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Vær opmærksom på din pligt til at informere rejsende fra tredjelande om 
indførsel af planter, frugt, frø og andre planteprodukter  
 

Vi skriver til dig for at minde om, at operatører af international personbefordring fra lande uden for EU, herunder 

rejsebureauer, er forpligtet til at informere rejsende om reglerne for indførsel af frø, planter og planteprodukter 

fra lande uden for EU1 

  

Reglerne om indførsel af frø, planter og planteprodukter fra lande uden for EU følger af 

Plantesundhedsforordningen, som trådte i kraft 14. december 20192.  

Reglerne medfører, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter herunder 

snitblomster fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat. Reglerne 

gælder for rejsende, som medbringer planter og planteprodukter i bagagen eller som en del af deres personlige 

bagage. 

Hvilke operatører er omfattet? 

Hvis du er operatør med ansvar for personbefordring fra lande uden for EU, er du forpligtet til at informere 

rejsende fra tredjelande om disse regler.  

 Operatører inkluderer rejsebureauer, luftfartsselskaber, busselskaber, skibsoperatører, togselskaber m.fl. 

med personbefordring fra lande uden for EU. Storbritannien er efter Brexit blevet et tredjeland, hvorfor 

operatører også har informationspligt her. Nordirland er undtaget. 

 

Operatører, som kun har personbefordring inden for EU, er ikke omfattet af informationspligten.  

 

Hvad skal du gøre?  

Er du operatør med ansvar for personbefordring fra lande uden for EU, skal du:  

 Senest den 6. september 2022 indmelde en kontaktperson til Landbrugsstyrelsen til chrira@lbst.dk. I 

mailen bedes du oplyse operatørnavn samt navn, mail og telefonnummer på jeres kontaktperson. 

 

 Senest den 20. september 2022 sikre, at informationer om bagagereglerne for indførsel af frugt, 

grøntsager, planter, blomster og frø bliver formidlet til jeres kunder og gøres synlige for alle rejsende fra 

tredjelande, f.eks. på jeres hjemmeside, i transportmidlet og i forbindelse med salgsprocessen mv.  

I skal løbende sørge for, at informationerne vedligeholdes.  

 
Du skal også inden for denne frist oplyse til Landbrugsstyrelsen til chrira@lbst.dk, hvor I informerer de 

rejsende om reglerne. Hvis det f.eks. er på jeres hjemmeside, bedes I fremsende et link.  

 

I opfordres også til at informere jeres personale om reglerne.  

Landbrugsstyrelsen og EU-Kommissionen kan kontrollere operatørers opfyldelse af informationspligt til rejsende. 

mailto:chrira@lbst.dk
mailto:chrira@lbst.dk
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Banner til hjemmeside 

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet nedenstående banner, som du kan anvende på jeres hjemmeside. Fra 

banneret linkes der til Landbrugsstyrelsens hjemmeside med information om rejsereglerne.  

 

 

 

 

 

 

Derudover kan du benytte vores informationsmaterialer i form af foldere og tekstafsnit, som stilles til rådighed på 

Landbrugsstyrelsens hjemmeside. 

Læs mere om informationspligten og find informationsmateriale her 

Hvorfor er reglerne vigtige? 

Plantesundhedsforordningen har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktionen 

mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter som blinde passagerer eller smugles 

ind. Planteskadegørere kan gøre stor skade på dansk økonomi og natur. Ved mistanke om fund af særligt alvorlige 

planteskadegørere, også kaldet karantæneskadegørere, er der anmeldepligt til Landbrugsstyrelsen.  

Læs mere om rejsereglerne her 

Har du spørgsmål? 

Du er velkommen til at kontakte Planter på telefon 33 95 80 00 eller e-mail Planter&Biosikkerhed@lbst.dk 

 

Venlig hilsen 

Christine Gundelach Rannes 

Specialkonsulent | Planter & Biosikkerhed 

+45 51 72 79 14 | chrira@lbst.dk  

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Landbrugsstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@lbst.dk | www.lbst.dk  

 

På vores hjemmeside kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger: https://lbst.dk/persondata/  

 

 
 

1 Kommissionens delegerede forordning (EU)2019/2122 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU)2017/625 for så vidt angår visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget for offentlig kontrol ved 

grænsekontrolsteder, særlig kontrol af passagerers personlige bagage og små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke 

er bestemt til at blive markedsført, og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011, artikel 8; stk. 3 a og b. 

 

                                                             

Må jeg tage frø og planter med hjem fra min rejse? 

Læs om reglerne Her undgå sanktioner og i værste fald 

en bøde 

https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning/informationspligt/
https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/plantesundhed/anmeldepligt-for-karantaeneskadegoerere/
https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning/nye-skaerpede-rejseregler/
mailto:Planter&Biosikkerhed@lbst.dk
mailto:chrira@lbst.dk
mailto:mail@lfst.dk
http://www.lbst.dk/
https://lbst.dk/persondata/
https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning/nye-skaerpede-rejseregler/
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2 Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU)2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod 

planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og 

(EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 

2006/91/EF og 2007/33/EF. Du finder Plantesundhedsforordningen via dette link: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=da 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=da

