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Kære indehaver af internetbutik
Der kommer nye EU-regler om plantesundhed, som træder i kraft i december 2019. Reglerne betyder
bl.a., at internetbutikker, der sælger planter og visse frø1, både til private forbrugere og til
erhvervskunder, skal registreres og betale årsgebyr hos Landbrugsstyrelsen. Dette skyldes, at salg af
planter på internettet er vokset støt de sidste mange år, og Landbrugsstyrelsen skal have mulighed for
at føre tilsyn med planterne for at kunne sikre plantesundheden. Desuden indeholder reglerne nogle
specifikke mærknings- og informationskrav, som internetbutikker skal overholde.
For at kunne informere de internetbutikker, som vi mener bliver omfattet af reglerne, har vi lavet en
struktureret internetsøgning over internetbutikker, der sælger planter og frø til private, og derfor
modtager du dette brev.
Specifikt ønsker vi med dette brev at informere dig om, at

der kommer nye regler pr. 14. december 2019

vi mener, at din internetbutik bliver omfattet af reglerne

din internetbutik skal registreres hos Landbrugsstyrelsen, og du skal betale et årsgebyr på 2.354 kr.

du skal sikre, at de planter og visse frø (listet i fodnoten), du sælger, er mærket med plantepas

du skal stille information om plantesundhed til rådighed for dine kunder på butikkens hjemmeside

du kan holde dig opdateret via vores hjemmeside og ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.
I de nedenstående afsnit kan du læse mere om, hvilke internetbutikker, der er omfattet af reglerne, og
hvilke krav, der kommer til at gælde.

Hvilke internetbutikker er omfattet af de nye krav og skal registreres?
Som udgangspunkt er alle internetbutikker, der sælger planter til plantning og visse frø, som de
importerer direkte fra et land, der ikke er medlem af EU, omfattet af de nye regler. Der er dog to
undtagelser:
1. internetbutikker, hvor kunden udelukkende bestiller planterne online, og derefter selv afhenter
dem hos sælger
2. internetbutikker, der udelukkende selv udbringer planter og ikke benytter sig af fx et fragtfirma til
levering.
I begge disse situationer vil din butik være undtaget fra registreringskravet.

1

69165

Visse frø: Med visse frø menes de frø, der bliver certifikatpligtige, jf. artikel 72 i Plantesundhedsforordningen:
Frø af skalotteløg (Allium ascalonicum L.), kepaløg, (Allium cepa L.), purløg (Allium schoenoprasum L.), og porre (Allium
porrum L.) til udplantning, samt frø af lucerne (Medicago sativa L.), frø af almindelig solsikke (Helianthus annuus L.), tomat
(Solanum lycopersicum L.), samt frø af bønneslægten (Phaseolus L.).
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Reglerne gælder også for internetbutikker, der sælger til erhvervskunder. Her gælder dog yderligere
krav til salg af visse frø, da disse altid skal forsynes med plantepas, uanset om de importeres fra et land,
der ikke er medlem af EU, eller stammer fra et EU-land.
Vær opmærksom på at registreringskravet indebærer, at du skal betale et årsgebyr, som pt. lyder på
2.354 kr.

Hvilke krav kommer til at gælde for en registreret internetbutik?
Der vil blive krav om, at varerne skal være korrekt mærket ved salg. Mærkningen består af et plantepas,
der viser, at planterne er produceret på et produktionssted, der er under officiel kontrol. Formålet med
plantepasset er at vise, at planterne er fundet fri for særligt alvorlige og smitsomme planteskadegørere.
Det vil være internetbutikkens ansvar at sikre, at plantepasset er på varen ved leveringen til den private
kunde såvel som den professionelle. Dette gælder også, selvom internetbutikken ikke selv producerer
planterne eller frøene, men udelukkende er mellemled mellem producent og køber.
Hvis du handler med plantearter, hvor der er restriktioner for flytningen inden for EU, skal der på
internetbutikkens hjemmeside også stilles specifik information om særlige plantesundhedskrav til
rådighed for kunderne.
Det er endnu ikke vedtaget, præcist hvilke plantearter, der er omfattet af restriktioner, men når det er
på plads, vil vi skrive på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, hvilke specifikke regler, der gælder for
hvilke planter. Dette kan du kopiere til din hjemmeside. Når vi har oplysningerne klar, sender vi et
nyhedsbrev om opdateringen.

Hvad er et plantepas og hvilke planter skal mærkes med plantepas?
Selve mærkningen med plantepas på planter, der handles inden for EU, er ikke ny. Plantepasset har
været brugt som mærkning i mange år. Det er dog nyt, at mærkningen også kommer til at gælde
internetbutikker, og at plantepasset skal følge med ved salg til private.
Langt de fleste planter er omfattet af de nye mærkningsregler. En undtagelse er dog, hvis du selv leverer
planterne til køberen, eller hvis køberen selv afhenter planterne ved din fysiske adresse eller lager.
Skemaet, der er vedlagt dette brev, giver et hurtigt overblik over hvilke planter og planteprodukter, der
skal mærkes, men ikke detaljeret information. Skemaet viser kun de produkter, der typisk sælges over
internettet. Hvis du har spørgsmål til produkter, der ikke er medtaget i skemaet, er du meget
velkommen til at kontakte os.
Du kan læse mere om brugen af plantepas, se eksempler på layout og læse hvilke planter, der er
omfattet i vores vejledning og FAQ. Du finder oplysningerne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside
under Virksomheder – Gartneri – Produktion og salg i EU.
Vejledningen ligger under overskriften ”vejledninger” og FAQ’en finder du under menupunktet ”FAQ
om plantepas”.
Her finder du oplysninger om plantepas: link til Landbrugsstyrelsens side om plantepas

Hvem sætter plantepas på planterne?
Ofte vil der allerede være plantepas på de planter og planteprodukter, du sælger videre til den endelige
forbruger. Plantepasset er i dag allerede et krav til producenter, når planter sælges inden for engrosleddet. Derfor bør plantepasset allerede følge med planter, som du har købt af en producent eller
underleverandør. Det er dog dit ansvar at sikre, at der er plantepas på varen, når du sælger den videre.
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Hvis du har brug for selv at udstede plantepas og mærke planterne, skal du godkendes til dette af
Landbrugsstyrelsen. Alternativt kan du aftale med din leverandør af planterne eller frøene, at de
mærker dem med plantepas på mindste salgsenhed. Mindste salgsenhed er som udgangspunkt den
enkelte plante eller frøpose.
Det tager tid at få aftaler i stand med leverandører eller få opsat eget IT-system til at kunne udskrive
formfaste mærkningssedler som plantepas. Derfor anbefaler vi, at du allerede nu går i gang med
forberedelserne, hvis du bliver omfattet af reglerne, så du kan overholde dem fra 14. december 2019.
Hvis du selv har brug for at kunne mærke dine planter eller frø med plantepas, kan du finde
information om, hvad du skal gøre i vejledningen. Vær opmærksom på, at du skal have godkendt en
skitse af dit plantepas inden d. 14. december. Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at
kontakte os.

Hvad skal du gøre?
Først og fremmest skal du afklare om din internetbutik bliver registreringspligtig.
Hvis det er tilfældet kan du indtil 14. december 2019 fortsætte som hidtil, men efter den 14. december
2019 skal du være registreret hos Landbrugsstyrelsen, og de planter og planteprodukter, hvor der er
krav om mærkning, skal følges af et plantepas. Fra samme dato skal du også sikre, at der stilles relevant
information om plantesundhed til rådighed for kunderne.
Hvis du selv har brug for at mærke dine planter eller frø med plantepas, skal du have plantepaslayoutet
godkendt af Landbrugsstyrelsen inden d. 14. december. Du kan læse mere om dette i vejledningen.
Du kan allerede nu henvende dig til os og blive skrevet op, så sørger vi for, at du bliver registreret, som
du skal fra 14. december. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om hvorvidt
reglerne gælder for dig.
Vi opfordrer til, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev ”Planter og plantesundhed”, så får du løbende
besked, når der er noget nyt på området.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ”planter og plantesundhed” på Landbrugsstyrelsens hjemmesiden
her.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Planteenheden, Team Plantetilsyn på telefon 33 95
80 00 eller via mail planter@lbst.dk.
Med venlig hilsen
Landbrugsstyrelsen, Planter.
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Skema over produkter, der er omfattet af de nye krav.
Hvis du handler med:

Gælder kravene for mig, som
sælger til en privatkunde?

Gælder kravene for mig, som
sælger til en erhvervskunde?

Visse frø

Ja – men udelukkende i de tilfælde,
hvor du selv importerer frøene fra
lande uden for EU

Ja

Alle andre frø

Nej

Nej

Snitblomster og dele af planter til
dekoration mv.

Nej

Nej

Emner af træ

Nej

Nej

Akvarieplanter

Ja

Ja

Krydderurter

Ja

Ja

Potteplanter

Ja

Ja

Udplantningsplanter

Ja

Ja

Løg og knolde

Ja

Ja

Træer og buske

Ja

Ja

Rullegræs

Ja

Ja
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