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1. Skadegørere vi gerne vil holde ude af DanmarkJ5

Planteskadegørere kan katego-
riseres som ”karantæneskade-
gørere” (fra engelsk:Quarantine 
organisms) og omfatter de re-
gulerede 0-tolerance plante-
skadegørere i EUs plantesund-
hedslovgivning. Der fi gurerer 
desuden andre alvorlige regu-
lerede planteskadegørere, hvor 
lovgivning anfører en vis tole-
rance. Plantedirektoratet under 
Fødevareministeriet er Dan-
marks plantesundhedsmyndig-
hed og står for lovgivning, kon-
trol og beredskab på området. 

Planteskadegørere kan ru-
briceres forskelligt, f.eks. ska-
degørere, som spredes gennem 
handel med planteprodukter og 
søges holdt ude gennem kon-
trol og krav til de importere-
de produkter. Det gælder f.eks. 
fyrrevednematoden (Bursap-
helenchus xylophilus) og kar-
toffeltenknoldviroi d. Andre ska-
degørere spreder sig naturligt 
i Europa, nogle efter introduk-
tion fra andre kontinenter som 
f.eks. majsrodbillen (Diabroti-
ca virgifera) og elmesygen (Ce-
raticystis ulmi) og nogle fra en 

oprindelig begrænset forekomst 
som f.eks. asketoptørresvampen 
Chalara fraxinea. De er væsent-
ligt sværere at kontrollere, og 
ofte er det kun muligt at udsky-
de etableringen. Flere alvorlige 
planteskadegørere kan rubrice-
res som ikkehjemmehørende in-
vasive arter. I det følgende gives 
eksempler på spredning af ka-
rantæneskadegørere og en kort 
beskrivelse af de danske aktø-
rers roller.

Fyrrevednematoden angri-
ber fyrretræsarter og blokerer 
vedkarrene, således at grenene 
udtørrer og dør. Skadegøreren 
forekommer naturligt i Nord-
amerika, hvor hjemmehørende 
arter ikke skades, men nemato-
den vil kunne forårsage omfat-
tende skader på europæiske fyr-
retræsarter. Nematoden spredes 
med træbukke af slægten Mo-
nocamus, som gnaver i unge fri-
ske skud og injicerer nemato-
der i sunde træer. Monocamus 
forekommer naturligt i de fl e-
ste europæiske lande. Fyrreved-
nematoden spredes over meget 
store afstande med transport af 

træ. Skaderne minder meget om 
elmesygen og vil kunne forår-
sage lige så stor skade, hvis fyr-
revednematoden introduceres i 
Europa. Den er derfor på listen 
over skadegørere, som ikke må 
introduceres i EU. I 1999 blev 
fyrrevednematoden påvist i Por-
tugal. Den blev antageligt indført 
med emballagetræ fra Nordame-
rika. Til trods for en stor indsats 
for at udrydde nematoden, er 
den nu spredt så meget, at hele 
Portugal er erklæret for infi ce-
ret zone. Dette indebærer bl.a., 
at alt fyrretræ, som eksporteres 
fra Portugal, skal være gasset el-
ler varmebehandlet og forsynet 
med plantepas eller mærket med 
et FAO standardiseret og inter-
nationalt anerkendt ”ISPM-15” 
mærke, og Portugal er pålagt et 
stort udryddelsesprogram. Por-
tugal har indtil nu fældet mere 
end 1 mio. udvoksede træer og 
3 mio. småtræer og brugt mange 
mio. € på bekæmpelse og kon-
trol. EU-kommissionen har bi-
draget med mere end 10 mio. €. 
Store områder er helt afskovet, 
men alligevel er situationen ikke 
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under kontrol. Det første angreb 
uden for Portugal blev påvist i 
Spanien i 2009.

Kartoffeltenknoldviroid (PS-          
TVd) er på listen over plante-
skadegørere, som ikke må in-
troduceres til eller spredes i EU. 
Viroidet forårsager stor skade i 
kartoffelproduktionen og kan 
være en alvorlig skadegører i 
tomatproduktionen. I begyndel-
sen af 2000-tallet blev der i Hol-
land påvist PSTVd i prydplan-
terne Solanum jasminoides og 
Brugmansia spp., hvor viroidet 
forekommer latent, det vil sige 
uden at vise symptomer. Efter-
følgende kortlægning i EU viste, 
at PSTVd forekom i prydplanter 
af især natskyggefamilien i en 
lang række medlemslande, her-
under også Danmark. Angrebne 
plantepartier bliver pålagt de-
struktion uden økonomisk kom-
pensation. 

EUs rolle. Medlemslande-
nes plantesundhedsmyndighe-
der skal løbende rapportere til 
EU og de øvrige medlemslande, 
hvis de påviser karantæneska-
degørere. I Den Stående Komi-
te for Plantesundhed behand-
les sager om plantesundhed, og 
der drøftes f.eks., om der skal 
igangsættes foranstaltninger for 
at inddæmme opståede proble-
mer. Pålæg til Portugal om at 
udrydde fyrrevednematoden er 
et sådant eksempel. 

Plantekarantæneskadegø-
rere reguleres gennem EU di-
rektiver og nationalt bl.a. gen-
nem Bekendtgørelse om planter 
og Bekendtgørelse om plan-
teskadegørere, hvor der er lis-
tet skadegørere, som ikke må 
forekomme eller spredes i EU. 
Plantedirektoratets rolle er bl.a. 
at kontrollere, at de listede ska-
degørere ikke introduceres ved 

import af planter eller spre-
des under produktion og mar-
kedsføring i det indre marked. 
I tilfældet med PSTVd påses, 
at infi cerede planter destrueres 
og gennem prøveudtagning og 
analyser tjekkes det, at skade-
gøreren ikke er til stede i symp-
tomløse planter. Ved smittepå-
visning spores det om muligt, 
hvor smitten kommer fra. 

For at forebygge problemer 
med nyligt introducerede karan-
tæneskadegørere, som er om-
fattet af EU-hasteforanstaltnin-
ger, udfører Plantedirektoratet 
overvågninger for at bidrage til 
EU kortlægninger af skadegø-
rerudbredelser. F.eks. overvå-
ges majsmarker nær lufthavne 
og havne med fangfælder for at 
hindre, at majsrodbiller kommer 
ind i landet som blinde passage-
rer i varesendinger.

Udvalg for Planter og Plan-
tesundhed er rådgivende for 
fødevareministeren og Plante-
direktoratet i spørgsmål om 
plantesundhed. Udvalget er 
sammensat af repræsentanter 
for de planteproducerende sek-
torer og forskere, som dækker 
de væsentligste fagdiscipliner 
og afgrøder. Udvalget rådgi-
ver bl.a. om dansk stillingtagen 
til emner, som behandles i EUs 
Stående Komite for Plantesund-
hed, og om plantesundhedsmyn-
dighedens indsatser. Udvalget 
tager selv initiativ til udrednin-
ger af aktuelle problemstillin-
ger. F.eks. har arbejdsgrupper 
rådgivet Plantedirektoratet om 
overvågningspraksis for majs-
rodbillen og om problemstil-
linger omkring visneskimmel 
(Phytophthora ramorum) i Rho-
dodendron.

For at fremme samarbej-
det om plantesundhed i EU 

har Kommissionen fi nansie-
ret etablering af et fytosanitært 
ERA-netværk (ERA = Europe-
an Research Area) EUPHRE-
SCO (European PHytosanitary 
RESearch COoperation) 2007-
2010, som er et samarbejde 
mellem de nationale institutio-
ner, som fi nansierer forskning 
i plantesundhed og herunder 
indfl ydelsen af klimaændringer. 
I Danmark er det FødevareEr-
hverv (FERV). Hovedideen er, 
at de nationale fi nansieringsin-
stitutioner går sammen om at 
fi nansiere transnationale forsk-
ningsprojekter, således at der 
kan igangsættes større projekter, 
og at der kan trækkes på brede-
re ekspertiser end rent nationalt. 
FERV har indtil nu fi nansieret 
dansk deltagelse i to transnatio-
nale projekter. Det ene omhand-
ler PSTVd o.a. viroider. Projek-
ter omfatter partnere fra 6 lande 
og udvikler bl.a. bedre diagno-
sticeringsværktøjer til de nati-
onale plantesundhedsmyndig-
heder. Det andet projekt er om 
bynkeambrosie og præsenteres 
andetsteds. Foruden at igang-
sætte transnationale projekter er 
EUPHRESCO rådgivende for 
EU i forbindelse med opslag af 
emner om plantesundhed under 
Det 7. Rammeprogram.

EUPHRESCO har indtil nu 
medvirket til fi re opslag: Risi-
koanalyse af planteskadegørere, 
diagnose af plantekarantæne-
skadegørere, detektionsmetoder 
og et aktuelt opslag om fyrre-
vednematoden.

Kommissionen har givet mu-
lighed for at ansøge om bevilling 
til et EUPHRESCO II, som pri-
mært skal søge at få fl ere part-
nere med og forberede etable-
ring af et bæredygtigt permanent 
netværk fi nansieret af partner-
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nes egne nationale bevillinger, 
når EU-fi nansieringen udløber. 
FERV har indstillet, at Danmark 
deltager i den nye ansøgning 
og vil fortsætte som partner i et 
permanent plantesundhedsnet-
værk efterfølgende. De indly-
sende fordele ved netværket er 
mulighed for at igangsætte stør-
re eller fl ere forskningsprojekter 
ved at samle nationale midler i 
større transnationale puljer; at 
infl uere på Kommissionens po-
litik for forskning i plantesund-
hed og være med i og trække 
på netværk, som dækker bevil-
lingsgivere, men efterhånden 
også plantesundhedsmyndighe-
dernes laboratorier og forskere 
med speciale i plantesundhed. ■
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