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Importforbud for frø, sædekorn, skovfrø og planter fra
Storbritannien

Landbrugsstyrelsen oplyser i en nyhed d. 7. januar 2021 at der fra 1. januar 2021 er importforbud for frø og sædekorn
samt skovfrø og –planter fra Storbritannien til EU som følge af Brexit.

Nyhed 11. januar 2021

Importforbuddet gælder, indtil EU træffer afgørelse om ligestilling af Storbritannien for frø og sædekorn. Læs her hvad det betyder for handel

med økologiske produkter. 

Importforbuddet for frø, sædekorn, skovfrø og -planter gælder selvom EU og Storbritannien har indgået en aftale om gensidig anerkendelse af

hinandens økologiregler, gældende fra 1. januar 2021. 

For dig som økologisk landmand betyder det, at du ikke må indkøbe frø og planter fra Storbritannien, med mindre de er omfattet af

nedenstående undtagelser. Det betyder også, at du ikke må købe de økologiske varer, der pt. ligger tilgængelige i OrganicXseeds fra �rmaer i

Storbritannien. Da �rmaer heller ikke må indkøbe frø og planter fra Storbritannien, kan der være varer, som mod forventning ikke vil være

tilgængelige, i perioden frem til der træffes afgørelse.   

Importforbud for frø og sædekorn til EU fra Storbritannien - indtil videre

Storbritannien er nu et tredjeland i forhold til EU. Det er derfor ikke tilladt at importere frø og sædekorn til kommercielt brug til EU fra

Storbritannien af de arter, der er omfattet af bekendtgørelserne om sædekorn, markfrø og grønsagsfrø.

Find bekendtgørelsen her: Love og bekendtgørelser om frø og korn

EU har fremsat forslag til afgørelse om ligestilling af Storbritannien med EU. Når ligestillingsafgørelsen er vedtaget, vil det være muligt på særlige

betingelser at importere frø og sædekorn af de nævnte arter fra Storbritannien. Landbrugsstyrelsen forventer vedtagelse i løbet af foråret 2021.

Undtagelser fra importforbuddet

Importforbuddet gælder ikke forædlermateriale og mindre mængder frø og sædekorn til officiel kontrol, afprøvning og undersøgelse samt frø, der

ikke er til kommercielt brug, når frøet følges af et plantesundhedscerti�kat.

Importforbud for skovfrø og -planter til EU fra Storbritannien – indtil videre

https://www.landbrugsinfo.dk/
javascript:window.print()
https://www.organicxseeds.dk/
https://lbst.dk/virksomheder/froe-og-saedekorn/lovgrundlag/love-og-bekendtgoerelser-om-froe-og-korn/


Det er heller ikke tilladt at importere skovfrø og -planter til EU fra Storbritannien af de arter, der er omfattet af bekendtgørelse om skovfrø og -

planter.

Find bekendtgørelsen her: Lovstof

Når en ligestillingsafgørelse træder i kraft, vil det være muligt på særlige betingelser at importere skovfrø og –planter af de nævnte arter fra

Storbritannien. 

Generelt om import og eksport af økologiske produkter fra og til Storbritannien

EU og Storbritannien har indgået en aftale om gensidig anerkendelse af hinandens økologiregler, gældende fra 1. januar 2021 til og med 31.

december 2023. Aftalen betyder, at økologiske produkter, der overholder EU-lovgivningen og er certi�ceret af kontrolorganer, der er anerkendt af

EU, accepteres på det britiske marked og omvendt. 

Det fremgår af en nyhed fra Landbrugsstyrelsen d. 8. januar: Import og eksport af økologiske produkter fra og til Storbritannien

Selv om der er en gensidig anerkendelse vil samhandlen stadig være på samme måde som for andre tredjelande.

Import fra Storbritannien (England, Skotland og Wales)

Alle produkter der importeres fra Storbritannien eksklusivt Nordirland skal følge den normale procedure for import fra tredjeland og derfor følges

af en økologikontrolattest udstedt i TRACES. 

Det betyder også, at importører og første modtagere af økologiske varer fra Storbritannien skal være registeret som importører hos

Landbrugsstyrelsen og være registreret i TRACES.

Eksport til Storbritannien (England, Skotland og Wales)

Fra den 1. juli 2021 vil alle økologiske produkter, der eksporteres fra EU til Storbritannien, skulle følges af et COI certi�kat. I første omgang vil

certi�katet være et papircerti�kat, det regnes dog med at blive a�øst af det digitale system.

For lande uden for EU, EØS og Schweiz trådte systemet allerede i kraft den 1. januar 2021.  

Du kan �nde den midlertidige britiske attest og beskrivelsen af felterne herunder:

Britisk økologikontrolattest (COI)

Beskrivelse af felterne i attesten (på engelsk)

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om import og eksport af økologiske produkter under økologi og fanerne import/eksport.

Økologi - Landbrugsstyrelsen (lbst.dk)

Vil du vide mere om Brexit?

Brexit - hvad betyder det for dig?

Eksport af frø

Ny plantesundhedslovgivning

Emneord

Planter Udsæd Økologi

https://lbst.dk/virksomheder/skovbrug/herkomstkontrol-og-kaaring/lovstof/
https://lbst.dk/meddelelser/meddelelse/nyhed/import-og-eksport-af-oekologiske-produkter-fra-og-til-storbritannien
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Forsyningsvirksomheder/Eksport_af_oekologiske_produkter/Eksport_til_UK/great-britains-certificate-of-inspection.docx
https://mandrillapp.com/track/click/30039028/lbst.dk?p=eyJzIjoiWk1RTDVZVWNsM1IwRGpUSE1ia20wVXNsaWVJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAzOTAyOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvbGJzdC5ka1xcXC9maWxlYWRtaW5cXFwvdXNlcl91cGxvYWRcXFwvTmF0dXJFcmh2ZXJ2XFxcL0ZpbGVyXFxcL0luZHNhdHNvbXJhYWRlclxcXC9PZWtvbG9naVxcXC9Gb3JzeW5pbmdzdmlya3NvbWhlZGVyXFxcL0Vrc3BvcnRfYWZfb2Vrb2xvZ2lza2VfcHJvZHVrdGVyXFxcL0Vrc3BvcnRfdGlsX1VLXFxcL2diLWNlcnRpZmljYXRlLW9mLWluc3BlY3Rpb24tZXhwbGFuYXRvcnktbm90ZXNwZGYucGRmXCIsXCJpZFwiOlwiZWVhMTYyNzM4ZmM5NGQ4NTljOGU4MmE3NjhhNDk2NTZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJjMTUwMTBkMDU5YzI3ZGI4OWI2ODA3NzE1MDJlYWY2YWJhZWFjNGM1XCJdfSJ9
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/
https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/brexit-hvad-betyder-det-for-dig/
https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/eksport-ud-af-eu-plantesundhed/eksport-af-froe/
https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning/
https://www.landbrugsinfo.dk/search?generated=true&sort=RelevanceDesc&topics=560b4b73-3342-488e-9e0f-2ed961527743
https://www.landbrugsinfo.dk/search?generated=true&sort=RelevanceDesc&topics=7049a1da-160a-4f41-aa77-1439403b5efc
https://www.landbrugsinfo.dk/search?generated=true&sort=RelevanceDesc&topics=dece0108-1738-4515-a626-5e17cff5a116


Publiceret: 11. januar 2021 
Opdateret: 11. januar 2021

Vil du vide mere?
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