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Fra Klubbens besøg i Plantedirektoratet. 

 

 
Ved besøget den 15. maj 2008 samledes deltagerne uden for 

Plantedirektoratets hovedindgang, hvor vicedirektør Preben 

Veilstrup Andersen bød velkommen og inviterede på en rund-

gang.  

 

Først så man Frøkontrollen, hvor man tæller frø i indsendte 

prøver som grundlag for certificering af frøpartier. Man tæller 

især frø, som ikke bør være til stede.  Da man ikke nøjes med 

at konstatere, hvor mange fremmede frø, der er, men også sø-

ger at finde frem til hvad det er for frø, kræves der en betydelig 

botanisk indsigt på frøområdet. Man har i begyndelsen af 

1900-tallet med henblik på bestemmelse af frø indkøbt en stor 

frøsamling, der var etableret af den tyske professor Nobbe. 

 

Ud over kontrollen med prøvernes renhed, prøves også spireevne, og de procedurer, der 

anvendes i denne sammenhæng blev demonstreret. 

 

Frøkontrollen er ligesom andre af de institutioner – 

f. eks. Statens Foderstofkontrol og Plantetilsynet –, 

der i 1990 blev samlet i Plantedirektoratet, oprinde-

ligt begyndt på privat initiativ og som privat institu-

tion, men  siden overtaget af staten for at frigøre 

aktiviteterne fra de forskellige brancher og på den-

ne måde styrke værdien af certificeringer og attest-

udstedelser. Frøkontrollen blev etableret i 1913 og 

var oprindeligt et enmandsforetagende med profes-

sor Møller Holst. 

 

Ud over disse centrale nøgleopgaver, er i tidens løb til direktoratet henlagt en række 

andre kontrolopgaver, som man måske ikke umiddelbart ville forbinde med en plante-

kontrolinstitution, ligesom nogle af nøgleopgaverne har fået udvidet indhold. Dette sid-

ste gælder især foderstofkontrollen, der efter udbruddet af BSE (Bovin Spongiform En-

cephalitis) blev udvidet med særlige undersøgelser for rester af kød- og benmel, dvs 

især knoglerester. Der blev udviklet ganske avancerede metoder til 

disse undersøgelser. Det kræver en betydelig indsigt at skelne de mi-

kroskopiske knoglestykker fra andre smådele. 

 

Plantedirektoratet varetager den fysiske kontrol med EU´s landbrugs-

støtteordninger. Der er tale om et meget stort kontrolområde, der har 

EU-Kommissionens og Revisionsrettens bevågenhed som følge af de 

meget store økonomiske midler, der indgår i disse støtteordninger. 
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Plantedirektoratet varetager også kontrollen med bier, der traditionelt har været betrag-

tet som henhørende til planteriget. 

 

Direktoratet har også overtaget kontrollen med De Gamle Danske Husdyrracer. Dyrene, 

der tilhører de gamle husdyrracer, er privatejet og opstaldet hos forskellige landmænd 

og andre med interesse for området. De gamle husdyrracer indgår ligesom planter i en 

genbank. 

 

Direktoratet har i øvrigt selv etableret sig som praktisk genbank, idet man i forbindelse 

med omlægning af haveanlæg i samarbejde med Pometet i Tåstrup mellem direktoratets 

bygninger har plantet et større antal træer af gamle danske æblesorter, som deltagerne 

beså. 

 

Efter rundgangen samledes man i kantinen til en kop kaffe med kage. Direktør Ole Kri-

stensen kunne ikke være til stede på grund af tjenesterejse. Vicedirektøren fortalte både 

her og under besøget i det hele taget levende og 

underholdende – og oplysende - om direktoratet 

og dets aktiviteter, herunder også om oplevelser 

fra kontrollørernes hverdag, der af og til kan være 

ret problematisk. Her sker det konkrete møde mel-

lem statens kontrolorgan og den pågældende bor-

ger, og stemningen kan være spændt, fordi der 

ofte er knyttet store økonomiske konsekvenser til 

kontrollens udfald. 

 

I receptionen hænger et diplom, hvoraf det fremgår, at direktoratet er vurderet som en 

meget god arbejdsplads. Kantinen er da også blevet udvidet til dobbelt størrelse af tidli-

gere og på arealerne udenfor kantinen arbejdes der på etablering af et stort haveanlæg 

med pergola og petanque bane m.m. 

 

Besøget gav et meget fint billede af variationen og mangfoldigheden i arbejdet i den 

store institution. 

 

 
 

 

 

Du kan se flere billeder fra arrangementet ved at klikke her. 

http://www.klub60plus.dk/Arrangementer/Plantedirektoratet_080515/index.htm

