
 

 

 
 
 
 
 
 

29. februar 2012 

Høring af forslag til lov om ændring af lov om afgi ft af bekæmpelses-
midler 

 

En gennemgang af forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler giver 
Videncentret for Landbrug anledning til nedenstående bemærkninger. 

Sammendrag: 

Omlægningen vil fremme produkter der gennem formulering, emballering mv. vil gavne 
arbejdsmiljøet. 

Afgiftens størrelse er et udtryk for bekæmpelsesmidlernes potentielle belastning, og er ikke 
et udtryk for midlernes skadevirkning på sundhed eller i miljøet. 
 
Kartoffelproduktionen bliver væsentligt belastet af den nye pesticidafgift. Da kartofler ofte 
udgør 50 % af arealet på en specialiseret kartoffelejendom vil øgede afgifter føre til udflag-
ning af en del af produktionen. 

Afgiften vil medføre en uacceptabel høj risiko for udvikling af pesticidresistens, specielt 
herbicidresistens. 

Afgiften er særdeles progressiv. Det vil betyde så store prisforskelle, at der kan forventes 
uhensigtsmæssige konkurrenceforhold og risiko for, at kun få midler på lang sigt vil blive 
søgt godkendt i Danmark. 

Konsekvensanalyserne i lovforslaget er uigennemskuelige, og processen omkring udarbej-
delsen af lovforslaget har været utilfredsstillende. 

 Generelle bemærkninger 

Afgiften lever på en række punkter op til hensigten. Eksempelvis, at producenter belønnes 
for udvikling af produkter der har en formulering, der tilgodeser et godt arbejdsmiljø, eller at 
aktivstoffet er oprenset, så der ikke bliver udbragt unødige mængder kemiske stoffer. Ved 
vurdering af afgiftens progressivitet bør det erindres, at den stramme danske godkendel-
sesprocedure sikrer, at de mest skadelige midler er udfaset, hvorfor de forskelle, der ligger 
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til grund for afgiften, må forventes at være relativt beskedne i forhold til, hvor store forskelle 
der ville have været først i 1990-erne. 

Ved formidling af den nye model for beregning af pesticidbelastning er det, som også 
nævnt i orienteringen fra Miljøstyrelsen ’Pesticidbelastningen fra jordbruget 2007-2010’, 
vigtigt at være opmærksom på, at belastningen ikke er et udtryk for midlernes skadevirk-
ning, men alene baseret på produkternes og aktivstoffernes egenskaber. Ved anvendelse 
af midlerne i praksis er der fastsat krav til f.eks. afstand til vandløb, sprøjtning udenfor bier-
nes flyvetid, plantedække på marken etc., således at risikoen for at påvirke miljøet er stærkt 
reduceret. Den reelle belastning bliver endvidere reduceret ved sprøjteførerens brug af 
personlige værnemidler, anvendelse af sikkert sprøjteudstyr, afdriftsreducerende sprøjte-
teknik, påfyldning og rengøring af udstyr på vaskepladser mv.  

I lovbemærkningerne er det i afsnit 9 anført, at reduktionen af belastning (den potentielle) 
vil afhænge af, hvorvidt der for alle midler vil eksistere et mindre belastende alternativ. Som 
anført nedenfor, vil der i mange tilfælde ikke være mulighed for et mindre belastende alter-
nativ. På grund af den manglende gennemskuelighed i lovgivningsprocessen og begræn-
sede oplysninger i lovbemærkningerne, er det ikke muligt at vurdere, om forventningen om 
mere end 40 procent fald i belastning er realistisk. 

Konsekvenser for landbrugsafgrøderne 

Lovbemærkningerne indeholder alene konsekvensanalyser på et overordnet niveau, hvilket 
ikke giver mulighed for at vurdere om forudsætningerne er realistiske. Der savnes eksem-
pelvis en analyse af priselasticitet i lovbemærkningerne. For herbicider vil der ofte være en 
meget lav priselasticitet, f.eks. ved bekæmpelse af græsukrudt i vintersæd, mens der for 
flere af de nuværende anvendelser af insekticider vil være en større priselasticitet. 

Der savnes også en analyse af de reelle muligheder for at substituere. For mange anven-
delsesområder findes der i dag kun et enkelt eller to midler. I disse situationer har land-
manden ingen mulighed for substitution.  

Videncentret har foretaget en konsekvensvurdering for alle de arealmæssigt største land-
brugsafgrøder, se bilag 1. Omkostningerne for plantebeskyttelse i kartofler øges væsentligt, 
mens udgifterne i korn, raps, roer, majs og frøafgrøderne som helhed påvirkes i mindre 
grad.  
 
For de analyserede afgrøder vurderes den samlede konsekvens som angivet i tabel 1. Der 
foreligger kun få oplysninger om bejdsemidler, hvorfor det ikke har været muligt at vurdere 
konsekvenserne for produktionen af bejdset udsæd. Dette er utilfredsstillende, da en stig-
ning i omkostningerne ved produktion af bejdset udsæd som følge af afgiftsomlægningen 
vil kunne have betydelige erhvervsøkonomiske konsekvenser.  
 
Det skal understreges, at en sådan konsekvensvurdering er forbundet med en relativ stor 
usikkerhed, idet ingen kan forudsige med sikkerhed, hvordan man i praksis vil tilpasse sig.  
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I kraft af jordbytte og jordleje udgør kartofler ofte 50 % af arealet på en specialiseret kartof-
felejendom. Øgede pesticidafgifter vil derfor føre til udflagning af en del af produktionen. 
Det skal huskes, at kartoffelproduktionen i forvejen er belastet af den nuværende høje af-
gift, som følge af at der i denne afgrøde er et stor bekæmpelsesbehov. 

Der er afgrøder, hvor middeludbuddet fortsat er bredt, men det ser ud til, at der vil være en 
række situationer, hvor afgiften gør konkurrencen mellem midlerne uhensigtsmæssig. Kon-
sekvensvurderingen viser, at der som frygtet bliver der en meget progressiv pris for 
ukrudtsmidler, således at ALS-hæmmerne (f.eks. sulfonylurea-midler som Express, Hussar, 
Atlantis m.fl.) bliver billigere end de er i dag, mens midler som Boxer og Stomp, der er vigti-
ge som led i at forebygge udvikling af herbicidresistens, bliver væsentligt dyrere. Det ser 
også ud til, at et skadedyrsmiddel vil blive dominerende i landbrugsafgrøderne. 

I kartofler vil en substituering af mancozebholdige fungicider med specifikke midler mod 
kartoffelskimmel medføre, at kartoffelbladplet i stivelseskartofler skal forebygges ved hjælp 
af to supplerende behandlinger.   

I kartofler, roer samt mark og havefrø er der så få ukrudts- og nedvisningsmidler til rådig-
hed og de har så mange dosisbegrænsninger, at det ikke har været muligt at foretage til-
pasning. Tilsvarende er der i mange afgrøder så få plantebeskyttelsesmidler godkendt til 
bekæmpelse af specifikke ukrudtsarter og skadevoldere, at det på mange områder blive en 
illusion, at landmanden kan erstatte det nuværende forbrug med mindre belastende midler.  

Pesticidresistens 
I lovbemærkningerne er der i afsnit 9.2. forudsat, at modvirkning af resistens kan ske gen-
nem rådgivning, og at der over tid vil blive udviklet nye miljøskånsomme midler, så der igen 
vil være et rimeligt spektrum af billige midler. Det er Videncentrets opfattelse, at denne 
forventning er udtryk for en optimisme, som ikke har forankring i virkeligheden. På skade-
dyrsområdet er der ganske vist to nye insektmidler på vej, som har nye virkemekanismer, 
men afgiften herpå kendes ikke. På ukrudtssiden er det derimod mange år siden, at der er 
fundet nye virkemekanismer, og fra producenterne er meldingerne entydige, at der ikke er 
midler med nye virkemekanismer på vej i udviklingsafdelingerne. Det danske marked er så 
begrænset, at det ingen påvirkning vil have på den udvikling af nye produkter, som beslut-
tes på europæisk og globalt plan. 

Det er stærkt kritisabelt, at der ikke i lovbemærkningerne er mulighed for at vurdere, om der 
i konsekvensvurderingerne er taget hensyn til forebyggelse af resistensudvikling. I Viden-
centrets beregninger har vi forudsat, at det er nødvendigt at acceptere meromkostning med 
henblik på at forebygge herbicidresistens, men det er ikke under de fremtidige prisrelationer 
realistisk at opretholde en lige så sikker anti-resistensstrategi, som det er muligt med nu-
drift. Det er således usikkert, om der på lang sigt kommer øgede omkostninger som følge af 
udvikling af herbicidresistens, hvis forudsætningerne for at undgå resistens ikke holder. Det 
vil især være udvikling af herbicidresistens hos agerrævehale, der vil være kritisk med de 
nye afgifter. 
 
Vi vurderer, at forbruget af midler mod hvedemeldug bliver helt domineret af Flexity, hvilket 
vil øge risikoen for resistensudvikling hos hvedemeldug mod dette middel. Tilsvarende vil 
der mod den vigtigste svampesygdom i korn, Septoria, i meget stort omfang kun blive an-
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vendt triazoler, hvilket vil øge risikoen for resistensudvikling for denne middelgruppe. Moti-
vationen for at tænke på en anti-resistensstrategi ved svampesprøjtning vil være mindre 
end for ukrudt, da svampe (i modsætning til ukrudt) spredes over meget store afstande, og 
landmanden bliver derfor ikke ”belønnet” for at vælge et dyrere middel for at praktisere en 
antiresistensstrategi. I flere EU lande er nye såkaldte SDHI midler blevet godkendt med ny 
virkemekanisme, men disse midler forventes ikke foreløbig på det danske marked bl.a. 
grundet danske særkrav til nedbrydningshastigheder af midlerne. 
 
For skadedyr vil den kommende fastsættelse af afgiften for de nye midler, som er på vej, 
afgøre, om der for en række skadedyr vil være mulighed for at tilpasse forbruget med hen-
blik på at minimere resistensrisikoen. 
 
Generelt gælder det, at der på grund af de særlige danske godkendelseskriterier er færre 
virkemekanismer til rådighed i Danmark end i de øvrige EU-lande. Hidtil har vi i Danmark 
gennem blandt andet omfattende anvendelse af herbicidblandinger med forskellig virkeme-
kanisme undgået, at herbicidresistens er blevet et omfattende problem. Fra udlandet ved vi, 
at der ved resistensudvikling hos græsser er betydelige meromkostninger til jordmidler og 
omlægning af dyrkningen. Til aksbeskyttelse i vinterhvede, som er en af de mest rentable 
behandlinger, anvendes pt. midler med to virkemekanismer, men det vil reelt fremover blive 
begrænset til en enkel virkemekanisme (triazoler). Videncentret vurderer, at afgiftsforslaget 
gennem prisstrukturen reelt vil begrænse anvendelse af resistensstrategier så meget, at 
man ved lovforslaget stort set har ignoreret problemerne omkring resistensudvikling, her-
under de betydelige omkostninger, der kan blive en følge på langt sigt.   
 
Lovede nye initiativer 
Det angives i bemærkningerne til lovforslaget, at afgiftsforslaget skal suppleres med andre 
initiativer herunder udvikling af nye metoder til varsling for skadevoldere og hjælpeværktøj 
til at vælge de mindst belastende pesticider. For nuværende ser det ikke ud til, at der er 
iværksat nye initiativer på dette område. 
 
Godkendelse af nye midler i Danmark 
 
I lovforslaget synes det forudsat, der producenterne af plantebeskyttelsesmidler fortsat vil 
søge en bred vifte af midler godkendt i Danmark. Afgiften mangler et europæisk perspektiv. 
Det kan bemærkes, at markedet i den nordiske zone (de nordiske og baltiske lande) til-
sammen kun svarer til markedet i Ungarn. Det er ikke sandsynligt, at producenter på de 
mindre markedsområder vil ofre ressourcer på at opretholde godkendelser, og i endnu 
mindre grad udvikle midler, der udløser ’konkurrencedygtige’ afgifter i Danmark. Der kan 
derfor imødeses et endnu smallere produktsortiment, end det allerede er tilfældet i dag. 
 
Det kan også bemærkes, at markedet i DK mangler volumen til at tilskynde store fabrikan-
ter af sprøjter og anden teknologi til ny udvikling, der kan substituere pesticider, selv om 
dette ikke er udtrykt som mål i lovforslaget. 

Reduktion af behandlingshyppigheden 
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Målsætningen med at reducere behandlingshyppigheden til 1,7 inden udgangen af 2015 
ved ny afgift og andre initiativer er en væsentlig skærpelse i forhold til vurderingen af den 
økonomisk optimale anvendelse af pesticider fra Bicheludvalget. I rapport nr. 197 fra Føde-
vareøkonomisk Institut i 2008 blev det efter opdatering af beregningerne vurderet, at den 
økonomisk optimale pesticidanvendelse ved god konventionel praksis under den hidtidige 
pesticidafgift og et prisniveau for afgrøder svarende til nuværende er en behandlingshyp-
pighed på 2,31. Det er derfor uforståeligt, hvordan der i lovbemærkningerne kan forventes 
en behandlingshyppighed på 1,9 efter erhvervets tilpasning frem til 2015, når der samtidig i 
afsnit 6 forudsættes, at der ikke må ske udbyttetab, ukrudtet ikke må opformeres, sædskif-
tet skal opretholdes og der ikke anvendes mekanisk bekæmpelse. 

I øvrigt er der i lovbemærkningerne kun angivelser af behandlingshyppighed efter ny be-
regningsmetode. Bicheludvalgets vurderinger og anbefalinger fra 1999 var, at det med 
daværende forudsætninger ville være muligt at nå en behandlingshyppighed på 1,7. Dette 
var baseret på gammel metode, og overgangen til ny metode for behandlingshyppighed 
svarer til en skærpelse på ca. 8 procent. 

 

Figur 1. Behandlingshyppighed efter gammel og ny beregningsmetode. 

Videncentret har i forbindelse med konsekvensberegningerne på afgrødeniveau vurderet, 
at behandlingshyppigheden efter tilpasning vil falde med omkring 15 procent, men også 
dette skøn er forbundet med stor usikkerhed jf. den tidligere anførte bemærkning om usik-
kerheden ved at forudsige folks adfærd. 

Lovgivningsprocessen 
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Videncentrets forsøg på at afdække konsekvenserne af lovforslaget har afsløret mange fejl 
i afgiftsgrundlaget. Det har set fra et fagligt synspunkt i hele forløbet været meget utilfreds-
stillende, at der ikke har været mulighed for en dialog med forskere og myndighedernes 
fagpersoner.  

Øvrige bemærkninger til lovforslaget: 

I nedenstående tabel fremgår, at der på en række punkter er behov for yderligere præcise-
ringer i lovgivningsteksten. Der kan ikke efter Videncentrets bedste overbevisning på det 
foreliggende grundlag beregnes et helt entydigt afgiftsbeløb, således at afgiftsberegningen 
kan verificeres. 
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Lovforslag Bemærkning fra VFL 

Kapitel 20, § 27, stk. 10. I lovbemærkninger er nævnt, at der under transport skal 
kunne fremlægges dokumentation for at bekæmpelsesmid-
lerne er godkendte, i praksis ved at medbringe godkendel-
sesskrivelsen. Det bør præciseres, at intern transport, her-
under maskinstationers transport af minimumsmængder 
ikke er omfattet af denne regel. Her bør alene det forhold, 
at produkterne er forsynet med en godkendt dansk etikette, 
være tilstrækkeligt. 

Tabel 3 og efterfølgende 
formler 

Der er uoverensstemmelse mellem de angivne miljøeffekt-
belastningsfaktorer FIa, Da, Aa m.fl. 

Tabel 4 Tilsvarende uoverensstemmelse som anført under tabel 3. 

Side 6-7 For aktivstoffet tau-fluvalinat findes der ikke nogen værdi for 
korttidseffekt for vandlevende planter i PPDB. Lovforslaget 
beskriver ikke på side 6-7, hvordan man forholder sig ved 
manglende data i PPDB. Går den del af udtrykket ud af 
ligningen, eller sætter man værdier til en standard?  

Side 7 På lovforslagets side 7 står der, at miljøeffektbelastningerne 
for hver miljøindikator lægges sammen, men lidt længere 
fremme på side 13-14 står der, at aktivstoffets nedbryd-
ningstid i vand skal inddrages. Hvordan stemmer det? Og 
hvad er det rigtige? Bruges formlen 1-EKSP((-LN(2)/DT50) 
* 7))/((LN(2)/ DT50) * 7) nederst på side 13 i lovforslaget, så 
fås ved indsættelse i Excel, at der er fejl i formlen. Det er let 
at se, at der mangler en parentes. Man kan antage, at den 
skal indsættes allerforrest, altså som (1-EKSP((-
LN(2)/DT50) * 7))/((LN(2)/ DT50) * 7), men er det korrekt? 
Hvordan skal DT50 udtrykkes? Det kan antages, at det er i 
dage, men det er ikke specificeret. Det giver i tilfældet tau-
fluvalinat og en DT50 på 1 en værdi for korrektionsfaktoren 
på 0,2045. Stemmer det med Miljøstyrelsens beregninger? 
Sætter man parentesen andre steder, kan man få negative 
værdier, og det giver vel ikke mening? I øvrigt savnes en 
forklaring på, at der divideres med hastighedskonstanten x 
tiden, hvad er rationalet bag dette? 

Side 46 Videncentret kan ikke følge beregningerne af miljøeffektbe-
lastning for det fiktive aktivstof på side 46. Hvis ikke der 
korrigeres for DT50 nogen af stederne, så kommer tallene 
til at passe, og det giver for eksemplet en samlet belastning 
på 0,374. Hvis man korrigerer for DT50 for langtidseffekter-
ne, så får man selvsagt nogle andre bidrag, hvilket ved 
beregner giver en samlet belastning på 0,341. 
 

 


