
Frankrig 

 

2004 

På årets Eurofuchsiamøde blev det oplyst, at fuchsia galmiden var blevet konstateret i Bretagne i 

Frankrig i 11 private haver, og at problemet blev taget meget alvorligt. - I det angrebne område er det 

forbudt at tage stiklinger, og omgåelse af dette forbud straffes med bøde fra 500 EUR og op til 3 års 

fængsel. Alle fuchsia i de 11 haver i Bretagne er nu blevet brændt for at undgå smitte. Miden synes 

kun at benytte fuchsia som vært. 

 

I Danmark sørgede DFS for at lade denne besked gå videre til 

medlemmerne sammen med en advarsel om ikke at tage plante-

materiale med hjem fra ferie i det pågældende område. 

 

2005 rapport i august  

Galmiden, som sidste år var i 10 haver i Bretagne, har nu - selv 

om alt i de 10 haver blev brændt - bredt sig til 110 haver langs 

den sydlige kyst af Bretagne helt til Nantes. Der er fra de franske myndigheder sat stor fokus på pro-

blemet, og 3 inspektører kører til stadighed i området og kontrollerer. Alt i de 110 haver skal bræn-

des, og det straffes nu med 200.000 EUR i bøde eller ubetinget fængsel, hvis man ikke følger de an-

visninger, der gives fra myndighedernes side. 

 

2006 august: Seneste nyt om galmiden 

BBC har oplyst, at galmiden nu har spredt sig til den engelske kanal ø - Guernsey, der ligger vest for 

byen Cherbourg i Frankrig. Spredningen er formentlig sket med vinden, insekter, fugle eller ved 

menneskers uforsigtighed. 

BBC oplyser endvidere, at galmiden fortsat er fundet i Bretagne i Frankrig. 

BBC’s meddelelse kunne ses på http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/guernsey/5263948.stm 

 

2006 september: Status 

Den seneste status fra Frankrig om galmiden og dens udbredelse er, at der stadig er smittekilder i den 

nedre del af Normandiet, det sydlige Bretagne, Morbian, Saint-Malo, Cherbourg og øgruppen 

Brehat , områderne er vist med rød farve på nedenstående kort. - I områder, der er vist med orange 

farve, er smitten elimineret. - Smitten spredes hovedsagelig med fugle, bier og vinden. 

Sådan kan et galmideangreb se ud. 



 

2006 fortsat 

En opdatering af udbruddet afslørede, at der nu var 193 haver i Frankrig, som var blevet inficerede, 

og som nu er brændt - omkostninger 200.000 euro. Man bemærker, at det er meget mærkeligt, at det 

udelukkende drejer sig om private haver, medens planteskoler ikke er blevet berørt. 

 

2007 

Under Euro-Fuchsia mødets pkt. 7 blev Frankrig, Tyskland og England blev om en redegørelse for 

den aktuelle situation m.h.t. midens udbredelse i de pågældende lande. 

Frankrig blev anmodet om at skaffe detaljerede landkort over udbredelsesområderne. 

 

2008 

Under pkt. 9 på dagsordenen , Aculops fuchsiae aflagde Frankrig, England og Tyskland rapport, hvor-

efter diskussionen endte med følgende konklusion: 

Frankrig oplyste i øvrigt, at til trods for mange anstrengelser, spredes galmiden stadig i Bretagne. 

Planteangreb voksede med 5 % i løbet af det sidste år. Det er forbudt at tage fuchsia eller stiklinger 

med fra Bretagne, med mindre de er undersøgt og certificerede af Feredec Bretagne. På trods af disse 

regler er der rapporteret et tilfælde fra Versailles. 

 

For flere detaljer blev der henvist til følgende web sites: 

 

http://www.snhf.org/pages/news/conseils_pour_lutter_contre_l’aculops_et_l_aleurode_du_fuchsia�79.aspx 

http://www.feredec�bretagne.com/par.asp 

http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/drdaf/IMG/pdf/AAR10_Aculops_cle871cb5.pdf 

http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/drdaf/article.php3?

id_article=232&var_recherche=aculops+fuchsiae  

”De delegerede er enige om, at den største fare for yderligere spredning af Aculops fuchsiae er dårlig 
eller manglende information til fuchsia amatører. Derfor skal der lægges alle kræfter i fra fuchsia sel-
skaberne for at informere medlemmerne og offentligheden.” 


