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Høringssvar fra L&F vedr. bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 

 

Landbrug & Fødevarer har 1. april 2020 modtaget høringsmaterialet vedr. bekendtgørelse om 

bekæmpelsesmidler med svarfrist 15. maj 2020.  

 

Bekæmpelsesmidler, herunder plantebeskyttelsesmidler, er vigtige redskaber for landmanden til at 

beskytte afgrøden mod skadevoldere såsom ukrudt, svampe og insekter, som kan forårsage store 

udbyttetab på helt op til 100 pct. Ligeledes er bekæmpelsesmidler vigtige i forhold til at forlænge 

opbevaringen af nogle afgrøder (lagerfasthed), enten ved behandlinger i vækstsæsonen eller 

efterfølgende på lageret. Slutteligt kan nogle brug af nogle bekæmpelsesmidler være med til at 

sikre produktkvaliteten til den, som forbrugerne ønsker, f.eks. i forhold til visuelle skader på frugt og 

grønt. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at § 19 stk. 3 bør omformuleres. I udkastet til bekendtgørelse står 

der: 

 

”Stk. 3. Plantebeskyttelsesmidler i koncentreret form må ikke sælges til ikke-professionel 

anvendelse, jf. dog stk. 4.”  

 

I andre sammenhænge1 adskilles produktet i salgssituationen (ikke-professionelle eller 

professionelle sprøjtemidler), og ikke som ovenstående, hvor det er den efterfølgende anvendelse, 

som er afgørende for, om der må foretages et salg. Man kan som lovgiver vælge at regulere 

sælger, produktet, salget, køber eller anvendelsen af produktet. I det nuværende udkast, er salget 

reguleret efter, hvad køber har tænkt sig at anvende produktet til. Landbrug & Fødevarer mener, at 

forslaget giver en usikker retsstilling for sælger. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at sætningen skal ændres til: 

 

”Stk. 3. Plantebeskyttelsesmidler i koncentreret form må ikke sælges til private, jf. dog stk. 4.” 

 

I så fald vil teksten flugte med teksten i § 19 stk. 4. 

 

”Stk. 4. Uanset stk. 3 må følgende midler, både i koncentreret form og klar til brug, sælges 

til private brugere ved selvbetjening:” 

 

Landbrug & Fødevarer mener dog, at ”brugere ved selvbetjening” bør slettes, da det kun var 

relevant med de gamle regler, hvor der kunne sælges koncentrerede plantebeskyttelsesmidler til 

private, hvis midlerne var bag lås. ”Brugere” forslås også slettet, da en køber må forventes også at 

være bruger. 
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I § 25 stk. 4 angives det, at en sprøjte fyldt med opblandet sprøjtevæske ikke må efterlades uden 

opsyn. Landbrug & Fødevarer mener, at der er en mulighed for meget vidtgående fortolkninger af 

ordet ’opsyn’, f.eks. at opsynet kræver personlig tilstedeværelse. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår i stedet følgende ordlyd: 

 

”§ 25 stk. 4. Stk. 4. Sprøjtevæsker og andre blandinger, der er færdigblandet af 

bekæmpelsesmidler, må ikke efterlades et sted, hvor der er adgang for uvedkommende.”  

 

Begrundelsen for præciseringen er, at en sprøjte skal kunne efterlades i en maskinhal eller andre 

steder på bedriften, hvor uvedkommende ikke har adgang f.eks. ved aflåsning. Det kan være 

påkrævet at stoppe sprøjtning, før sprøjten er tom, på grund af driftsstop eller hvis vejret sætter en 

stopper for forsvarligt at færdiggøre en sprøjteopgave. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at tekst om opbevaring jf. § 28 stk. 4 og 5 er en klar forbedring, der 

gør teksten lettere at forstå. 

 

Departementet er velkommen til at skrive eller ringe, hvis der er spørgsmål til ovenstående. 
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