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1. 
Ny kontrolmodel 
og kompetence-

Styrkelse



Formål

At få en lovgivning, der i højere grad kan beskytte vores skovbrug, gartneri og landbrug 
mod nye risici. 
Det opnås gennem en enklere, mere forebyggende og risikobaseret lovgivning,  hvor vi 
opererer mere proaktivt og informerende. 
Og gennem et stærkere beredskab mod nye trusler og adgang til moderne IT-
systemløsninger, og risikobaseret kontrol for de professionelle operatører. 

- ”Forebyggelse og bekæmpelse”

Forordningerne tegner de store linjer for EU's håndtering af plantesundheden.
De mere specifikke krav på en lang række områder skal specificeres i (potentielt 2 x 70) 
gennemførelsesbestemmelser i Kommissions arb. grupper de næste 2-3 år. 

Projektet løber i perioden 1. januar 2017 til 1. januar 2020.
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Spor 1. Ny kontrolmodel og kompetenceudvikling

Formål: Re-designe den danske plantesundhedskontrol i overensstemmelse med de EU 
harmoniserede kontrolregler og styrkelse af myndighedskapaciteten. 
Re-designe gebyrmodellen.

Delopgaver:
- udvikle risikobaseret kontrol på baggrund af operatørernes aktiviteter.
- implementere nye kontrolregler for plantesundhed og helt nyt regime for importkontrol. 
- indføre stikprøvebaseret importkontrol af ikke-regulerede produkter.
- identificere og strukturere efteruddannelsesbehov for kontrollører (risikobaseret tilsyn 
og audit). 
- Implementere kompetenceforløb/etablere uddannelsesforløb for udvalgte interessenter.

- udvikle interne audits og tilsyn med officielle laboratorier.
- sikre laboratorieløsning og diagnostik

- udvikle ny gebyrmodel.
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Spor 2.  Risikohåndtering: Beredskab og overvågning

Formål: Styrke risikohåndtering og beredskab på plantesundhedsområdet, 
videreudvikle den offentlige overvågning for EU prioriterede karantæneskadegørere, samt 
forbedre erstatningsmuligheder og indsats ved udbrud af karantæneskadegørere.

Delopgaver: 
- udarbejde skadegørerspecifikke bilag med aktionsplaner til beredskabsplanen.
- gennemføre beredskabsøvelser/simuleringsøvelser.
- kortlægge planteskadegøreres fravær eller forekomst og udbredelse.
- etablere kontaktnet og system for input fra ”Citizens science”. 
- bidrage til kravsspecifikationer til etablering af kortløsninger for skadegørerudbredelse 
(IT-udvikling håndteres i projektspor 5).
- analysere mulighederne for at etablere dansk fondsmodel for dækning af operatørers tab 
ved udbrud af karantæneskadegørere (med EU medfinansieringsmulighed).
- indgå partnerskaber med relevante interessenter, herunder med Kommissionen og 
andre medlemslande.
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Spor 3. Formidling: Nye skadegørertrusler og ”Public awareness” 

Formål: 
Styrke målrettet formidling til erhvervet og til offentligheden om væsentlige risici, mhp. 
inddragelse i overvågningen for alvorlige skadegørere

Delopgaver:
- informationskampagner om trusler for plantesundheden
- nyt set up for information ved udbrudssituationer
- informationer til den brede offentlighed
- nyt hjemmesideafsnit om plantesundhed
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Spor 4. PRA/trusselsbilleder (”Emerging risks”)

Formål: 
Give input til EU risikovurderinger og ”management options”. 
Skærpe foranstaltningerne mod introduktion og spredning af nye skadelige 
planteskadegørere, herunder restriktioner for nye kategorier af midlertidigt regulerede 
produkter, indtil en EU risikoanalyse er gennemført.

Delopgaver:
- videreudvikle dansk kapacitet for risikovurderinger
- anvende alle tilgængelige input (Europhyt, arbejdsgrupper, erhvervet, SCoPAFF mm.) til 
at scanne for nye skadelige planteskadegørere og lave risikovurderinger med fokus på 
danske forhold.
- udarbejde en metode til håndtering af henvendelse om mistanke om nye skadegørere
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Spor 5. IT-udvikling

Formål: 
Implementere EU´s informationsstyringssystem, IMSOC og dermed udvikle 
dataudveksling mellem IMSOC og nationale systemer, sikre øvrige IT ændringer i kontrol-, 
tilsyns, overvågnings- og gebyrsystemer.

Delopgaver:
- IT udvikling af platforme (til TRACES, ePhyto m.m.)
- inddrage operatører i udvikling og test
- VAKS ændringer eller nye systemudviklinger
- IT kortløsninger
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Formål

• At gøre opmærksom på Landbrugsstyrelsens arbejde med 
plantesundhed. 

• At få borgerne til at hjælpe os med at holde karantæne-
skadegørere ude af Danmark ved ikke at tage planter med 
hjem fra rejser.

/ Landbrugsstyrelsen /Kampagne - Biller i bagagen?10



Landbrugsstyrelsen / Kampagne - Biller i bagagen?11

KAMPAGNE BILLER I BAGAGEN?
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KAMPAGNE BILLER I BAGAGEN?
MEDIEOMTALE

Indslag om kampagnen i TV2 Lorry Artikel om kampagnen i 
Morgenavisen Jyllands-Posten

Artikel om kampagnen på 
nyhederne.tv2.dk

Der blev bragt artikler og indslag om 
kampagnen online i følgende medier: 
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KAMPAGNE BILLER I BAGAGEN?
SOCIALE MEDIER

Facebook

Twitter

Linkedin Youtube



Kulturnat 2017
Sammen sikrer vi sunde planter



Formål

• At gøre opmærksom på Landbrugsstyrelsens arbejde med 
plantesundhed 

• At få offentligheden til at være opmærksom og hjælpe os 
med at holde øje med særligt alvorlige sygdomme og 
skadegørere, som vi kalder karantæneskadegørere.

• At give borgerne redskaber til at genkende særligt alvorlige 
sygdomme og skadegørere, som står på EU’s karantæneliste.
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KULTURNAT 2017 SAMMEN SIKRER VI SUNDE PLANTER
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