
 

Side 1/2 

 
 

6
9

16
5

 

Landbrugsstyrelsen • Nyropsgade 30 • 1780 København V  
Tlf. 33 95 80 00 • CVR 20814616 • EAN 5798000877955 • mail@lbst.dk • www.lbst.dk  
 

 

 Journalnummer: 22-3220-000023 

 Dato:  Den 13. juli 2022 

  

  

 

 

 

 

Overgang til eksportanmeldelser i TRACES NT  
Kære Dansk Gartneri 

Fra den 1. oktober 2022 skal alle danske eksportører af planter og planteprodukter anmelde deres 

eksportforsendelser digitalt i EU-Kommissionens system TRACES NT . Med overgangen til obligatorisk 

anmeldelse af eksportforsendelser i TRACES NT bortfalder den hidtidige praksis, hvor eksportforsendelser 

blev anmeldt direkte til Landbrugsstyrelsen.  

 

For at kunne benytte systemet skal virksomhederne være registreret i TRACES NT. På den baggrund anbefaler 

Landbrugsstyrelsen, at alle danske eksportører af planter og planteprodukter registrerer sig nu, for at få 

erfaring med at bruge systemet.  

 

Landbrugsstyrelsen har siden 1. januar 2022 opfordret danske eksportører til at registrere sig og anmelde 

eksport af varer i TRACES NT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkret har Landbrugsstyrelsen kontaktet danske eksportører af planter og planteprodukter via faglige 

meddelelser til vores registrerede virksomheder samt gennem styrelsens relevante udvalg.  

I forbindelse med vores myndighedskontrol med erhvervet har vi uddelt informationsmateriale til 

virksomhederne samt opfordret til at registrere sig og få erfaring med TRACES NT.  

Senest har vi den 3. juni 2022 udsendt et brev til E-Boks til de eksportører af planter og planteprodukter, som 

endnu ikke er registreret til TRACES NT.  

 

Landbrugsstyrelsen har i første halvår af 2022 afhold fire webinarer om brugen af eksportmodulet i TRACES 

NT, hvor det også var muligt for virksomhederne at stille konkrete spørgsmål til TRACES NT kontaktpersoner 

i Landbrugsstyrelsen. Der er planlagt to yderligere webinarer i august 2022. Derudover yder 

Landbrugsstyrelsen konkret assistance til virksomhederne til såvel registrering som anmeldelse i TRACES NT.  

 

For at kunne kvalificere Landbrugsstyrelsens løbende dialog med EU-Kommissionens TRACES NT 

supportteamet omkring justeringer af systemet ved kommende opdatering er det afgørende, at de danske 

eksportører af planter og planteprodukter orienterer os med oplysninger om de udfordringer, som 

virksomhederne støder på. Dette understreger vigtigheden af, at virksomhederne får registreret sig hurtigst 

muligt.  

Dansk Gartneri 

Hvad er TRACES NT 

TRACES NT er et webbaseret IT-system, der er udviklet og drives af EU-Kommissionen. 

 

TRACES NT består af 2 dele: 

 I del 1 anmelder virksomheden sine varer til eksport, og i del 2 validerer og udsteder 

Landbrugsstyrelsen ePhytos.  

 

TRACES NT er et skridt på vejen til at digitalisere alle plantesundhedscertifikater, så de kan sendes 

hurtigere imellem plantesundhedsmyndigheder. 

 



 

Side 2/2 
 

 

For at få de danske eksportører til at registrere sig til TRACES NT - og få erfaring med at anmelde deres 

eksportforsendelser via TRACES NT inden 1. oktober 2022, har vi brug for jeres hjælp. Derfor vil vi bede jer 

om at formidle information omkring overgang til TRACES NT via jeres kommunikationskanaler såsom 

nyhedsbreve o.l. Til inspiration har vi udarbejdet nedenstående tekstboks.  

 

Tak og med venlig hilsen 

Peter Vestergaard Jensen 

Teamleder 
 

 
Information fra Landbrugsstyrelsen om overgang til eksportanmeldelser i TRACES NT 

Landbrugsstyrelsen opfordrer alle danske eksportører til at registrere sig i TRACES NT nu, for at kunne 

anmelde eksport af varer elektronisk. 

Siden 1. januar 2022 har danske eksportører af planter og planteprodukter skullet anmelde deres 

forsendelser elektronisk i systemet TRACES NT. Det er et skridt på vejen til at digitalisere alle 

plantesundhedscertifikater, så de kan sendes hurtigere og mere sikkert mellem 

plantesundhedsmyndigheder, og forsendelsen kommer hurtigere frem til importøren. 

Hidtil har det været muligt at anmelde pr. mail, men fra 1. oktober 2022 bliver det obligatorisk at anmelde 

alle forsendelser i TRACES NT. For at kunne benytte systemet, skal du være registreret i TRACES NT. Du 

bør registrere dig nu, for at få erfaring med at bruge systemet.  

Når du starter med at bruge systemet, kan du få hjælp af Landbrugsstyrelsen; bl.a. så de oplysninger, du 

bruger mest, ligger gemt som kladde i databasen. Det kan for eksempel være adressen på din importør og 

toldkoderne for de varer, du oftest eksporterer.  

Hvis mange venter med at registrere sig i TRACES NT til sidste øjeblik, er der risiko for, at der opstår lang 

ventetid på hjælp til at blive klar til at anmelde eksportforsendelser i TRACES NT. Ventetiden kan betyde, 

at din eksport kan blive forsinket nogle dage.  

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside finder du alle nødvendige oplysninger til at komme i gang. 

Her finder du vejledning til registrering i TRACES NT 

På samme side finder du: 

 Vejledning til at godkende din kollegas adgang til systemet 

 Vejledning til eksportanmeldelse  

 FAQ om brug af TRACES NT 

 Link til TRACES NT 

 

Landbrugsstyrelsen afholder den 16. og den 23. august 2022 kl. 13-14 webinarer om brugen af  

eksportmodulet i TRACES NT, hvor der også vil være mulighed for at stille  

spørgsmål. Du tilmelder dig webinaret ved at sende en e-mail til: chrira@lbst.dk, og du vil herefter 

modtage et  

Skype link til webinaret. 

 

Du er velkommen til at kontakte Team Plantetilsyn på tlf.nr. 33 95 80 00, eller via mail 

Planter&Biosikkerhed@lbst.dk.  

https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/eksport-ud-af-eu-plantesundhed/traces-nt/
mailto:chrira@lbst.dk
mailto:Planter&Biosikkerhed@lbst.dk

