
Handlingsplan ved fund eller mistanke om fund af særligt alvorlige 

planteskadegørere 

1  Isoler om muligt de angrebne planter/partier 
 

[Beskriv hvorledes dette skal foregå i virksomheden, og om der er særlige hensyn, som 
skal tages, på baggrund af de kulturer der dyrkes.] 

2  Afmærk de angrebne planter, så det tydeligt fremgår for dine kolleger at de skal være 
opmærksomme  
 

[Beskriv hvorledes planterne/partierne mærkes, således at det er tydeligt for alle i 
virksomheden, at der her er tale om planter/partier, som afventer yderligere 
undersøgelser pga. muligt fund af en særligt skadelig planteskadegører, og derfor ikke 
må flyttes eller håndteres.] 

3 Underret Landbrugsstyrelsen og/eller den plantepasansvarlige i virksomheden. Når 
Landbrugsstyrelsen ankommer overtager styrelsen ansvaret og styrelsens anvisninger skal følges. 
Landbrugsstyrelsen kan kontaktes: 
 

- Via kontrollørerne, der kommer i virksomheden 
- På styrelsens direkte nummer: 33 95 80 00  
- Via hjemmesieden, hvor fundet kan anmeldes på lbst.dk 

 
Følgende skal underrettes i virksomheden: 
  
[Lav jeres egen beskrivelse af, hvem i virksomheden der skal kontaktes og informeres, herunder 
relevante telefonnumre mv. Beskriv også hvorledes kolleger i virksomheden informeres og holdes 
løbende opdateret.] 

4 Undersøg omkringstående planter for symptomer og/eller skadegørere 
 
[Beskrive hvorledes de omkringstående planter skal undersøges og beskriv ligeledes, hvordan 
disse isoleres og afmærkes, hvis der gøres yderligere fund eller opdages symptomer.] 

5 Sporbarhed: Undersøg hvor planterne/partierne kommer fra og om nogle er sendt videre 
 
[Beskriv hvorledes sporbarheden af de angrebne planter/partier undersøges og gøres tilgængelig 
for Landbrugsstyrelsen, som efterfølgende undersøger fundet. Er der fx tale om: 
 

- importerede planter til plantning; hvorfra kom disse? 
- planter fra andre EU-lande; er disse korrekt mærket med plantepas? 
- at planterne er solgt videre; hvem er de solgt til og hvordan kontaktes modtageren? 

 

Information om sporbarhed vil blive efterspurgt af Landbrugsstyrelsens kontrollører ved 
ankomst og det er derfor vigtigt at denne type information tilvejebringes hurtigst muligt.] 

6 Identificer mulige værtsplanter i området 
 
[Beskriv hvordan dette håndteres i din virksomhed med udgangspunkt i virksomhedens 
placering, nærmiljø mv.] 

 


