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L&F høringssvar på ”Høring af udkast til ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler”
Landbrug & Fødevarer mener, at der kan være flere gode grunde til, at virksomheder, der lagrer
pesticider, skal registreres i MAB, herunder at det skal være på p-nummer niveau. Det er vigtigt
både for at få et overblik over antallet af forhandlere og andre led i kæden samt deres geografiske
placering, hvilket samlet kan muliggøre målrettet kontrol og udbredelse af informationer.
Landbrug & Fødevarer er dog meget uforstående over for, at det er nødvendigt at §42 også
omfatter slutbrugeren, landmanden, som fra tid til anden kan have behov for at sælge noget
overskydende pesticid til en kollega. Denne regelændring kommer til at udgør et problem f.eks. for
midler med begrænset godkendelsesperiode, også kaldet ”dispensationer”, hvis den indkøbte
dunkstørrelse ikke passer med arealet, der skal behandles, og højest tilladte dosis. Ligeledes kan
en landbrugsvirksomhed ophøre med at dyrke en bestemt afgrøde og derfor have nogle pesticider
på lager, som virksomheden ikke efterfølgende får brug for.
Landbrug & Fødevarer mener derfor, at det udtrykkeligt bør fremgå af §42, at salg mellem
slutbrugere ikke er omfattet af registreringskrav til MAB. Landmænd, som håndterer pesticider
professionelt, er allerede registreret i MAB, hovedparten med en S1-autorisation, og der er allerede
jævnligt kontrol.
Landbrug & Fødevarer er også stærkt uenige i det foreslåede krav om at omfatte alle
produktionsenheder, også dem uden opbevaring af pesticider, til registrering i MAB. Store
grovarekoncerner kan have rigtig mange produktionslokaliteter i Danmark, herunder mange lagre,
f.eks. et kornlager udelukkende med sæsonbestemt aktivitet og uden faste medarbejdere tilknyttet
p-nummeret. Landbrug & Fødevarer kan ikke se merværdien i denne registrering, som vil medføre
betydelige administrative opgaver samt årlige gebyrer.
Den foreslåede §42 stk.2:
”Hvis virksomheden har aktiviteter på flere adresser, skal virksomheden også oplyse om
ovenstående oplysninger for hvert P-nummer for den underliggende produktionsenhed,
uanset om plantebeskyttelsesmidler opbevares fysisk i de enkelte P-numre.”
L&F forslag til tekstpræcisering af §42 stk.2:
”Har virksomheden aktiviteter på flere adresser, skal virksomheden også oplyse om
ovenstående oplysninger for hvert P-nummer for den underliggende produktionsenhed,
såfremt plantebeskyttelsesmidler opbevares fysisk ved de enkelte P-numre.”
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I er velkomne til at ringe, hvis der er spørgsmål til ovenstående.
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