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Danmarks Plantesundhedsmyndighed er en del af Land-
brugsstyrelsen. Vi arbejder for at sikre sunde planter i dan-
ske gartnerier og planteskoler, hos danske landmænd og i 
den danske natur. Det er vigtigt, at beskytte vores planter 
og natur mod sygdomme og skadedyr for at værne om 
natur- og kulturlandskabet, samt produktionen. 

Sådan arbejder myndigheden på at sikre sunde planter:

 • Vi kontrollerer handel med frø og planteprodukter ved 
  import og eksport, for at undgå at der kommer nye 
  skadedyr til Danmark eller andre lande.

 • Vi fører tilsyn med planteskoler og gartnerier. 

 • Vi overvåger, om der er nye sygdomme og skadedyr i 
  vores natur, skove, parker og gartnerier. Resultatet
  fortæller os om planternes sundhed i Danmark. 

 • Vi samarbejder med andre lande for at sikre plante-
  sundheden. Plantesygdomme kender ingen grænser. 

 • Vi inddrager forskere og borgere i vores arbejde 
  – vi har også brug for din hjælp. 

Hvilke skadegørere har Landbrugsstyrelsen fokus på?

Landbrugsstyrelsen i Miljø- og Fødevareministeriet har 
fokus på særligt skadelige sygdomme og skadedyr på 
planter. Dem kalder vi karantæneskadegørere, og der er 
ca. 250 forskellige af dem. 

Hvad er en karantæneskadegører?

Karantæneskadegørere er bakterier, svampe, biller, nema-
toder (rundorme) eller virus, som vi forsøger at holde ude 
af Danmark og EU. Hvis vi finder dem, skal vi bekæmpe 
dem og hindre, at de spreder sig. 
 
Hvor ofte finder vi en karantæneskadegører i Danmark?

Der er typisk få fund af karantæneskadegørere om året. 
Når der findes karantæneskadegørere er det almindeligvis 
under kontroller eller når en borger som dig er årvågen 
og handler når der opdages en usædvanlig skadegører. 

Hvordan genkender vi  en karantæneskadegører?

Det kan være svært at genkende en karantæneskadegø-
rer fra andre skadegørere på planter. Vi har derfor valgt at 
have særligt fokus på de mest genkendelige, som udgør 
en reel risiko for Danmark. 

Hvordan skal jeg reagere, hvis jeg opdager en 
karantæneskadegører?

Hvis du opdager en karantæneskadegører, skal du anmel-
de fundet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside lbst.dk  


