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Baggrund  

I nogle situationer ønsker virksomheder eller institutioner at få frigivet plantemateriale, som er indført fra 

tredjelande og som opbevares i karantæne i en indeslutningsfacilitet efter særlig tilladelse fra 

Landbrugsstyrelsen. 

 

I en konkret sag ønskes plantemateriale af Abies nordmanniana og Abies bornmülleriana frigivet. Der er 

tale om små kimplanter opformeret vha. somatisk embryogenese i uorganisk voksemedium, der er indført 

fra Indien til en indeslutningsfacilitet i Danmark og som skal dyrkes i indeslutningsfaciliteten i Danmark 

inden planternes eventuelle frigivelse. Det er oplyst fra ansøgeren, at planterne er dyrket i Indien på 

baggrund af frømateriale der oprindeligt stammer fra Tyrkiet og Georgien. 

 

Planter af Abies fra Indien er omfattet af forbud mod import, hvilket er forklaringen på, at planterne skal 

dyrkes i en indeslutningsfacilitet og også forklaringen på, at der skal udføres tests forud for planternes 

eventuelle frigivelse. 

 

Eventuel frigivelse af sådanne planter skal ske efter bestemmelserne i Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2019/2148 af 13. december 2019. Gennemførelsesforordningen 

specificerer ikke nærmere, hvilke EU karantæneskadegørere der skal testes for i forskellige typer af 

planter og plantemateriale. I stedet henvises der blot til, at der skal udføres tests, alt efter hvad der er 

relevant for materialets og skadegørernes biologi og dermed til hvilke skadegørere der er relevante, set i 

forhold til risikoen for, at der har fulgt skadegørere med planterne fra oprindelsesstedet. 

 

Følgende ønskes derfor specificeret: 

1.     Hvilke EU karantæneskadegørere, beskyttet-zone-skadegørere eller andre skadegørere, det vil være 

relevant at kræve gennemførelse af test (analyse) for i forhold til plantemateriale af Abies nordmanniana 

og Abies bornmülleriana, som er blevet indført fra Indien. Der er tale om planter, der er indført fra Indien, 

som kimplanter opformeret vha. somatisk embryogenese. Der ønskes fokus på EU-

karantæneskadegørere fra bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. 

november 2019 samt eventuelle beskyttet-zone-skadegørere fra bilag III i samme forordning. Endvidere 

ønskes fokus på eventuelle mulige skadegørere der er omfattet af EU hasteforanstaltninger: 

https://ec.europa.eu/food/plants/plant-health-and-biosecurity/eu-plant-health-legislation/emergency-

control-measures-species_en 

2.      Det ønskes endvidere præciseret hvilke/-n analysemetode(r) der bør anvendes til de foreslåede 

tests. 
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3.    Der ønskes endvidere en angivelse af, om de pågældende skadegørere, - hvor det vurderes at der 
kræves test, - vil kunne udvise synlige symptomer ved angreb, samt på hvilket tidspunkt i planternes 
vækstperiode det vil være muligt at observere disse symptomer. 
 

Besvarelse 

I besvarelsen af opgaven er der taget stilling til, hvilke skadegørere nævnt i bilag II (karantæneskadegø-

rere) og bilag III (beskyttet zone skadegørere) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 

2019/2072 af 28. november 2019”, samt arter omfattet af EU hasteforanstaltninger som potentielt vil 

kunne angribe Abies. På grund af mangelfulde informationer om værtspektrum for en del skadegørere 

specifikt på Abies er opgavebesvarelsen udvidet til at omfatte skadegørere fra listen, som eventuelt vil 

kunne angribe arter indenfor familien Pinaceae, som Abies tilhører. I tilfælde af skadegørere med meget 

brede værtspektre, og som findes i Indien eller i nærtliggende områder, er disse medtaget, selvom de ikke 

er kendt som skadevoldere i nåletræarter.  

I besvarelsen er der taget udgangspunkt i den information som er tilgængelig fra EPPO, European Plant 

Protection Organization. I de tilfælde, hvor der ikke har været information fra EPPO eller denne ikke har 

været tilstrækkelig, er anvendt gængse søgemetoder, f.eks. Web of Science og Google.  

Den væsentligste del af besvarelsen udgøres af en tabel og en liste over symptomer for arter, for hvilke 

test kan være relevant. I Tabel 1, der følger umiddelbart efter konklusionsafnittet, er det for hver skadegø-

rer opgjort hvorvidt arten vurderes at kunne angribe Abies/Pinaceae, deres værtspektrum i øvrigt, deres 

udbredelse i Asien samt hvilke testmetoder, der er tilgængelige. Listen er en samlet liste opdelt i organis-

megrupper for alle arter i bilag II og bilag III i ovennævnte forordning samt arter omfattet af EU hastefor-

anstaltninger. I den efterfølgende tekst følger symptombeskrivelse for de arter, for hvilke det kan være re-

levant at udføre test.  

 

En række skadegørere fra Bilag II og III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. 

november 2019 samt skadegørere omfattet af EU hasteforanstaltninger er fundet potentielt at kunne an-

gribe Abies og/eller Pinaceae. På det foreliggende grundlag er det derfor vurderingen, at det kan være 

relevant at teste Abies for disse skadegørere.  

 

Konklusion 
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Tabel 1: Liste over skadegørere (EU karantæneskadegørere, beskyttet zone skadegørere samt arter omfattet af EU hasteforanstaltninger) med 
angivelse af værtspektrum, udbredelse og hvorvidt test kan være relevant.  

Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Virus mv. 

Bedetopkrøllesygevirus [BCTV00] Nej Middel 
 

Nej 
  

Beet necrotic yellow vein- virus [BNYVV0] Nej Middel 
 

Nej 
  

Begomovirus undtagen: Abutilon mosaic vi-
rus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus 
[SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus 
[TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus 
[TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia 
virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl 
Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf 
curl Axarquia virus [TYLCAX] 

Nej Mange sam-
menlagt, men så 
vidt vides ingen 
nåletræer 

 
Nej 

  

Black raspberry latent virus [TSVBL0] Nej Ja, hovedsage-
ligt urteagtige 
planter 

 
Nej 

  

Candidatus Phytoplasma ulmi  [PHYPUL] Nej Nej 
 

Nej 
  

Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isola-
ter) [CTV000] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Citrus leprosis virus [CILV00]: a) CiLV-C 
[CILVC0] b) CiLV-C2 [CILVC2] c) HGSV-2 
[HGSV20] d) Citrus strain of OFV [OFV00] 
(citrusstamme) e) CiLV-N sensu novo. 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isola-
ter) [CTV000] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0] Nej Hovedsagelig 
palmer 

 
Nej 

  

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0] Nej Ja, hovedsage-
ligt urteagtige 
planter 

 
 Nej 

  

Grapevine flavescence dorée phytoplasma 
[PHYP64] 

Nej Nej 
 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Kartoffelvirus, -viroider og -fytoplasmaer, 
f.eks.: a) Latent andeskartoffelvirus 
[APLV00] b) Andeskartoffelmosaikvirus 
[APMOV0] c) Arracachavirus B, oca-
stamme [AVBO00] d) Sodet kartoffelring-
pletvirus [PBRSV0] e) Kartoffelvirus T 
[PVT000] f) Ikke-europæiske isolater af 
kartoffelvirus A, M, S, V, X og Y (herunder Y 
o , Y n og Y c ) og kartoffelbladrullesygevi-
rus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, 
PVX000, PVY000 (herunder Y o , PVYN00, 
PVYC00)] og [PLRV00]. 

Nej Ja, hovedsage-
ligt urteagtige 
planter 

 
Nej 

  

Krysantemumstilknekrosevirus [CSNV00] Nej Nej 
 

Nej 
  

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00] Nej Nej 
 

Nej 
  

Melon yellowing-associated virus 
[MYAV00] 

Nej (kun in-
formation 
om melon) 

  
Nej 

  

Palm lethal yellowing phytoplasmas 
[PHYP56] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Pepino mosaic virus [PEPMV0] Nej Ja, hovedsage-
ligt urteagtige 
planter 

 
Nej 

  

Rose Rosette Virus [RRV000] Nej Nej 
 

Nej 
  

Satsumadværgsygevirus [SDV000] Nej Nej 
 

Nej 
  

Squash vein yellowing virus [SQVYVX] Nej (kun in-
formation 
om squash) 

  
Nej 

  

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0] Nej Nej 
 

Nej 
  

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0] Nej Nej 
 

Nej 
  

Tobakringpletvirus [TRSV00] Nej Nej 
 

Nej 
  

Tomato Brown Rugose Fruit Virus [TO-
BRFV] 

Nej Nej  
 
 
 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Tomato chocolate virus [TOCHV0] Nej (kun in-
formation 
om tomat) 

  
Nej 

  

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND] Nej Ja, hovedsage-
ligt urteagtige 
planter 

 
Nej 

  

Tomato marchitez virus [TOANV0] Nej Nej 
 

Nej 
  

Tomato mild mottle virus [TOMMOV] Nej Nej 
 

Nej 
  

Tomatringpletvirus [TORSV0] Nej Nej 
 

Nej 
  

Virus, viroider og fytoplasmaer af Cydonia 
Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Py-
rus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L., f.eks.: a) 
Blåbærbladpletvirus [BLMOV0] b) Cherry 
rasp leaf virus [CRLV00] c) Ferskenmosaik-
virus [PCMV00] d) Ferskenrosettemosaik-
virus [PRMV00] e) American plum line pat-
tern virus [APLPV0] f) Hindbærbladrullevi-
rus [RLCV00] g) Strawberry witches’ broom 
phytoplasma [SYWB00] h) Ikke-europæiske 
virus, viroider og fytoplasmaer af Cydonia 
Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Py-
rus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L. 

Nej Mange sam-
menlagt, men så 
vidt vides ingen 
nåletræer 

 
Nej 

  

Witches’ broom disease of lime phyto-
plasma [PHYPAF] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Bakterier 

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF] Nej Nej 
 

Nej 
  

Candidatus Liberibacter americanus 
[LIBEAM] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS] Nej Nej 
 

Nej 
  

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann 
and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE] 

Nej Nej 
 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flac-
cumfaciens (Hedges) Collins and Jones 
[CORBFL] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 
[ERWIAM] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) 
Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Pseudomonas syringae pv. actinidae 
[PSDMAK] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. 
[RALSPS] 

Nej Ja, men ikke 
rapporteret fra 
nåletræarter 

Ikke rap-
porteret fra 
Indien men 
udbredt i 
Pakistan 

Ja Diagnose: 
Molekylær test 

PM 7/21 (2). OEPP/EPPO 
Bulletin (2018) 48 (1), 32–63 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi 
et al. emend. Safni et al. [RALSSL] 

Nej Ja, men ikke 
rapporteret fra 
nåletræarter 

Findes i In-
dien 

Ja Diagnose: 
Molekylær test 

PM 7/21 (2). OEPP/EPPO 
Bulletin (2018) 48 (1), 32–63 

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni 
et al. [RALSSC] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni 
et al. [RALSSI] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) 
Vauterin et al. [XANTPR] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) 
Swings et al. [XANTOR] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et 
al.) Swings et al. [XANTTO] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad 
et al.) Constantin et al. [XANTAU] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Con-
stantin et al. [XANTCI] 

Nej Nej 
 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA] Nej Ja, men ikke 
rapporteret fra 
nåletræarter 

Findes ikke 
i Indien 

Nej 
  

Svampe 

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller 
[CRSPAN] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DI-
BOMO] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Atropellis spp. [1ATRPG] Ja, men 
kun rappor-
teret fra Pi-
nus 

Nej Kun i 
Nordameri
ka 

Nej 
  

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun 
and E. Tanaka [PHYOPI] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, 
T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. 
[CERAFA] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. 
& T. C. Harr [CERAFP] 

Nej Nej 
    

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR] Ja, men er 
specifik på 
Picea 

Nej Kun i 
Nordameri
ka 

Nej 
  

Colletotrichum gossypii Southw [GLOMGO] Nej Nej 
    

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. 
Zhou & Y.C. Dai [PHELSU] 

Ja, angriber 
bl.a. Abies 
og en 
række an-
dre slægter 
af nåle-
træer 

Nej Hjemmehø-
rende i 
Nordame-
rika. Ikke 
rapporteret 
fra Indien; 
fundet i 
Kina 

Nej (smitteo-
verførsel ved 
rodkontakt) 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & 
Y.C. Dai [INONWE] 

Angriber 
Thuja og 
Cupressus, 
muligvis 
også Abies  

Nej Hjemmehø-
rende i 
Nordame-
rika. Ikke 
rapporteret 
fra Indien; 
findes i 
Kina og Ja-
pan 

Nej (smitteo-
verførsel ved 
rodkontakt) 

  

Cronartium spp. [1CRONG], undtagen 
Cronartium gentianeum, Cronartium pini 
(Willdenow) Jørstad [ENDCPI] og Cronar-
tium ribicola Fischer [CRONRI]. 

Mange ar-
ter angri-
ber Pina-
ceae, ingen 
rapporteret 
fra Abies 

Nej Enkelte ar-
ter rappor-
teret fra In-
dien og Ne-
pal; de an-
griber Pinus 

Nej (ingen 
kendt fra 
Abies, eneste 
arter tilstede 
er specifikke 
i Pinus) 

  

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) 
Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield 
[CERAVI] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU] Nej Nej 
 

Nej 
  

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & 
Crous [ELSICI] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA] Nej Nej 
 

Nej 
  

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers 
and Ju [HYPOMA] 

Nej Nej 
    

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Don-
nell [GIBBCI] 

Angriber Pi-
nus arter; 
Abies m.fl. 
modtage-
lige i smit-
teforsøg 

Nej Ikke fundet 
i Indien. I 
Asien kun i 
Korea og 
enkelte øer 
i Fjern-
østen. 

Nej 
  

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & 
Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] 

Nej Nej 
 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Ut-
ley & Tisserat [GEOHMO] 

Nej Nej 
    

Gremmeniella abietina (Lagerberg) More-
let [GREMAB] 

Ja, angriber 
især Pinus; 
Abies rap-
porteret 
som vært 

Nej Ikke rap-
porteret fra 
Indien; ar-
ten findes i 
nordøstlige 
Asien. 

Nej 
  

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. [EN-
DOPA] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& 
Kaz. Itô [GUIGLA] 

Ja; Abies 
kun i 
smitte-for-
søg 

Nej Ikke rap-
porteret fra 
Indien; ar-
ten findes i 
Østasien. 

Nej 
  

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], und-
tagen: Gymnosporangium amelanchieris E. 
Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlan-
ticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporan-
gium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], 
Gymnosporangium confusum Plowr. [GYM-
NCO], Gymnosporangium cornutum Arthur 
ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium 
fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium 
gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium 
gracile Pat., Gymnosporangium minus 
Crowell, Gymnosporangium orientale P. 
Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae 
(Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnospo-
rangium torminali-juniperini E. Fisch., Gym-
nosporangium tremelloides R. Hartig 
[GYMNTR] 

Nej Nej, værtskifter 
mellem arter i 
Cupressaceae 
og Rosaceae 

 
Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Melampsora farlowii (Arthur) Davis 
[MELMFA] 

Ja, angriber 
Tsuga; ikke 
rapporteret 
fra Abies 

Nej Findes i 
Nordameri
ka 

Nej 
  

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis 
Shain [MELMMT] 

Ja, og kan 
have Abies 
som æci-
dievært 
(kun i smit-
teforsøg) 

Nej Hjemmehø-
rende i 
Nord-
merika, 
spredt til 
bl.a. Asien. 
Fundet i In-
dien. 

Ja Undersøgelse af 
nåle for æcidie-
sporehobe. Diag-
nose: Morfologisk 
bestemmelse af 
uredosporer samt 
molekylær test 

PM 7/93 (1). OEPP/EPPO 
Bulletin 2009, 39, 328–336 

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. 
Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL] 

Ja, angriber 
Larix; andre 
slægter 
ikke mod-
tagelige i 
smittefor-
søg 

Nej Kun rap-
porteret fra 
Østasien 

Nej 
  

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN] Nej Nej 
 

Nej 
  

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der 
Aa [GUIGCI] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart 
[PHYSSL] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hen-
nebert [PHMPOM] 

Vides ikke Meget bredt 
værtspektrum 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho 
& O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN] 

Nej Nej 
 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & 
Nambu) Deighton [CERSPD] 

Ja, angriber 
Pinus. Af 3 
Abies arter 
var 1 svagt 
modtagelig 
(kun i smit-
teforsøg) 

Nej Findes i In-
dien 

Ja Inspektion af 
døde nåle for 
svampestruktu-
rer. Diagnose: 
Morfologisk be-
stemmelse samt 
molekylær test 

PM 7/46(3). OEPP/EPPO Bul-
letin 2015, 45 (2), 163–182. 
Quaedvlieg et al., 2012. Per-
soonia: Molecular Phylogeny 
and Evolution of Fungi, 29, 
101. DNA sequence data i 
Qbank-www.qbank.eu 

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT] Nej Nej 
 

Nej 
  

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM] Nej Nej 
 

Nej 
  

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verk-
ley & Crous. [MYCOPP] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd 
[GNOMUL] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perci-
val [SYNCEN] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Thecaphora solani Thirumulachar & 
O'Brien) Mordue [THPHSO] 

Nej Kun Solanaceae 
 

Nej 
  

Tilletia indica Mitra [NEOVIN] Nej Nej 
 

Nej 
  

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yama-
moto [VENTNA] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Ægsporealger 

Phytophthora ramorum (non-EU isolates, 
EU-isolates) Werres, De Cock & Man in »t 
Veld [PHYTRA] 

Ja, kan an-
gribe bl.a  
Larix, 
Tsuga, 
Pseudo-
tsuga og 
Abies 

Ja Ikke rap-
porteret fra 
Indien; fun-
det i Viet-
nam og Ja-
pan; udbre-
delse i 
Asien er 
dårligt 
kendt 

Ja Inspektion af 
overjordiske dele 
af planter for 
symptomer (me-
get variable). Di-
agnose: morfolo-
gisk bestemmelse 
af in vitro kultu-
rer, eller moleky-
lær test 

PM 7/66 (under revision). 
OEPP/EPPO Bulletin   2006, 
36, 145–155. Referencer 
mht. DNA barcoding kan fin-
des i https://gd.eppo.int/ta-
xon/PHYTRA/datasheet   
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Nematoder 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and 
Bührer) Nickle et al. [BURSXY] 

Ja, overfø-
res til Pinus 
af Mo-
nochamus 
arter; Abies 
kan være 
vært 

Nej Ikke rap-
porteret fra 
Indien; dog 
kendt fra 
Kina og an-
dre lande i 
Østasien 

Nej, nemato-
den overfø-
res kun via 
vektorernes 
æglægning i 
større træer 

  

Globodera pallida (Stone) Behrens 
[HETDPA] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens [HETDRO] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey 
[1HIRSG], undtagen: Hirschmanniella 
behningi (Micoletzky) Luc & Goodey 
[HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) 
Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella 
halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella 
loofi Sher [HIRSLO] and Hirschmanniella 
zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO] 

Nej Primært enkim-
bladede 
værtarter 

To arter be-
skrevet fra 
Indien, 
begge ska-
devoldere i 
ris 

Nej 
  

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen 
[LONGDI] 

Nej Ja, men ikke 
rapporteret fra 
nåletræer 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 
[MELGCH] 

Nej Ja, men ikke 
rapporteret fra 
nåletræer 

Ikke rap-
porteret fra 
Indien, i 
Asien kun 
fundet i 
Tyrkiet 

Nej 
  

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA] Nej Ja, dog ikke rap-
porteret fra nå-
letræer 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and 
Allen [NACOBA] 

Nej Meget bred-
spektret, ikke 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

rapporteret fra 
nåletræarter 

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto 
[XIPHAA] 

Vides ikke Bredt værtspek-
trum; skadevol-
der sfa. virus-
transmission 

Findes i 
Nordame-
rika og Af-
rika 

Nej 
  

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Gra-
ham [XIPHBC] 

Vides ikke Bredt værtspek-
trum; skadevol-
der sfa. virus-
transmission 

Findes i 
Nordameri
ka 

Nej 
  

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-
Zacheo [XIPHCA] 

Vides ikke Bredt værtspek-
trum; skadevol-
der sfa. virus-
transmission 

Findes i 
Nord- og 
Sydamerika 

Nej 
  

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad 
[XIPHNA] 

Vides ikke Bredt værtspek-
trum; skadevol-
der sfa. virus-
transmission 

Findes i 
Asien 

Nej, da der 
ikke dyrkes i 
jord 

  

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-
Zacheo [XIPHIM] 

Vides ikke Bredt værtspek-
trum; skadevol-
der sfa. virus-
transmission 

Findes i 
Nordameri
ka 

Nej 
  

Xiphinema rivesi (non-EU opulations) Dal-
masso [XIPHRI] 

Vides ikke Bredt værtspek-
trum; skadevol-
der sfa. virus-
transmission 

Findes på 
alle konti-
nenter 

Nej, da der 
ikke dyrkes i 
jord 

  

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-
Zacheo [XIPHTA] 

Vides ikke Bredt værtspek-
trum; skadevol-
der sfa. virus-
transmission 

Findes i 
Nordameri
ka 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Bløddyr 

Pomacea (Perry) [1POMAG] Nej Ja; lever dog 
kun på planter i 
meget fugtige 
miljøer 

Enkelte ar-
ter ind-
slæbt til 
Asien; ikke 
rapporteret 
fra Indien 

Nej 
  

Insekter og mider 

Acleris spp. (ikke-europæisk) [1ACLRG] Ja, de fleste 
arter af de 
ni arter, 
som er 
kendte ska-
devoldere, 
angriber 
Pinaceae, 
herunder 
Abies 

Slægten er me-
get stor, mere 
end 220 arter 
findes ikke i Eu-
ropa. For de fle-
ste af disse ken-
des værtspek-
tret ikke. 

En enkelt 
art af de ni 
findes i 
Østasien, 
den angri-
ber løv-
træer. En-
kelte andre 
arter er be-
skrevet fra 
Indien, 
men man 
kender ikke 
deres bio-
logi, herun-
der vært-
spektret.  

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
larver og voksne, 
samt for spor af 
gnav og sammen-
spundne nåle. Di-
agnose: morfolo-
giske undersøgel-
ser af voksne in-
sekter. Ingen pro-
tokoller, se EFSA 
2019 mht. identi-
fikation 

EFSA Journal 
2019;17(10):5856 (afsnit 
3.1.4) 

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) 
[NUMOPI] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Agrilus anxius Gory [AGRLAX] Nej Nej 
 

Nej 
  

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL] Nej Nej Hjemmehø-
rende i 
Asien, ikke 
rapporteret 
fra Indien 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & 
Baker [ALECCT] 

Nej Begrænset vi-
den om vært-
spektrum; ska-
devolder i ci-
trus. Nærtstå-
ende arter er 
meget polyfage, 
men ikke kendt 
fra nåletræar-
ter. 

Findes i In-
dien (på ci-
trus) 

Nej 
  

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [AL-
ECSN] 

Nej Primært på ci-
trus, i øvrigt po-
lyfag; ingen nå-
letræarter er 
kendte værter 

Findes lo-
kalt ud-
bredt i In-
dien 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
nymfer og 
voksne. Diagnose: 
morfologiske un-
dersøgelser 

PM 7/7(1) (under revision).  
OEPP/EPPO Bulletin 2002, 
32, 255–259 

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO] Nej Meget polyfag 
men med præ-
ference for ci-
trus, ikke rap-
porteret fra nå-
letræarter 

Findes i In-
dien  

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
nymfer og 
voksne. Diagnose: 
morfologiske un-
dersøgelser 

PM 7/8 (1) (under revision). 
OEPP/EPPO Bulletin   32 , 
261–265 

Amauromyza maculosa (Malloch) 
[AMAZMA] 

Nej Nej, primært 
Asteraceae 

 
Nej 

  

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR] Nej Har bredt vært-
spektrum, men 
er ikke rappor-
teret fra nåle-
træarter 

Findes i In-
dien 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for 
voksne. Inspek-
tion af dyrknings-
mediet for æg og 
larver. Diagnose: 
morfologiske un-
dersøgelser; 

https://www.cabi.org/isc/da
tasheet/5510#todiagnosis 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

protokoller fore-
ligger ikke men se 
CABI 

Anoplophora chinensis (Thomson) 
[ANOLCN] 

Ja, kan an-
gribe Pinus 
(og Crypto-
meria i 
Cupressa-
ceae) 

Meget polyfag 
og angriber for-
mentlig også 
Abies - men det 
er større planter 
der angribes 

Ikke rap-
porteret i 
Indien, fin-
des i 
Østasien 

Nej 
  

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 
[ANOLGL] 

Nej Bredt værtspek-
trum men ingen 
nåletræarter; 
angriber større 
planter 

Ikke rap-
porteret i 
Indien, fin-
des i 
Østasien 

Nej 
  

Anthonomus bisignifer Schenkling 
[ANTHBI] 

Nej Nej, primært 
Rosaceae 

 
Nej 

  

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU] Nej Nej 
 

Nej 
  

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR] Nej Oligofag, ikke 
set i nåletræar-
ter 

 
Nej 

  

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU] Nej Nej, kun i 
Rosaceae 

 
Nej 

  

Anthonomus signatus Say [ANTHSI] Nej Formentligt pri-
mært Rosaceae, 
voksne biller 
kan æde af an-
dre plantearter; 
ikke rapporteret 
fra nåletræarter 

Kun i 
Nordameri
ka 

Nej 
  

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU] Nej Bredt værtspek-
trum men ingen 
nåletræarter; 
angriber større 
planter 

Findes i 
Sydøst- og 
Østasien, 
ikke rap-
porteret fra 
Indien 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI] Nej Nej 
 

Nej 
  

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP] Nej, men 
angriber Ju-
niperus 
(Cupressa-
ceae) 

Nej Findes i Ja-
pan og Ko-
rea 

Nej 
  

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO] Voksne in-
divider su-
ger på arter 
fra mange 
familier, 
bl.a. Pina-
ceae 

Værtspektrum 
er primært Sola-
naceae; voksne 
kan suge på 
mange andre ar-
ter, men de reg-
nes ikke som 
værter. 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Bemisia tabaci Genn. (Ikke-europæiske 
hhv. europæiske populationer) [BEMITA] 

Nej Polyfag art, an-
griber dog ikke 
nåletræarter 

Global ud-
bredelse 

Nej 
  

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA] Nej Især Rosaceae; 
andre arter kan 
angribes; ingen 
nåletræarter er 
kendte arter 

Findes i 
Østasien 

Nej 
  

Cephalcia lariciphila Wachtl [CEPCAL] Nej Nej 
 

Nej 
  

Choristoneura spp. (ikke-europæisk) 
[1CHONG] 

Ja, nogle 
arter angri-
ber Abies 
og andre 
Pinaceae 

Alle arter angri-
ber træagtige 
planter. For de 
fleste arter fra 
Asien kendes 
værtspektret 
ikke. To af disse 
arter arter an-
griber hhv. 
Abies (i Japan) 
og vandgran 
(Cupressaceae) 

17 arter 
findes i 
Asien 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
larver, pupper og 
voksne. Diagnose: 
morfologiske un-
dersøgelser; pro-
tokoller der om-
fatter alle rele-
vante arter fore-
ligger ikke 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Cicadellidae (ikke-europæisk) [1CICDF] 
kendt som vektor for Xylella fastidiosa, 
f.eks.: a) Carneocephala fulgida Notting-
ham [CARNFU] b) Draeculacephala minerva 
Ball [DRAEMI]; c) Graphocephala atropunc-
tata (Signoret) [GRCPAT]. d) Homalodisca 
vitripennis (Germar) [HOMLTR] 

Nej Ingen er beskre-
vet fra nåletræ-
arter 

To arter 
(Bothrogo-
nia ferrugi-
nea, Kolla 
paulula), 
der fore-
kommer i 
Indien, er 
polyfage og 
kan over-
føre Xylella 
fastidiosa 
(som p.t. 
ikke er 
kendt fra 
Indien) 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
nymfer og 
voksne. Diagnose: 
morfologiske un-
dersøgelser; pro-
tokoller, der om-
fatter alle rele-
vante arter, fore-
ligger ikke 

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst) 
[CONHNE] 

Nej Polyfag men 
især på 
Rosaceae. Ikke 
rapporteret fra 
nåletræarter 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Dendroctonus micans Kugelan [DENCMI] Ja, kan bl.a. 
angribe 
Abies 

 
Findes ikke 
i Indien 

Nej 
  

Dendrolimus sibiricus Chetverikov 
[DENDSI] 

Ja, angriber 
bl.a. Abies 

 
Findes kun i 
nordlige 
områder i 
Asien og er 
ikke rap-
porteret fra 
Indien, Ne-
pal eller an-
dre sydlige 
dele af 
Asien 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DI-
ABLO] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Diabrotica undecimpunctata howardi Bar-
ber [DIABUH] 

Nej Meget polyfag Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Diabrotica undecimpunctata undecimpunc-
tata Mannerheim [DIABUN] 

Nej Meget polyfag Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Diabrotica virgifera, herunder D.virgifera 
zeae Krysan & Smith [DIABVZ] 

Nej Bredt værtspek-
trum, især hvad 
angår de arter 
de voksne biller 
kan ernære sig 
af. Ikke rap-
porteret i 
nåletræarter 

To underar-
ter, ingen 
af dem rap-
porteret fra 
Asien 

Nej 
  

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI] Nej Nej 
 

Nej 
  

Dryocosmus kuriphilus  Yatsumatsu 
[DRYCKU] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE] Rapporte-
ret fra Pi-
nus 

Meget polyfag, 
men usikkerhed 
om værtspek-
tret 

Findes kun 
enkelte ste-
der i 
Østasien 

Nej 
  

Epitrix spp. [1EPIXG] Nej Bredt værtspek-
trum, men pri-
mært urteag-
tige. Ikke rap-
porteret fra ar-
ter af nåletræer.  

Fire arter, 
ingen rap-
porteret fra 
Asien 

Nej 
  

Gilpinia hercyniae Hartig [GILPPO] Ja, Picea Nej, angriber 
kun Picea 

Findes i 
Asien i Ja-
pan, Korea 
og Paki-
stan. Ikke 
rapporteret 
fra Indien 

Nej (er speci-
fik på Picea) 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Gonipterus scutellatus Gyllenhal [GONPSC] Nej Nej 
 

Nej 
  

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN] Nej Nej 
 

Nej 
  

Grapholita packardi Zeller [LASPPA] Nej Polyfag men 
primært 
Rosaceae 

Ikke kendt 
fra Asien 

Nej 
  

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR] Nej Oligofag, 
næsten udeluk-
kende Rosaceae 

 
Nej 

  

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE] Nej Polyfag; ikke 
rapporteret fra 
nåletræarter 

Ikke kendt 
fra Asien 

Nej 
  

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH] Nej Polyfag; ikke 
rapporteret fra 
nåletræarter 

Findes i In-
dien 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
nymfer og 
voksne. Diagnose: 
morfologiske un-
dersøgelser; 
protokoller fore-
ligger ikke 

 

Ips amitinus Eichhoff  [IPSXAM] Ja, angriber 
bl.a. Abies 

 
Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Ips cembrae Heer [IPSXCE] Ja, primært 
i Larix 

Nej. Kan angribe 
P. abies og mu-
ligvis Pinus 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Ips duplicatus Sahlberg [IPSXDU] Ja Abies ikke kendt 
som vært 

Findes ikke 
i Indien 
(men i 
Østasien) 

Nej 
  

Ips sexdentatus Bőrner [IPSXSE] Ja, angriber 
bl.a. Abies 

 
Ikke rap-
porteret fra 
Indien; fin-
des bl.a i 
Østasien, 

Nej 
(kimplanter 
angribes 
ikke) 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Kina, Thai-
land 

Ips typographus Heer [IPSXTY] Ja, angriber 
bl.a. Abies 

 
Ikke rap-
porteret fra 
Indien og 
omkringlig-
gende 
lande; fin-
des dog i 
store dele 
af Asien 

Nej 
(kimplanter 
angribes 
ikke) 

  

Keiferia lycopersicella (Walsingham) 
[GNORLY] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Leptinotarsa decemlineata Say  [LPTNDE] Nej Primært i Sola-
naceae; ikke 
rapporteret fra 
nåletræarter 

 
Nej 

  

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) [LIRIBO] Nej Meget polyfag; 
ikke rapporteret 
fra nåletræarter 

Findes i In-
dien 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
larver og voksne. 
Inspektion af 
dyrkningsmediet 
for larver og pup-
per. Diagnose: 
morfologiske un-
dersøgelser, mo-
lekylære test 

PM 7/53(1). OEPP/EPPO Bul-
letin 2005, 35, 335-344 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) [LIR-
IHU] 

Nej Meget polyfag; 
ikke rapporteret 
fra nåletræarter 

Introduce-
ret til In-
dien, lokal 
udbredelse 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
larver og voksne. 
Inspektion af 
dyrkningsmediet 
for larver og pup-
per. Diagnose: 
morfologiske un-
dersøgelser, mo-
lekylære test 

PM 7/53(1). OEPP/EPPO Bul-
letin 2005, 35, 335-344 

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA] Nej Meget polyfag; 
ikke rapporteret 
fra nåletræarter 

Findes i In-
dien 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
larver, pupper og 
voksne. Inspek-
tion af dyrknings-
mediet for larver 
og pupper. Diag-
nose: morfologi-
ske undersøgel-
ser, molekylære 
test 

PM 7/53(1). OEPP/EPPO Bul-
letin 2005, 35, 335-344 

Liriomyza trifolii (Burgess) [LIRITR] Nej Meget polyfag; 
ikke rapporteret 
fra nåletræarter 

Findes i In-
dien 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
larver og voksne. 
Inspektion af 
dyrkningsmediet 
for larver og pup-
per. Diagnose: 
morfologiske un-
dersøgelser, mo-
lekylære test 

PM 7/53(1). OEPP/EPPO Bul-
letin 2005, 35, 335-344 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HY-
ROBO] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA] Nej Polyfag, men 
ikke rapporteret 
fra nåletræarter 

Findes i In-
dien 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for 
voksne skjoldlus. 
Diagnose: morfol-
ogisk bestem-
melse  

PM 7/54(1). OEPP/EPPO Bul-
letin 2005, 35, 345–347 

Margarodes, ikke-europæiske arter 
[1MARGG], f.eks.: a) Margarodes prieska-
ensis (Jakubski) [MARGPR] b) Margarodes 
vitis (Philippi) [MARGVI] c) Margarodes vre-
dendalensis de Klerk [MARGVR]. 

Nej De fleste regule-
rede arter har et 
snævert vært-
spektrum, er 
jordlevende. 
Ikke rapporteret 
fra 
nåletræarter.  

Ingen viden 
om arter i 
Indien 

Nej  
  

Monochamus spp. (ikke-europæiske popu-
lationer) [1MONCG] 

Ja, angriber 
især Pinus 

Nogle arter an-
griber Abies; en-
kelte arter har 
bredt værtspek-
trum 

1 art i In-
dien (M. 
basifossola-
tus) angri-
ber Pinus - 
overfører 
ikke nema-
toder 

Nej 
  

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR] Nej Angriber især 
palmer, nåle-
træer ikke kendt 
som værter 

 
Nej 

  

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE] Ja, er rap-
porteret fra 
Pinus 

Meget polyfag 
art; nåletræer 
er generelt ikke 
rapporteret som 
værter 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NE-
OLEL] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI] Nej Meget polyfag, 
nåletræarter 
ikke kendte 
værter 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Oligonychus perditus Pritchard and Baker 
[OLIGPD] 

Nej, men 
angriber Ju-
niperus og 
andre slæg-
ter i 
Cupressa-
ceae 

Ikke kendt fra 
Pinaceae 

Findes i 
Østasien, 
ikke rap-
porteret fra 
Indien 

Nej 
  

Paysandisia archon (Burmeister) [PAYSAR] Nej Nej 
 

Nej 
  

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI] Ja, især på 
Pinus. 
Abies ikke 
rapporteret 
som vært 
men kan 
ikke ude-
lukkes 

 
Findes ikke 
i Indien 

Nej 
  

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA] Ja, især på 
Pinus. 
Abies ikke 
rapporteret 
som vært 
men kan 
ikke ude-
lukkes 

 
Findes ikke 
i Indien 

Nej 
  

Pissodes nemorensis Germar [PISONE] Ja, især på 
Pinus. 
Abies ikke 
rapporteret 
som vært 

 
Findes ikke 
i Indien 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

men kan 
ikke ude-
lukkes 

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI] Ja, især på 
Pinus. 
Abies ikke 
rapporteret 
som vært 
men kan 
ikke ude-
lukkes 

 
Findes ikke 
i Indien 

Nej 
  

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PI-
SOPU] 

Ja, især på 
Pinus. 
Abies ikke 
rapporteret 
som vært 
men kan 
ikke ude-
lukkes 

 
Findes ikke 
i Indien; fo-
rekommer i 
Kina øst for 
Himalaya. 

Nej 
  

Pissodes strobi (Peck) [PISOST] Ja, især på 
Pinus. 
Abies ikke 
rapporteret 
som vært 
men kan 
ikke ude-
lukkes 

 
Findes ikke 
i Indien 

Nej 
  

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE] Ja, især på 
Pinus. 
Abies ikke 
rapporteret 
som vært 
men kan 

 
Findes ikke 
i Indien 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

ikke ude-
lukkes 

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang 
[PISOYU] 

Ja, især på 
Pinus. 
Abies ikke 
rapporteret 
som vært 
men kan 
ikke ude-
lukkes 

 
Findes ikke 
i Indien 

Nej 
  

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI] Ja, især på 
Pinus. 
Abies ikke 
rapporteret 
som vært 
men kan 
ikke ude-
lukkes 

 
Findes ikke 
i Indien 

Nej 
  

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU] Nej Nej 
 

Nej 
  

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR] Ja, angriber 
bl.a. Abies 

 
Findes ikke 
i Indien 
(Østasien; 
spredt til 
europæiske 
del af Rus-
land) 

Nej 
  

Popillia japonica Newman [POPIJA] Nej Polyfag også på 
træagtige plan-
ter; ikke rappor-
teret fra nåle-
træer 

Findes i 
Østasien; 
ikke rap-
porteret fra 
Indien 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Premnotrypes spp. (ikke-europæisk) 
[1PREMG] 

Nej Nej 
 

Nej 
  

Pseudopityophthorus minutissimus (Zim-
mermann) [PSDPMI] 

Nej Oligofag; ikke 
kendt fra nåle-
træarter 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 
[PSDPPR] 

Nej Oligofag; ikke 
kendt fra nåle-
træarter 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi [RHI-
OHI] 

Nej  Polyfag, ikke 
rapporteret fra 
nåletræarter 

Findes ikke 
i Indien; 
rapporteret 
fra Japan, 
Kina og Tai-
wan 

Nej 
  

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHY-
CFE] 

Nej  Angriber især 
palmer 

Udbredt i 
Indien 

Nej 
  

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA] Nej Polyfag men 
mest på palmer; 
ikke rapporteret 
fra nåletræarter 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Saperda candida Fabricius [SAPECN] Nej  Angriber mest 
Rosaceae; ikke 
rapporteret fra 
nåletræarter 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU] Nej Polyfag; ikke 
rapporteret fra 
nåletræarter 

Findes i 
Asien kun i 
Yemen 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI] Ja, arten er 
fundet i 
Abies (i 
Nordame-
rika) 

Polyfag; det vi-
des ikke om ar-
terne kan udvik-
les på alle de ar-
ter de voksne 
trips lever på.  

Findes i 
Nordame-
rika og 
Asien; ud-
bredelsen i 
Asien er 
dårligt 
kendt 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
nymfer og 
voksne. Inspek-
tion af dyrknings-
mediet for larver 
og pupper. Diag-
nose: morfologi-
ske undersøgelser 

PM 7/56(1). OEPP/EPPO Bul-
letin 2005, 35, 353-355 

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO] Nej Polyfag; ikke 
kendt fra nåle-
træarter, men jf 
S. citri ovenfor 
kan det ikke 
udelukkes 

Meget 
almindelig i 
Indien 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
nymfer og 
voksne. Inspek-
tion af dyrknings-
mediet for larver 
og pupper. Diag-
nose: morfologi-
ske undersøgelser 

PM 7/56(1). OEPP/EPPO Bul-
letin 2005, 35, 353-355 

Scolytidae spp. (ikke-europæisk) [1SCOLF] Ja, mange 
af arterne 
går på nåle-
træarter, 
herunder 
Pinaceae 

Abies er blandt 
de mest almin-
delige værtarter  

Findes i 
Nordame-
rika og 
Asien. Det 
vides ikke 
hvor 
mange ar-
ter der fin-
des i Indien 
og om de i 
givet fald 
angriber 
Abies  

Nej (der læg-
ges æg i 
stammer og 
grene af 
større træer; 
de voksne 
biller opta-
ger næring 
ved gnav i 
barken i 
større plan-
ter) 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER] Nej Meget polyfag; 
ikke rapporteret 
fra nåletræarter 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR] Nej  Polyfag, angri-
ber især 
Poaceae, Aste-
raceae og 
Fabaceae. Ikke 
kendt fra 
nåletræarter 

Introduce-
ret til In-
dien; fore-
kommer lo-
kalt 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
larver og voksne. 
Inspektion af 
dyrkningsmediet 
for larver og pup-
per. Diagnose: 
morfologiske un-
dersøgelser, mo-
lekylære test 

PM 7/124(1). OEPP/EPPO 
Bulletin 2015, 45, 410-444 

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI] Nej Meget polyfag; 
ikke rapporteret 
fra nåletræarter 

Findes i In-
dien 

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
larver og voksne. 
Inspektion af 
dyrkningsmediet 
for larver og pup-
per. Diagnose: 
morfologiske un-
dersøgelser, mo-
lekylære test 

PM 7/124(1). OEPP/EPPO 
Bulletin 2015, 45, 410-444 

Sternochetus mangiferae Fabricius 
[CRYPMA] 

Nej Nej, monofag på 
Mango 

 
Nej 

  

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO] Nej Nej 
 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Tephritidae (ikke-europæisk) [1TEPHF], 
f.eks.: a) Anastrepha fraterculus 
(Wiedemann) [ANSTFR] b) Anastrepha lu-
dens (Loew) [ANSTLU] c) Anastrepha 
obliqua (Macquart) [ANSTOB] d) Anas-
trepha suspensa (Loew) [ANSTSU] e) Bac-
trocera dorsalis (Hendel) [DACUDO] f) Bac-
trocera tryoni (Froggatt) [DACUTR] g) Bac-
trocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS] h) 
Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO] i) 
Dacus ciliatus Loew [DACUCI] j) Epochra 
canadensis (Loew) [EPOCCA] k) Pardalaspis 
cyanescens Bezzi [CERTCY] l) Pardalaspis 
quinaria Bezzi [CERTQU] m) Pterandrus 
rosa (Karsch) [CERTRO] n) Rhacochlaena ja-
ponica Ito [RHACJA] o) Rhagoletis fausta 
(Osten-Sacken) [RHAGFA] p) Rhagoletis in-
differens Curran [RHAGIN] q) Rhagoletis 
mendax Curran [RHAGME] r) Rhagoletis 
pomonella (Walsh) [RHAGPO] s) Rhagoletis 
ribicola Doane [RHAGRI] t) Rhagoletis 
suavis (Loew) [RHAGSU] u) Zeugodacus cu-
curbitae (Coquillett) [DACUCU]. 

Nej Som gruppe po-
lyfag; ikke rap-
porteret fra nå-
letræarter 

Nogle arter 
findes i 
Asien 

Nej 
  

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiff-
ermüller  [THAUPI] 

Ja, angriber 
Larix, 
Cedrus og 
Pinus 

Ikke rapporteret 
fra Picea eller 
Abies 

Findes ikke 
i Indien og 
det meste 
af Asien i 
øvrigt 

Nej 
  

Thaumetopoea processionea L. [THAUPR] Ja, er fun-
det på Pi-
nus 

Angriber pri-
mært eg og an-
dre løvtræer. 

Findes ikke 
i Asien 

Nej 
  

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [AR-
GPLE] 

Nej Meget polyfag Findes i 
Asien kun i 
Israel 

Nej 
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Skadegørere og deres EPPO-tildelte koder Angribes 
Pinaceae? 

Bredt værtspek-
trum? 

Findes i In-
dien/Asien 

Test relevant Testmetode Referencer for testmetode 

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI] Nej Primært på Ru-
taceae, andre 
værter muligvis 
kun til ernæring 
af de voksne in-
divider. Ingen 
nåletræarter er 
kendte værter 

Findes i In-
dien  

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for 
voksne og nym-
fer. Diagnose: 
morfologisk iden-
tifikation 

PM 7/75 (1). OEPP/EPPO 
Bulletin 36, 451–456 

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER] Nej Nej 
 

Nej 
  

Thrips palmi Karny [THRIPL] Nej Polyfag; mest 
urteagtige arter 

Findes i In-
dien  

Ja Inspektion af 
planters overjor-
diske dele for æg, 
nymfer og 
voksne. Inspek-
tion af dyrknings-
mediet for larver 
og pupper. Diag-
nose: morfologi-
ske undersøgel-
ser, molekylære 
test 

PM 7/3(3). OEPP/EPPO Bulle-
tin 2018, 48, 446-460 

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI] Nej Polyfag; ikke re-
gistreret på nå-
letræarter 

Ikke regi-
streret i In-
dien; findes 
i SØ-Asien 

Nej 
  

Viteus vitifoliae (Fitch) [VITEVI] Nej Nej 
 

Nej 
  

Snylteplanter 

Arceuthobium spp. [1AREG], undtagen: Ar-
ceuthobium azoricum Wiens & Hawks-
worth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl 
og Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. 
[AREOX] 

Ja, angriber 
større plan-
ter af Pina-
ceae, også 
Abies 

Nej En art fin-
des i 
Nordindien 
(Himalaya) 

Nej 
  

 



 

Symptombeskrivelse for skadegørere for hvilke det kan være relevant at udføre test i Abies 

Bakterier 

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]. Symptomer på nåletræer ikke beskrevet. Generelle 

symptomer, uanset alder af planter: visnen af blade/(nåle) og skud; klorotiske pletter på blade/(nåle), 

blad/(nålefald), mørkfarvning af stængler. Reference: PM 7/21 (2). OEPP/EPPO Bulletin (2018) 48 (1), 32–

63. 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]. Symptomer på nåletræer 

ikke beskrevet. Generelle symptomer, uanset alder af planter: visnen af blade/(nåle) og skud; klorotiske 

pletter på blade/(nåle), blad/(nåle)fald, mørkfarvning af stængler. Reference: PM 7/21 (2). OEPP/EPPO 

Bulletin (2018) 48 (1), 32–63. 

Svampe 

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]. Små gule pletter (spermogonier) på oversiden af 

nålene; få dage efter udvikles gule æcidiesporehobe på undersiden af nålene. Dette sker især på årets 

nåle. I naturen finder dette sted i foråret. Æcidiesporerne kan ikke inficere nåletræer på ny, da værtskifte 

til en Populus art er påkrævet, for at livscyklus kan gennemføres. Reference: PM 7/93 (1). OEPP/EPPO Bul-

letin 2009, 39, 328–336. 

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]. Brunfarvning af nåle, nålefald. 

Symptomer i Abies var svage i smitteforsøg. Inkubationstiden i smitteforsøg med småplanter af Abies var 

45-50 dage. Referencer: Suto Y, 1979. Journal of the Japanese Forestry Society, 61, 180–183. 

Ægsporealger 

Phytophthora ramorum (non-EU isolates, EU-isolates) Werres, De Cock & Man in »t Veld [PHYTRA]. Gene-

relt kan symptomer variere meget afhængigt af værten. I Abies og andre nåletræslægter ses nekrose af 

nålene. Abies procera var stærkt modtagelig i et smitteforsøg udført med årets nåle, udført både sommer 

og vinter.  Reference: Denman et al. 2005. Plant Pathology Plant Pathology 54, 512–521, doi: 

10.1111/j.1365-3059.2005.01243.x 

Insekter og mider 

Acleris spp. (ikke-europæisk) [1ACLRG] De nordamerikanske arter, der angriber nåletræer, lægger æg på 

undersiden af nålene i sensommeren; herefter overvintrer æggene til det følgende forår, hvor larverne i 

starten lever af knopper og senere af nålene på de nye skud, hvor nålene ofte sammenspindes. Disse ar-

ter har en enkelt årlig generation. Reference: EFSA Journal 2019, 17(10):5856, doi: 

10.2903/j.efsa.2019.5856. 
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Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN] Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. I andre 

plantearter ses æg og nymfer på undersiden af bladene samt voksne mellus, der flyver, når de forstyrres. 

Ved kraftige angreb ses honningdug og vækst af sodskimmel på bladene. Reference: PM 7/7(1) (under 

revision).  OEPP/EPPO Bulletin 2002, 32, 255–259. 

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO] Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. I andre plante-

arter ses æg og nymfer på undersiden af bladene samt voksne mellus, der flyver, når de forstyrres. Ved 

kraftige angreb ses honningdug og sodskimmel på bladene. Reference: PM 7/8 (1) (under revision). 

OEPP/EPPO Bulletin 32, 261–265.  

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR] Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. I andre plante-

arter gnaver de voksne oldenborrer af blomster og af de blødere dele af bladvæv mellem bladnerverme. 

Larverne gnaver af rødderne og forårsager visnesymptomer. Reference: EFSA Journal 2020;18(4):6103 

doi: 10.2903/j.efsa.2020.6103,  

Choristoneura spp. (ikke-europæisk) [1CHONG] Nogle arters biologi er undersøgt grundigt i nåletræarter, 

men andre arter har muligvis en anden levevis end den der beskrives i det følgende. De voksne viklere 

lægger æg i store grupper på undersiden af nålene; larverne æder dernæst af disse og danner en 

puppe, som er tilhæftet kvistene.  Larverne kan afnåle skud og kan også gnave i knopper. Hos nogle arter 

minerer larverne i kogler. Larverne overvintrer og kan i det følgende forår gnave af forrige års nåle. Refe-

rence:  EFSA Journal 2019;17(5):5671, doi: 10.2903/j.efsa.2019.5671. 

Cicadellidae (ikke-europæisk) [1CICDF]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. Voksne og nym-

fer suger af plantens xylemceller. De voksne insekter kan hoppe og flyve og opdages derfor nemt. Nym-

ferne vil formentligt i givet fald kunne findes på undersiden af nålene. Regulerede arter forvolder skade 

ved at kunne overføre bakterien Xylella fastidiosa, som dog så vidt vides ikke er fundet i Indien. Refer-

ence: EFSA Journal 2019;17(6):5736, doi: 10.2903/j.efsa.2019.5736 

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. Voksne og nymfer 

suger af plantens phloemceller, men den primære skadevirkning er, at den kan være vektor for phyto-

plasma som f.eks. Witches’ broom disease of lime i citrus. De voksne insekter kan hoppe og flyve og opda-

ges derfor nemt. Nymferne vil formentligt i givet fald kunne findes på undersiden af nålene. Reference: 

EFSA Journal 2017;15(10):5037, doi: 10.2903/j.efsa.2017.5037.   

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) [LIRIBO]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. Voksne miner-

fluer lægger æg i oversiden af kimblade eller unge blade. Laverne minerer blade og stængler. Refe-

rence: EFSA Journal 2020;18(3):6038, doi: 10.2903/j.efsa.2020.6038. 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) [LIRIHU]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. I andre plan-

tearter minerer larverne i blade og stængler. Arten forpupper sig ofte inde i minen frem for i jorden. Refe-

rence: https://gd.eppo.int/taxon/LIRIHU/documents  

https://gd.eppo.int/taxon/LIRIHU/documents
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Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. I andre plantearter 

minerer larverne blade og stængler. Reference: EFSA Journal 2019;17(7):5765, doi: 

10.2903/j.efsa.2020.6037. 

Liriomyza trifolii (Burgess) [LIRITR]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. Symptomer i andre 

plantearter er minering i blade og stængler. Reference: https://gd.eppo.int/taxon/LIRITR/documents 

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. Skjoldlusen 

angriber træer og buske med glat bark. Små angreb kan være svære at opdage, mens barken ved svære 

angreb kan fremstå gråhvid, planterne kan smide bladene og grene kan visne.  Arten ser ud til primært at 

angribe grene og stammer i større træer. Reference: EFSA Journal 2018;16(7):5353, doi: 

10.2903/j.efsa.2018.5353.  

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. I andre plantearter su-

ger tripsen udelukkende på blade, skud og knopper i vækst samt på frugter. Angrebet plantevæv vil 

fremstå skurvet, gråligt og sølvskinnende som følge af at epidermis punkteres. Reference:  EFSA Journal 

2018;16(3):5189, doi: 10.2903/j.efsa.2018.5189. 

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. Tripsene suger udeluk-

kende på plantevæv i vækst. Angrebet plantevæv vil fremstå skurvet, gråligt og sølvskinnende som følge 

af at epidermis punkteres. Reference: EFSA Journal 2014;12(12):3915, doi:10.2903/j.efsa.2014.3915. 

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. Æg lægges ofte 

samlet i store masser på blade. Fra andre plantearter er beskrevet, at større larver æder alt bladmateriale 

samt knopper mens små larver kan efterlade bladnerverne.  Reference: 

https://gd.eppo.int/taxon/LAPHFR/datasheet  

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. Æg lægges ofte 

samlet i store masser på de yderste nedre blade. Fra andre plantearter er beskrevet, at små larver kan ef-

terlade bladnerverne, mens større larver er i stand til at æde også bladnerverne samt knopper. De større 

larver er nataktive. Reference: EFSA Journal 2019;17(7):5765, doi: 10.2903/j.efsa.2019.5765. 

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. På citrus suger 

bladlusen på bløde skud, blade og knopper. Efter 3-4 ugers forløb modner plantevævet og bladlusen kan 

ikke længere optage næring. Kviste og blade kan misdannes ved angreb af bladlusen, og der kan dan-

nes sodskimmel i honningdug. Reference: EFSA Journal 2018;16(1):5103, doi: 10.2903/j.efsa.2018.5103. 

Thrips palmi Karny [THRIPL]. Der foreligger ingen beskrivelser fra nåletræer. I andre plantearter ses ved 

kraftige angreb, at bladenes overflade har et sølv- eller bronzeagtigt skær, og blade samt endeskud kan 

være misdannede. Reference: EFSA Journal 2019;17(2):5620, doi: 10.2903/j.efsa.2019.5620. 

 

https://gd.eppo.int/taxon/LAPHFR/datasheet
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