Information til lufthavne og havne om
informationspligt til rejsende
Fra 14. december 2019 har lufthavne og havne pligt til at informere rejsende om nye og strammere
regler for indførsel af planter og planteprodukter fra lande uden for EU.
En ny EU-forordning1, som træder i kraft pr. 14. december 2019, skærper reglerne for hvad passagerer, som rejser
fra lande udenfor EU til Danmark, må have med i bagagen. Reglerne skyldes Artikel 45 i
Plantesundhedsforordningen og har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion
mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planter og planteprodukter.
Hvilke regler gælder for de rejsende?
De nye regler betyder at det fra 14. december 2019 ikke længere er tilladt rejsende, at indføre planter, frø, frugt og
andre planteprodukter til EU, fra rejser udenfor EU, uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat.
Reglerne er også gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter.
De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan
indføres.
Hvis rejsende medbringer planter til plantning, herunder visse typer af frø til udsæd, fra lande udenfor EU, skal
disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Varen vil derefter importkontrolleres af
Landbrugsstyrelsen, hvilket der er udgifter forbundet med for den rejsende.
Hvis rejsende medbringer frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er
bestemt til plantning, fra lande udenfor EU, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men
produkterne skal ikke anmeldes til import.
De nye regler indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning bliver omfattet af forbud mod import.
Reglerne skyldes en ny EU-forordning, som kaldes Plantesundhedsforordningen og har til formål at beskytte
vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med
planteprodukter.
I Importvejledningen kan du læse mere om importforbudte planter, særligt afsnit 2.4 (importforbud) og
afsnit 2.2. og 2.3. om plantesundhedscertifikatpligtige produkter.
Du finder vejledningen her:
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Virksomheder/Import/Vejledning_om_import_af
_planter_og_planteprodukter.pdf

Du kan læse mere om de specifikke regler på plakaten nedenfor og på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her
https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning-paa-vej/

1 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 Plantesundhedsforordningens Artikel 45 via dette link
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486386465908&uri=CELEX:32016R2031

Pligt til at informere rejsende
Forordningen betyder at lufthavne og havne, med daglig eller mere sjælden passagertrafik fra lande udenfor EU til
Danmark, er forpligtede til at informere rejsende om bagagereglerne. Lufthavne og havne har pligt til
vederlagsfrit, at stille plads til rådighed for informationsmaterialer, samt ophænge og vedligeholde dem, så de er
synlige ved alle indgangsveje for rejsende fra lande udenfor EU, samt hvor det er relevant, på hjemmesiden.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at et Brexit kan betyde, at Storbritannien bliver et tredjeland.
Informationsmateriale er udarbejdet af EU Kommissionen
EU Kommissionen har bl.a. udarbejdet en plakat, som skal benyttes som informationsmateriale. Plakaten findes
på alle EU landes sprog og kan downloades og printes el. benyttes digitalt af operatørerne. Derudover er der
udarbejdet foldere og film til informationsbrug. Landbrugsstyrelsen har desuden udarbejdet en tekst til brug på
hjemmesider.
Du finder informationsmaterialerne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her
https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning-paa-vej/
Krav til ophængning af information og information på hjemmesider
Der stilles følgende krav til informationens synlighed:
Informationen





Skal være synlig for alle passagerer ved indrejse fra lande udenfor EU
Skal være tilstede ved alle indgangssteder til lufthavne og havne, samt hvor det er relevant, på
hjemmesiden
Kan være synlig for passagerer ved afrejse (dette er en mulighed, ikke et krav)
Skal være placeret synligt, også på hjemmesider

Ved udbrud af karantæneskadegørere og eventuel aktivering af den nationale beredskabsplan, vil der kunne være
skærpende krav til information. Landbrugsstyrelsen vil i den forbindelse udarbejde informationen.
Kontrol af bagage og postpakker fra lande udenfor EU
Toldstyrelsen foretager stikprøvekontrol af rejsende, som ankommer fra lande uden for EU.
Skal operatører have fysisk information og information på hjemmeside?
Lufthavne og havne skal som minimum have tydeligt tilgængeligt informationsmateriale for alle passagerer fra
lande udenfor EU og ved alle indgangssteder til lufthavne og havne. De har også mulighed for at præsentere
synlig information ved afrejse. Havne og lufthavne skal ikke stille informationen til rådighed for kunderne på
nettet, men Landbrugsstyrelsen vil anbefale at gøre det.
Kontrol af informationspligten
Lufthavne og havne skal årligt rapportere opfyldelse af Plantesundhedsforordningens oplysningspligt til rejsende
og postkunder. Rapporteringen sker via operatørens kontaktperson til Landbrugsstyrelsen og derfra videre til EUkommissionen.
Landbrugsstyrelsen og EU-Kommissionen kan komme på kontrolbesøg for at kontrollere opfyldelsen af
informationspligten til rejsende.
Ansvarlig myndighed
Den ansvarlige myndighed i Danmark er Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen.
EU-kommissionen er tilsynsmyndighed.
Husk at oplyse en kontaktperson
Husk at indmelde en kontaktperson til Landbrugsstyrelsen, så vi kan orientere jer, når der kommer nyt eller når I
skal indrapportere hvordan I opfylder loven.
Kontakt Landbrugsstyrelsen
Ved spørgsmål til informationspligten er I velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsen via mail på
Planter@lbst.dk

Figur 1.Udkast til informationsplakat udviklet af EU Kommissionen

