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FAQ Nye plantepas pr 14. december 2019 

De nye plantepas, som skal implementeres pr 14. december 2019, er et led i den første 

del af EU´s nye Plantesundhedsforordning. Landbrugsstyrelsen har i samarbejde med 

Flora Dania og Dansk Gartneri udarbejdet en vejledning som kan genfindes på Land-

brugsstyrelsens hjemmeside: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Fi-

ler/Virksomheder/Gartneri/Vejledning/Vejledning_om_brugen_af_plantepas__revi-

sion_24092019.pdf    

De nye EU-regler er primært en tilpasning af det eksisterende plantepas, som vi i Dan-

mark har arbejdet med siden 1994. Der opstår imidlertid nye praktiske problemstillin-

ger, som vi her forsøger at adressere med denne FAQ. 

Hvordan ser plantepasset ud, og hvor er oplysningerne i forhold til det gamle?: 

Gamle Plantepas 

 

Nye Plantepas

 

1. EF-plantepas  

2. Danmark (evt. DK)  

3. NaturErhvervstyrelsen (evt. NEST)  

4. Leverandørens registreringsnummer i NaturErhverv-
styrelsen (nu Landbrugsstyrelsen) 

5. Løbe/ordrenummer eller dato for udstedelsen (be-
grænser passets gyldighedsperiode)  

6. Plantens botaniske navn  

Følgende oplysninger gives i særlige tilfælde:  

7. Mængde  

8. ZP (beskyttet zone godkendelse)  

9. RP (Erstatningspas udstedt på grundlag af et andet 
plantepas)  

10. Ikke EU oprindelse (angivelse af land, planterne kom-
mer fra)  

 

Alle 10 oplysninger skal stå i følgedokumentationen 

1.”Plantepas/Plant passort” på dansk og engelsk, ad-
skilt af en skråstreg. Er plantepasset til beskyttet 

zone, skal det i stedet indeholde ordene ”Plantepas-
PZ/Plant passport-PZ”. 

2. Botanisk navn eller taksonomisk gruppe, eventuelt 
sortsnavn. Angives under A. (Svarer til pkt 6 i gamle 
plantepas) 

3. Medlemsstaten, hvor operatøren, som udsteder 
plantepasset, er registreret. Denne oplysning skal an-
gives 

med bogstavet ”B”. (Svarer til pkt. 4 i gamle plante-
pas) 

4. Registreringsnummer for operatøren, som udsteder 
plantepasset (Svarer til pkt 4 i gamle plantepas) 

5. Sporbarhedskode, som er en bogstav-, tal- eller 
bogstav- og talkode, der identificerer handelsenheden 
(Svarer til pkt 5 i gamle plantepas). Angives på plads 
C. 

Hvis planter er klar til endelig forbruger, kan C udela-
des. 

Kan erstattes af QR kode eller stregkode m. oplysnin-
ger 

7. Oprindelsesmedlemsstaten/-erne. Denne oplysning 
skal angives med bogstavet ”D”. 

8. Har planterne oprindelse i tredjelande, skal oprin-
delsestredjelandet i stedet angives med bogstavet ”D”. 
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1. Hvilke planter skal have plantepas? 

• Alle planter til plantning  

• Lister med arter og planteprodukter, hvortil der yderligere kræves plantepas fin-

des i Bilag 13 og 14 i Gennemførselsforordning til plantesundhedsforordning: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/EN/TXT/?qid=1566373496644&uri=PI_COM:Ares(2019)5318433  

• Undtaget er mos og lav til dekorationer, afskårne blomster, juletræer uden rod og 

træemballager. 

 
2. Hvornår skal der plantepas på planterne? 

• Der skal plantepas på alle planter, som sælges business to business men ikke et 

krav i sidste led, hvor de sælges til private forbrugere (se tegningen bilag 1) 

• Salg til anlægsgartnere, kirkegårde og kommuner betragtes også som erhverv og 

planter solgt til disse, skal påføres plantepas 

• Plantepasset påføres salgsenheden umiddelbart inden flytning og salg (du har 

pligt til at sikre dig, at planterne er sunde inden afgang) 

• Der skal plantepas på planter, der sælges og forsendes via internettet også 

selvom, det er til private kunder. 

• Hvis planter sælges over internettet som click & collect (bestilles på nettet men 

varerne hentes selv), så behøver der ikke plantepas helt ud til forbruger. Yderli-

gere hvis internethandel selv leverer planter til endelig forbruger udenom fragt-

mand, så behøver der ikke plantepas på planterne. 

• Der skal plantepas på planter der skifter hænder mellem forskellige CVR nr.  

• Flytningen mellem 2 gartnerier inden for samme CVR nr og lande kræver ikke 

plantepas. 

• Hvis der flyttes over landegrænser, skal der altid plantepas på, også selvom det 

evt. skulle være samme CVR.nr.  

 
3. Hvor skal plantepasset placeres? 

• Plantepasset skal påføres salgsenhed (=collie, som kan være container (cc), pal-

ler, kasser, bundter eller enkelte planter) Bilag 2 

• Plantepasset skal være afgrænset fra øvrige oplysninger enten med en firkantet 

streg eller en helt anden mærkat.  

• Plantepasset kan sidde på leverandørdokumenter, HVIS leverandørdokumentet 

påføres salgsenheden.  

• Der kan kun påføres et plantepas pr leverandørdokument, da det følger salgsen-

heden  

 

4. Hvordan skal plantepasset se ud? 

• Jvnf. ovenstående billede, skal plantepasset være udstyret med EU-flag. Se oplys-

ningerne under billedet.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1566373496644&uri=PI_COM:Ares(2019)5318433
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• ABCD punkterne med disses oplysninger skal stå enten lodret eller vandret eller 

over hinanden. Se vejledningen fra Landbrugsstyrelsen, bilag 2: 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Virksomheder/Gart-

neri/Vejledning/Vejledning_om_brugen_af_plantepas__revision_24092019.pdf  

• Bemærk, at der er forskel på, om det skal anvendes til beskyttede zone (PZ) eller 

ikke.  

 

5. Hvor finder vi oplysninger om beskyttede zoner. Oplysningerne om PZ på plante-

pas? 

• Husk, at der skal anvendes særlige plantepas til beskyttede zoner. Se under bil-

lede på første side af denne FAQ.  

• Der må gerne anvendes samme PZ plantepas på alle planter selvom nogle af pla-

nerne sælges udenfor beskyttede zoner. MEN kun hvis planter dyrkes og kontrol-

leres helt ens.  

• I bilag 2-5 til gennemførelsesforordning til Plantesundhedsforordningen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/EN/TXT/?qid=1566373496644&uri=PI_COM:Ares(2019)5318433 kan du 

se, hvilke krav der stilles, for at planter og plantemateriale må forsynes med et 

plantepas ved flytning indenfor EU og ved flytning til og indenfor beskyttede zo-

ner i EU: 

Bilag 2.Listen over karantæneskadegørere  

Bilag 3.Listen over beskyttede zoner (pz) i EU og pz-karantæneskadegørere 

Bilag 4. Listen over regulerede ikke-karantæneskadegørere (RNQPere) og de om-

fattede værtplanter 

Bilag 5. De særlige krav, der skal sikre frihed for RNQPere på specifikke planter. 

Bemærk for frugtplanter og vinplanter er de særlige krav beskrevet i markedsdi-

rektiverne –ændringerne er endnu ikke vedtaget 

 

6. Hvad er botaniske navn? 

• Det er det latinske navn eller taksonomiske gruppe evt. sortsnavn. Det betyder, at 

man kan skrive familie- og/eller slægtsnavn på latin men også gerne artsnavn evt 

sort. Dette anføres ved pkt. A.  

• Se familie, slægts og sortsnavne her: https://gd.eppo.int/ eller 

https://kub.ku.dk/biblioteker/frederiksberg/dokumenter/anbefalede_plante-

navne.pdf/  

 

7. Hvad er registreringsnummer for operatør? 

• Svarer til leverandørregistreringsnummer fra det gamle plantepas. Nummeret er 

registreret i Landbrugsstyrelsen.  

• Husk at der foran operatørnummer skal anføres med DK- foran nummer. 

• Kontakt Landbrugsstyrelsen hvis ikke du har et registreringsnr. Skriv til plan-

ter@lbst.dk eller ring: 3395 8000. 
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8. Hvad er sporbarhedskoden og kan det undgås? 

• Sporbarhedskoden skrives ved C i det nye plantepas. Jvnf. de gamle plantepas, 

kan sporbarhedskoden med fordel henvise til fakturanummer.  

• Sporbarhedskoden skal være på, når småplanter flyttes eller sælges mellem gart-

nerierne.  

• Hvis planterne er færdige pakkede til endelig forbruger, kan sporbarhedskoden C 

udelades, når de sælges via salgsorganisation eller detailleddet.  

• I visse tilfælde skal der sporbarhedskode helt ud til slutbruger. Det kan være ar-

ter som er vært for karantæneskadegørere. Lister med disse arter er endnu ikke 

klar.  
 

9. Oprindelsesland og skift af oprindelsesland af planter?   

• Oprindelsesland noteres under punktet D. 

• Planter skifter oprindelse, hvis de har stået 1 md. som urteagtige (almindelige 

potter), 3 mdr. som træagtige planter og 4 mdr. frilandsplanter. Det er så længe, 

at der kan udvikle evt. skadegørere. Holland har en lignende tolkning. 

• Hvis planter eller stiklinger kommer fra et andet EU land, skal de have plantepas 

fra dette EU land. Planterne er under kontrol fra det pågældende land. Det er ikke 

tilladt at skrive plantepas ud i DK og sende dem til andet land for at de påfører 

danske plantepas.  

 

10. Hvem er ansvarlige for, at der kommer plantepas på planterne? 

• Den registreret operatør (= producent, salgsselskab eller lign.) skal sørge for at 

planterne får plantepas inden flytning eller salg mellem virksomheder. 

• Den registreret operatør skal sikre sig, at de planter som vedkomne modtager, er 

påført de rigtige plantepas. Hvis ikke skal man efterspørge hos leverandøren. 

• Hvis man gentagende gange udfylder sit plantepas forkert, så kan man få frataget 

sin rettighed til at udskrive plantepas (dvs. operatørstatus) 

• Få dit udkast til plantepas godkendt hos Landbrugsstyrelsen. Dette gøres ved at 

sende en kopi af selve plantepasset til planter@lbst.dk. Hvis plantepasset er god-

kendt, må det bruges på emballager mm. uden yderligere godkendelser. 

• Operatører som anvender DanPot system til håndtering af plantepas, har en fæl-

les godkendelse af plantepas. De enkelte plantepas skal ikke registreres. Der er 

heller ikke behov for at godkendelse af plantepas i forhold til emballager.  

• Hvis planterne skal færdigbehandles via anden gartneri eller på anden måde om-

plantes til en sammenplantning eller deles til andre salgsenhed, skal planterne 

have nye plantepas, hvis de derfra sælges videre B2B. I punkt B anføres den ope-

ratør, som nu har behandlet planterne og udskriver plantepas. I punkt D anføres 

oprindelsesland, hvis planterne kommer fra andet land og har skiftet status som 

oprindelsesland (se pkt 13). De gamle plantepas gemmes i 3 år. 
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mailto:planter@lbst.dk


  9. december 2019 

Axelborg • Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Tlf.: +45 3339 4545 • Fax: +45 3314 5655 • www.danskgartneri.dk 

11. Hvad, hvis min kunde forlanger plantepas på alle planter? 

• Hvis en kunde ønsker, at der laves plantepas på alle planter evt. på alle potter til 

forbrugeren flere led fremme, vil dette oftest være et supplement. Det er således 

ikke et krav i Plantesundhedsforordningen men et reelt aftaleforhold mellem 

kunde og leverandør.  

• Bemærk, at plantepasset som udgangspunkt skal påføres inden flytning. Dvs. hvis 

plantepas er påtrykt potten i forbindelse med potning, så bør der yderligere være 

enslydende plantepas på selve salgsenheden, når planterne flyttes. Det skyldes at 

man skal sikre sig, at planterne er sunde, når de er påført plantepas.  

• Plantepas på potten kan ikke altid ses, hvis de er pakket ned i kasser, poser mm.. 

Der kan derfor være behov for at påføre enslydende plantepas på selve salgsen-

heden.  

• I nogle tilfælde især store træer eller potter, som sælges solitært, vil det være 

nødvendigt med et plantepas pr potte.  

 
12. Hvordan håndterer DanPot de nye plantepas? 

• Der er allerede udarbejdet skabeloner for det nye plantepas i DanPot.   

• Kontakt DanPot for yderligere omkring praktiske spørgsmål til labels og tryk af 

plantepas. Peter Larsen-Ledet hos Flora Dania på mobil: 2216 7714. 

 

 
13. Må man sætte plantepas på bagsiden af etiketter, hængere mm? 

• Umiddelbart ja i DK, men kan ikke garantere for andre Medlemsstaters tolkning. 

De kan være svære at se for kontrollen.  

• Plantepas på stikkere, potter, poser mm., skal være adskilt fra andre oplysninger 

om f.eks. plantens pleje og krav i markedsdirektiverne.  

 

14. Hvordan laves plantepas til sammenplantninger og mix? 

• Alle latinske navne skal påføres ét plantepas og huske oprindelsesland fra de en-

kelte lande.  

• Der må i den bruges taxonomisk gruppe, som familie eller slægt på latin. Jo højere 

taxonomisk gruppe, der skrives, jo mindre sporbarhed.  

Eksempel:   

A  B C D 

Impatiens DK-12345  DK 

Hibiscus DK -12345  DE 

Etc 

 

Hvis sammenplantning er færdig til endelig bruger, behøver man ikke sporbar-

hedskode.   

• Hvis der er tale om et parti af ens sammenplantninger eller mix (sammensæt-

ning, leverandører osv) er det tilstrækkeligt med et plantepas på hele partiet. 
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Dette kan gøres evt. via et leverandørdokument med de krævede oplysninger, og 

som er påført en af containerne på partiet. Bilag 2 

• Husk kun et plantepas pr leverandørdokument. 

15. Hvordan sætter man plantepas på småplanter, som er stukket sammen af 3 for-

skellige stiklinger i en lille plug.?  

• Det er tilstrækkeligt at sætte et plantepas på partiet bestående af f.eks. en eller 

flere cc-container med samme kombination af stiklinger i plugs jvnf mix og sam-

menplantningsituationen illustreret ovenfor.  

16. Har nogle lande fået udsættelse på indførsel af plantepas, fordi de ikke bliver 

klar?  

• Nej, alt skal være på plads 14. december 2019. Men man sanktionerer næppe så 

hårdt fra dag 1. 

 

Flora Dania har i samarbejde med Dansk Gartneri lavet et engelsk og tysk notat, hvori 
der redegøres for lovgivningen på området, som I kan sende til jeres kunder.  

 

Skulle der være yderligere spørgsmål kan man kontakte: 

Peter Larsen-Ledet; Flora Dania på mobil: 2216 7714  

Anne Fabricius; Dansk Gartneri på tlf: 3339 4550 eller mail: afa@danskgartneri.dk 

 

Denne FAQ er senest ændret 27/11-2019  

Forbehold for løbende ændringer som reglerne præciseres i EU og DK.  

Forbehold for fejl og mangler i tekstens udformning.  
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Bilag 1: Hvilke oplysninger (ABCD) skal følge på plantepasset i værdikæden: 
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Bilag 2: Mulige løsninger for plantepas på salgsenheder 
 

 


