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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer på udkast til ”Vejledning til IPM- 
skema” 
 

 

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. 

 

Fra SEGES’ planteværns team er der modtaget følgende input til vejledningen. 

 

Spørgsmål 1 Fagligt er spørgsmål og fremgangsmåde godt begrundet. 

Skærmbilledet giver god oversigt, men det vil øge 

brugervenligheden væsentligt at vise afgrøde i stedet for kode. 

Evt. med forkortelse. F.eks. vi. hv., vår. by., etc. 

Det bør dog grundigt testes i en pilotperiode, om 

fremgangsmåden med tilstrækkelig sikkerhed giver retvisende 

pointtal. Kan systemet f.eks. håndtere ændring af marknumre 

over den tiårige periode, og at der på visse ejendomme af 

gode faglige årsager kan forekomme enkeltmarker med 

ensidigt sædskifte, der overskygger de resterende markers 

gode sædskifter. 

Spørgsmål 2 Fagligt er spørgsmål og fremgangsmåde godt begrundet. Det 

er et stort interval fra 0,25 til 0,75 for at give 1 point, men kan 

uden oplysninger om kulturtekniske forhold ikke indsnævres. 

Skærmbilledet bør derfor give nærmere forklaring på de 

øvrige forhold, som har betydning for forebyggelse af 

græsukrudt. 

Spørgsmål 3 Effekten af sædskifte på forbruget af svampe- og 

skadedyrsmidler er væsentligt mindre end forbruget af 

ukrudtsmidler, så vægtningen på lige fod med ukrudt er – ud 

fra en præmis om at ville påvirke forbruget af 

plantebeskyttelsesmidler – fagligt forkert. De fleste af de 

nævnte skadevoldere kan ikke bekæmpes kemisk. Det 

nævnes i rapporten, at IPM-skemaet har fokus på de forhold, 

der betyder mest for sprøjtemiddelforbruget. Desuden er der 

ikke taget hensyn til, at der i dag på næsten hele 
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vårbygarealet dyrkes sorter, der er resistente mod 

havrecystenematoder ligesom flere af de nævnte skadegørere 

er meget sjældne. Der anbefales ikke 7 år mellem 

rapsdyrkning. 

Spørgsmål 4 Emnet sortsvalg er meget relevant. Der bør indarbejdes et 

spørgsmål om anvendelse af sortsblandinger, der også er god 

IPM-praksis. 

Resistente sorter eksisterer ikke, og er desuden et begreb 

som har flere betydninger. Der vil også være en del 

jordbrugere, som ikke er fortrolige med denne term. Ordet 

’resistente’ bør erstattes af ’modstandsdygtige’. Alle sorter har 

deres stærke og svage sider. Man kan indlede med at skrive: 

”vælger du sunde, modstandsdygtige sorter”.  

Spørgsmål 5 Valg af spørgsmål er dækkende. 

Spørgsmål 6-9 Uden at have fået mulighed for at se tests af disse spørgsmål, 

finder vi det vanskeligt at kommentere.  

Umiddelbart forekommer det uhensigtsmæssigt, at 8/5 point 

gives som et ”enten eller” for reduktion eller uændret ift. året 

før. I IPM vælges det bedst egnede middel til opgaven og med 

dosis efter behov. SEGES forudser derfor, at det bliver meget 

tilfældigt, om belastning går lidt op eller ned fra år til år. 

Pointgivningen bør være gradueret i forhold til nogle 

intervaller. 

Der bør på skærmbilledet nævnes, at belastningen beregnes 

ud fra aktivstoffernes iboende egenskaber, og at den reelle 

belastning begrænses f.eks. gennem restriktioner og 

anvendelse af værnemidler. 

Spørgsmål 10 Ordet sprøjtestrategi er ikke velegnet til at beskrive hensigten 

med IPM-princip 6, og svarmuligheder er for generelle til at 

give værdi for jordbrugeren. Der bør være fokus på at finde 

svarmuligheder, som implicit indeholder læring. Eksempelvis 

om at anvende skadetærskler, monitere i marken, bruges 

rådgivning etc., som også er del af IPM. 

Spørgsmål 11-13 Kriterierne for pointgivning viser indirekte, hvor få 

virkemekanismer der er til rådighed. Dermed giver 

besvarelsen af spørgsmålet ikke så stor værdi for 

jordbrugeren.  

SEGES foreslår, at der arbejdes videre med både besvarelse 

og pointgivning. Det vil have stor værdi at kunne se 

anvendelse af virkemekanismer over flere år (her mulighed for 

2 år), ikke mindst for ukrudtsmidler. Det bør også være muligt 

at differentiere mellem ukrudts-, svampe- og insektmidler. Der 

er flere relevante virkemekanismer for ukrudtsmidler end for 

insektmidler og svampemidler.  

For insektmidler er der ofte tale om 1 sprøjtning pr. afgrøde pr. 

år, hvorfor det ikke giver megen information at give 0 point for 

anvendelse af 1 virkemekanisme. 
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Det vil øge brugervenligheden væsentligt direkte at vise 

produktnavne i stedet for reg. nr. og tilsvarende afgrødenavn i 

stedet for kode. 

Spørgsmål 14 Ingen bemærkninger til spørgsmål. I introduktionsteksten kan 

også ”før høst gennemgang” nævnes specifikt. På dette 

tidspunkt er det synligt, om sædskifte og dyrkningsstrategi er i 

balance i forhold til udviklingen i ukrudtsbestanden. 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at antal point tilpasses, så det maksimale antal opnåelige point 

bliver 100. Det er et mere umiddelbart forståeligt tal.  

På baggrund af de nævnte mangler og uhensigtsmæssigheder anbefaler Landbrug & Fødevarer, at 

IPM pointskemaet testes hos nogle landmænd, før skemaet sættes i drift. Herved kan det vurderes, 

om skemaet er retvisende for, om der praktiseres IPM i høj eller lav grad på bedriften. Hvis det 

faglige grundlag ikke er i orden og giver fejlagtige informationer, mister landmanden motivationen til 

at anvende udfyldelse af skemaet til at finde områder, hvor han/hun kan forbedre sin IPM-indsats. 

 

Udfordringer med adgang med Nem-ID 

 

Af materialet fremgår, at IPM-skemaet placeres bag Nem-ID login under hjemmesiden for 

sprøjteindberetningen. Det er SEGES’ opfattelse og konklusion fra fokusgruppeinterview, at mange 

landmænd vil udfylde skemaet sammen med deres planteavlskonsulent i forbindelse med 

indberetning af SJI-data. Den faglige sparring er vigtig og giver mulighed for at tænke nye løsninger 

på spørgsmål med lav karakter. Mange landmænd har ikke deres Nem-ID med sig på 

planteavlskontoret, så det vil mindske udfordringer i rådgivningstjenesten og for landmændene at 

udarbejde et fuldmagtssystem, hvor de enkelte rådgivningsenheder kan få adgang i lighed med 

fuldmagtssystemet i Tast-selv.  

 

Det fremgår af materialet, at landmænd som er fritaget for digitale løsninger fra det offentlige, kan 

ansøge Miljøstyrelsen om fritagelse for at anvende den digitale løsning for indberetning af IPM-

skemaet. Det er SEGES’ erfaring, at disse kunder vil anmode om hjælp hos deres konsulent. 

Hermed skal konsulenten skrive fritagelsesansøgning. Det er ønskeligt, at Miljøstyrelsen finder frem 

til landbrugsvirksomheder fritaget for digital post og automatisk tilsender skemaet i papirform.  

 

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

ovenstående. 
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