salg-i-eu/#c62050
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✓ Officiel mærkeseddel, der viser at planterne er frie for 

karantæneskadegøre og nu også regulerede ikke-

karantæneskadegøre (RNQP)

✓ Skal følge planter og planteprodukter som flyttes mellem 

virksomheder

Hvad er et plantepas?

3



Det velkendte gamle plantepas
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➢ Direktiv 2000/29/EF (plantesundhedsdirektivet) + følgedirektiver

➢ Officielt bevis på at der ikke er 0-tolerance-skadegørere i planterne

➢ Ingen specifikke krav til layout

➢ Hvilke planter skal have plantepas i dag:

Engros salg af:

-Planter til plantning uanset hvem slutforbrugeren er.

-Planter til andre produktions virksomheder eller øvrige erhvervsmæssig 

anvendelse 

Detail salg af:

Fx frugttræer og enkelte andre planter

➢ Udfyldes af Landbrugsstyrelsen, producenter eller omsættere af planter.

➢ Gemmes 1 år fra udstedelsesdato.

➢ Sættes på salgsenheden: planter, emballager eller transportmidler



Nye plantepas 14. dec. 2019
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✓ Reguleret i Plantesundhedsforordningen 2016/3031

✓ Alle planter til plantning, der flyttes mellem virksomheder 

✓ Desuden hvis planter er vært for visse karantæneskadegørere, skal der 

plantepas også til private

✓ Altid når der sælges planter via nethandel også til private

✓ Liste med hvilke planter og plantematerialer tilgår!

✓ Som udgangspunkt de samme planter som tidligere plus de såkaldte 

RNQP-er fra gamle markedsdirektiver

✓ Bilag 12: Arter ved salg i EU

✓ Bilag 13: Arter ved salg beskyttede zoner  

✓ Største ændringer for frø og læggekartofler

✓ Oplysninger skal gemmes i 3 år.



66

Overskrift



• Overgangsordninger

– Inden 14. dec.: Gamle pas gælder frem til 2023

– Efter 14. dec.: Nye pas skal tages i brug

Begge typer må anvendes i overgangsperioden, hvis 

planterne er flyttet før 14. december 2019

• Hvor skal plantepasset placeres?

• Anbringes på salgsenheden:

– Pakker, bundter, sække, container
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• A Botanisk navn evt. 

sortnavn

• B Land hvor operatør er 

registreret + reg.nr på 

operatør

• C Sporbarhedskode for 

planterne, der identificere 

salgsenheden. 

Hologram, QR kode

• D Oprindelsesland på 

planterne. Evt. 3. land
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• Hvem må udstede plantepas?

– Virksomheder eller personer, som har søgt og 

godkendt som registret operatør hos 

Landbrugsstyrelsen

– Registreret operatør

• Producenter 

• Omsættere af planter

– Link til ansøgning om at blive registreret: 

https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/produktion-og-salg-

i-eu/#c16030
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• Krav til operatør i nye forordning:

– EU formkrav på vej!

– Hvert land skal selv finde ud af, hvordan 

operatørerne lever op til kravene!

– Basis:

• Operatør skal have viden om karantæneskadegørere og 

regulerede ikke karantæneskadegørere

• Beredskabsplan ift. Plantesundheden

• Risikostyringssystemer/egenkontrolprogram

• Kræver kursus af en art. Flere muligheder er i 

spil

10



• Krav til myndighed/Landbrugsstyrelsen

– Skal forelægge relevant viden for operatøren

– Skal kontrollere og handle hvis 

karantæneskadegørere eller regulerede ikke 

karantæneskadegørere er tilstede hos operatør

– Skal godkende risikostyringsplan/egenkontrol system
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Brexit og 

planter



• Vigtige punkter overvejelser hvis ”no deal”

– Øget dokument- og kontrolkrav på en lang række planter og 

planteprodukter

– Krav om registrering som importør hos Landbrugsstyrelsen hvis du 

importerer plantesundhedscertifikatpligtige varer fra Storbritannien

– Krav om registrering som eksportør hos Landbrugsstyrelsen hvis du 

har brug for plantesundhedscertifikat til dine varer til Storbritannien

– Forventet krav om ISPM 15 mærket træemballage ved eksport til 

Storbritannien

– Anmeldelse og elektronisk fremsendelse af relevante 

handelsdokumenter på plantesundhedscertifikatpligtige varer tre dage 

inden import i Storbritannien

– Importøren i UK skal forhåndsanmeldelse inden import fra EU

– https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/brexit-hvad-betyder-det-

for-dig-i-tilfaelde-af-eventuel-no-deal/#c61887
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• Som udgangspunkt fortsætter samhandel 

ufortrødent. Det er i UK interesse.

• UK vil samarbejde smidigt om at få planter og 

planteprodukter over grænsen fra dag 1

• Kontrol af planter vil foregår stikprøvevis. Ikke 

ved grænsen eller ved første modtagersted.

• Ingen told på planter, som det ser ud lige nu
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-

duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-

imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

• Mere om Brexit og planter
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-

products-if-theres-no-withdrawal-deal#importing-plants-and-plant-products-

from-the-eu 14

UK Plantesundhedsmyndigheder
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