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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer på udkast til ”Bekendtgørelse om 
pligt til anvendelse og registrering af IPM-principper ved brug af 
plantebeskyttelsesmidler (IPM-bekendtgørelsen)” 
 

 

Landbrug & Fødevarer er enige i, at IPM-principperne er vigtige og nødvendige for at imødegå 

udvikling af pesticidresistens, for at forebygge udbredelse af ukrudt og skadevolder samt for at 

anvende plantebeskyttelsesmidler efter behov. Opmærksomheden og anvendelsen af IPM-

principperne er i Danmark allerede godt rodfæstet i rådgivningen og i praksis, og ikke mindst øget 

forekomst af resistens og stadigt færre godkendte plantebeskyttelsesmidler er med til at øge fokus 

på IPM-principperne. 

 

Når det alligevel politisk er besluttet at lovgive på dette komplekse agronomiske område, er det 

vigtigt, at der ved implementering af de foreslåede regler holdes fast i målsætningen om, at det 

elektroniske IPM-pointskema bliver baseret på faglige spørgsmål, som giver værdi for landmanden i 

dennes planlægning og dyrkning af afgrøderne. Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at 

udfyldelse af skemaet er estimeret til at tage omkring 15 minutter. Det vil have værdi for 

landmanden, hvis denne tid kan bruges på faglige overvejelser omkring dyrkning af afgrøderne. 

Bliver IPM-pointskemaet yderligere kompliceret, ved vi af erfaring fra sprøjtejournalindberetningen 

(SJI), at det for mange landmænd vil kræve konsulentbistand og dermed udløse betydeligt større 

omkostninger end forudsat i aftale om pesticidstrategi 2017-2021.  

  

Landbrug & Fødevarer forventer således, at mange landmænd vil inddrage planteavlskonsulenten 

ved besvarelsen af IPM-pointskemaet som for SJI. Formodentlig vil de to opgaver på sigt blive 

gennemført samtidigt. Landbrug & Fødevarer mener derfor, at det er afgørende vigtigt, at der bliver 

indført en overgangsperiode i 2021, da mange landmænd forventeligt allerede har indberettet til SJI 

i løbet af efteråret 2020. Ressourcemæssigt bliver det meget svært at presse yderligere opgaver 

ind i rådgivningssystemet i den korte periode fra 1. januar til 31. marts 2021. I samme periode bliver 

konsulenterne belastet af en række andre opgaver f.eks. med udfyldelse af gødningsregnskab, 

markplaner og udarbejdelse af fællesskema.  

 

Landbrug & Fødevarer foreslår helt konkret, at der startes med en overgangsperiode i 2021, som 

omfatter f.eks. 100 landbrug, hvor IPM-skemaet både fagligt og teknisk afprøves. Vi er desuden 

betænkelige ved de IT-mæssige udfordringer i skemaet, da der skal hentes data fra to forskellige 

statslige IT-systemer. Det er meget tidsmæssigt og økonomisk belastende for rådgivningstjenesten 

at skulle arbejde med IT-systemer, der ikke grundigt er afprøvede, og den er i forvejen hårdt 

erfaringsramt på IT-området grundet problemer med andre statslige IT-systemer. En 

overgangsperiode vil være en konkret udmøntning af brugervenlig og agil digitalisering.  
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Landbrug & Fødevarer bemærker slutteligt, at der kan dispenseres fra bekendtgørelsen jf. § 6. Hvis 

der, trods den generelle undtagelse af bedrifter uden omdriftsareal, økologer og anvendelsen af 

afgrødekoder til definition af arealer i omdrift, er bedrifter, som er pålagt at udfylde IPM-

pointskemaet, bør muligheden for dispensation bruges til helt at undtage pligten til at udfylde IPM-

pointskemaet. Landbrug & Fødevarer er selvfølgelig positive over for en dispensationsmulighed, 

som vi for øvrigt forventer generelt træder i kraft, hvis f.eks. statens IT-system bryder sammen. 

 

I bilag 1 videreføres der efter vores (SEGES’) opfattelse en fejlagtig oversættelse af IPM-princip 4. 

Skadedyrsbekæmpelse bør oversættes til skadevoldere, eller bedre som den svenske 

oversættelse, skadevoldere og ukrudt. Den engelske og svenske tekst i rammedirektivets bilag er 

følgende: 

 
Engelsk: 

Sustainable biological, physical and other non-chemical methods must be preferred to 
chemical methods if they provide satisfactory pest control. 

 
Svensk oversættelse: 

Hållbara biologiska, fysiska och andra icke-kemiska metoder ska ges företräde framför 

kemiska metoder om de leder till tillfredsställande bekämpning av skadegörare och ogräs. 

 

 

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til eller problemstillinger i forbindelse med 

ovenstående. 
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