
 

 

     Certificeringsordning for 
nordmannsgran frø fra Georgien 

 

Herkomstkontrol i Danmark tager udgangspunkt i Dansk 

Skovforenings frøudvalg af 1936. 

Med Danmarks tilslutning til OECD i 1969 overgik kåring og 

kontrol til ”Fællesudvalget” ved Statens forstlige 

Forsøgsvæsen. 

Der var en frivillig overenskomst mellem 

Herkomstkontrollen og de tilsluttede planteskoler. 

Ved Danmarks optagelse i EF i 1972 blev den frivillige 

ordning obligatorisk for EØF arter. 

Med Plantedirektoratets dannelse i 1990 overtog de 

ansvaret .Senere omdannet til NaturErhversstyrelsen 

(NAER) 

   



 

 

     Certificeringsordning for 
nordmannsgran frø fra Georgien 

 

Handel med forstligt formeringsmateriale har været 

reguleret i EU  med direktiver fra 1966 og 1971. 

Forhandlinger mellem OECD og EU betød at man i 1999 fik 

et EU direktiv 1999/105 som afklarede regler for forstligt 

formeringsmateriale med ikrafttræden 2003. 

De gældende regler for international handel omfatter dog 

ikke nordmannsgranfrø – men der er mulighed for at 

lande kan etablere deres egen ordning indenfor 

rammerne af den gældende internationale regulering. 

Plantedirektoratet tilbød i 1999 at godkende frøpartier fra 

Georgien på basis af deres myndigheders 

dokumentation. 

  



 

 

     Certificeringsordning for 
nordmannsgran frø fra Georgien 

Der har været problemer for de georgiske myndigheder 

med at opfylde krav til dokumentation, der lever op til 

OECDs krav. 

I 2003 anmodede Georgien om medlemskab af OECD 

ordningen. Grundet manglende seriøsitet er det foreløbigt 

blevet afslået. 

Det er baggrunden for at NAER ikke længere mente sig  i 

stand til at fortsætte den nuværende danske certificering. 

NAER tilbød at administrere en aftalebaseret 

kvalitetsordning for skovfrø af OECD-arter, som kan 

OECD-certificeres i Danmark – men som ikke er 

reguleret af EU’s regler. For nuværende drejer det sig om 

7 arter, herunder Abies nordmanniana.   

 
  



 

 

     Certificeringsordning for 
nordmannsgran frø fra Georgien 

Sikkerhed for oprindelse af plantematerialet er en væsentlig 

kvalitetsparameter. 

Det er baggrunden for at planteskoleerhvervet støtter 

herkomstkontrol.   

 

Der var derfor på Danske Planteskolers generalforsamling 

2014 enighed om at gå ind i arbejdet sammen med 

frøhandlerne om etablering af en frivillig 

certificeringsordning inden påbegyndelsen af årets 

frøhøst. 

  



 

 

     Certificeringsordning for 
nordmannsgran frø fra Georgien 

 Det var afgørende at ordningen fik et niveau der lever op til 

OECD reglerne samtidig med at administrationen og 

auditeringen blev så effektiv at økonomien ikke bliver en 

barriere for stor tilslutning af såvel frøhandlere, deres 

væsentligste frøkilder og planteskolerne. 

 

  



 

 

     Certificeringsordning for 
nordmannsgran frø fra Georgien 

 

Kvalitetskontrollen skal omfatte 

 

 

 

• Egenkontrol, forankret i en kvalitetshåndbog 

• Ekstern audit af kvalitetssystemet, udført af en 

akkrediteret auditeringsvirksomhed 

• Stikprøvevis kontrol af virksomhedens indsamling og 

opbevaring af frø og kogler i høstlandet, udført af 

auditeringsvirksomheden 

  



 

 

     Certificeringsordning for 
nordmannsgran frø fra Georgien 

 

Tilmeldte virksomheder skal føre regnskab med 

overdragelsen/handel med og håndtering af registrerede 

partier. Det gælder både de partier der er omfattet af den 

aftalebaserede ordning og de partier/ dele af partier, der 

ikke er omfattet af ordningen. 

 

Tilmeldte virksomheder kan mærke registrerede og 

omfattede frø/planter efter definerede retningslinjer. 

  



 

 

     Certificeringsordning for 
nordmannsgran frø fra Georgien 

 

 

Du kan finde materiale om ordningen og en liste 
over tilmeldte virksomheder på NAERs 
hjemmeside. 

http://naturerhverv.dk/virksomheder/skovbrug/her
komstkontrol-og-kaaring/aftalebaseret-ordning-
for-skovfroe/#c22382 
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     Certificeringsordning for 
nordmannsgran frø fra Georgien 

 

 

  

Herkomst 
reg. Nr. 

Virksomhed 
Import 
J/N 

Høstår Plantearter ID-kode 
Auditeringsfirma med 
link til www 

10691 
HedeDanmark A/S 
frø 

J 2014 
Abies 
nordmanniana 

HEDEDAN 

Soil Association 
Certification Limited i 
samarbejde med 
Orbicon A/S 

10696 
HedeDanmark A/S 
planteskole 

N 2014 
Abies 
nordmanniana 

- - 

11953 Hjorthede Planteskole A/S N 2014 
Abies 
nordmanniana 

- - 

12051 Aarestrup Planteskole N 2014 
Abies 
nordmanniana 

- - 

25193 Suså Planteskole N 2014 
Abies 
nordmanniana 

- - 

28051 Jadvari Seed Service Ltd J 2014 
Abies 
nordmanniana 

JSSSEED SAI Global - Georgia Ltd 

61104 Johansens planteskole ApS N 2014 
Abies 
nordmanniana 

- - 

74521 Kurt's Liftservice N 2014 
Abies 
nordmanniana 

- - 

78015 Gartneriselskabet Grangaarden Lemvig A/S N 2014 
Abies 
nordmanniana 

- - 

80511 Skovplanteskolen Holmegaard A/S N 2014 
Abies 
nordmanniana 

- - 

259123 Levinsen & Abies A/S J 2014 
Abies 
nordmanniana 

LEVINSEN SAI Global - Georgia  
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