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Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring a f lov om afgift af bekæmpelsesmidler 

 

Landbrug & Fødevarer er enige i lovforslagets grundlæggende logik om at lægge miljøpåvirkning 

frem for volumen til grund for beskatningen af plantebeskyttelsesmidler, under den forudsætning at 

der ikke sker væsentlige udbyttereduktioner, udflagning af specialproduktioner eller øgede resi-

stensproblemer.  

 

Landbrug & Fødevarer hilser i den forbindelse introduktionen af en ny pesticidbelastningsindikator 

velkommen som et potentielt nyt værktøj til at vurdere miljøpåvirkning i forbindelse med valg af be-

handlingsstrategier. Det er ligeledes positivt, at lovforslaget lægger op til en administrativ lettelse for 

virksomhederne, ved at prismærkerne på plantebeskyttelsesmidler bortfalder.  

 

Dog må konstateres, at afgiften i den forelagte form risikerer at lede til betydelig udflagning af spe-

cialproduktioner, herunder særligt kartofler, samt at der er betydelig risiko for resistensproblemer i 

en række afgrøder. Dermed frygter Landbrug & Fødevarer, at afgiftsomlægningen reelt vil have 

større erhvervsøkonomiske konsekvenser, end det der er beskrevet i bemærkningerne til lovforsla-

get.  

 

På baggrund af en faglig gennemgang af lovforslaget udført af Videncenter for Landbrug kan føl-

gende overordnede kommentarer gives til lovforslaget: 

 

• Omlægningen vurderes at ville fremme produkter, der gennem formulering, emballering, mv. vil 

gavne arbejdsmiljøet 

• Det bør fremgå klart af bemærkningerne til lovforslaget, at afgiftens størrelse er udtryk for be-

kæmpelsesmidlernes potentielle belastning og ikke et udtryk for skadevirkningen på sundhed el-

ler i miljøet.  

• Afgiften vil medføre en uacceptabel høj risiko for udvikling af pesticidresistens, bl.a. fordi afgif-

tens progressivitet skaber uhensigtsmæssige konkurrenceforhold midlerne imellem og dermed 

kan kun få midler ventes søgt godkendt i fremtiden. Dette forstærker de udfordringer placeringen 

i ”den nordlige zone” allerede i dag giver ifht. introduktion af nye midler på det danske marked. 

• Afgiftsberegningen bør indrettes således, at afgiften ikke reelt ekskluderer en række midler med 

vigtige virkemåder eller midler med begrænsede, men vigtige anvendelsesområder.. 

• Kartoffelproduktion bliver urimeligt belastet af den nye pesticidafgift. De øgede afgifter vil føre til 

udflagning af en stor del af produktionen. Der skal findes en løsning på dette problem. 

• Hvidkløver, visse andre frøarter samt andre specialproduktioner vil blive uacceptabelt hårdt ramt 

med udflagning at store dele af produktionen. 

• Konsekvensanalyserne i lovforslaget er uigennemskuelige, og processen i forbindelse med ud-

arbejdelse af lovforslaget har været utilfredsstillende 

 

Den faglige gennemgang er vedlagt dette høringsbrev i sin fulde længde. 
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I tillæg til de overordnede, faglige kommentarer ønsker Landbrug & Fødevarer at understrege det 

uacceptable i, at afgiftsomlægningen vil lede til resistensproblemer, samt at der vil ske udflagning af 

produktion i følge af afgiftsomlægningen. 

 

Særligt kartofler og visse frøproduktioner, herunder hvidkløver/engrapgræs og visse havefrøpro-

duktioner, vil kommer under uacceptabelt pres som følge af afgiftsomlægningen. Kartofler er be-

handlet særskilt nedenfor, mens der for den samlede frøproduktionen henvises til Brancheudvalget 

for Frøs høringssvar. Dog skal det bemærkes, at de frøafgrøder, der pga. afgiftsstigningen vil blive 

udflaget, vil blive produceret i andre lande, der normalt har 2-5 gange større pesticidforbrug. Ud-

flagningen af disse frøproduktioner giver også en fattigere afgrødediversitet i Danmark, samt at al-

ternativafgrøden til frøet i Danmark, nemt samlet kan blive mere miljøbelastende end den nuvæ-

rende frøafgrøde. 

 

Landbrug og Fødevarer er enige i, at Danmark fortsat skal være et foregangsland, hvad angår en 

bæredygtig anvendelse af pesticider. Dette mål må dog ikke betyde, at der 1) skabes resistenspro-

blemer og 2) sker udflagning af produktion til lande med højere pesticidforbrug end i Danmark, da 

dette reelt vil betyde eksport af miljøudfordringer og import af produkter med højere indhold af pe-

sticidrester til følge. Begge dele vurderes imidlertid at blive tilfældet med den nye afgift. 

 

Ad 1). For så vidt angår resistens, har Danmark allerede i dag som et af de eneste lande i EU ind-

ført afgift på bekæmpelsesmidler og har samtidig et af de skrappeste godkendelsessystemer, hvad 

der leder til, at der er færre, men dyrere midler til rådighed for produktionen. Den hårde godkendel-

sesproces og Danmarks placering i den nordlige zone gør samtidig, at Danmark er et meget lidt at-

traktivt marked for firmaer at søge godkendelse til nye stoffer med nye virkningsmekanismer. Admi-

nistrative byrder må ikke være en barriere for indførelse af nye stoffer. 

 

Afgiftsomlægningen vil påvirke prisstrukturen og dermed forværre resistensudfordringen. Midler, 

der er afgørende for at undgå resistensproblemer, vil på grund af den meget højre progressivitet i 

afgiften få en pris, der reelt udelukker brugen af dem i praksis. Der bør derfor foretages retvisende 

konsekvensvurderinger, der også tager højde for strukturelle forhold, herunder godkendelsessy-

stemets opbygning (f.eks. størrelsen af den nordlige zone). 

 

Ad 2. For så vidt angår udflagning af produktion, vil afgiftsomlægningen for visse afgrøder, herun-

der særligt kartofler, medføre helt uacceptable meromkostninger, som vil føre til udflagning af en 

meget stor del af produktionen.  

 

Kartofler er særligt påvirket af ukrudt, svampe og skadedyr, og på grund af et meget begrænset 

middelvalg er der meget begrænsede substitutionsmuligheder. Kartoffelskimmel kan ikke bekæm-

pes, men kun forebygges, og forekomst af kartoffelskimmel i lægge- og spisekartofler kan forårsage 

op til 100 % udbyttetab ved udbredt infektion af knoldene samt et betydeligt tab af næringsstoffer til 

omgivelserne. Driftsøkonomien i kartoffelproduktionen er i forvejen hårdt ramt af det højere om-

kostningsniveau i Danmark i forhold til europæiske konkurrenter.  

 

Kartofler er en meget handlet vare, hvor prisen i Danmark afspejler verdensmarkedsprisen. Da pro-

duktionen i forvejen er særdeles konkurrenceudsat, bl.a. fordi kartoffelavlere på konkurrerende 

markeder ikke er underlagt pesticidafgift og fordi det i den nuværende markedssituation ikke vil væ-

re muligt at tage en merpris for produktet vil omkostningerne bæres af primærproducenten alene 

med udflagning af produktion til følge. 

 



Side 3 af 4 
 

  

Nedenstående figur viser de omkostningerne til pesticider på en modelbedrift, hvor 65 % af arealet 

er kartofler. Tabellen illustrerer de nuværende omkostninger (gammel afgift/uændret middelvalg) 

fordelt på midlernes basispris og afgift, samt hvordan omkostningerne vil være ved ny afgift og hhv. 

uændret og ændret middelvalg. Som det fremgår, vil den ændrede afgift betyde merudgifter på godt 

20.000 kroner, mens udgifterne til ændret middelvalg (pris) stiger med 131.000 kroner.  

 

Udgifter til indkøb af pesticider samt afgifter, fø r og efter afgiftsomlægning. 

kr -

kr 200.000

kr 400.000

kr 600.000

kr 800.000

kr 1.000.000

kr 1.200.000

Afgift  kr 221.724  kr 559.629  kr 241.207 

Pris  kr 573.580  kr 573.581  kr 704.807 

Gammel afgift / uændret 
middelvalg

Ny afgift / uændret middelvalg Ny afgift / ændret middelvalg

 
Modelbedrift med 246 hektar kartofler 

 

Ved omlægning af pesticidafgifterne vil en typisk større bedrift således få en samlet merudgift til 

plantebeskyttelsesmidler på ca. kr. 150.000 eksklusiv afgift, primært fordi der skal betales en højere 

pris i forbindelse med ændret middelvalg. Hvis ikke der substitueres, men hidtidig praksis fortsæt-

tes, vil udgiften være 340.000 kroner mere.  

 

Sammenlignes med konkurrenter syd for den dansk-tysk grænse, vil den danske modelbedrift efter 

afgiftsomlægningen have merudgifter på kr. 370.000 i forhold til det scenarie helt uden afgifter, som 

er virkeligheden på konkurrerende markeder.  

 

I bemærkningerne til lovforslaget anføres, at en ”typisk” kartoffelproduktion vil udgøre 25 procent af 

bedriftens samlede produktion. Dette er ikke korrekt. Da kartoffelproduktion kræver specialiseret 

maskineri og viden, vil kartoffelavlere som regel udveksle jord med nabobedrifter (sædskiftebytter) 

for på den måde at kunne have kartofler i omdrift på et større areal, der kan retfærdiggøre omkost-

ninger til bl.a. maskiner. Selvom arealet i gennemsnit (for kartoffelavler og naboer) vil være 25 pct. 

eller måske mindre, vil det reelle areal for den berørte kartoffelavler være over 50 pct. af hans eller 

hendes samlede produktion. Dermed undervurderes de erhvervsøkonomiske konsekvenser af af-

giftsomlægningen i lovforslagets bemærkninger. 

 

Landbrug & Fødevarer opfordrer på denne baggrund til, at man i dialog med landbrugs- og fødeva-

reerhvervet korrigerer uhensigtsmæssighederne i afgiftsgrundlaget, herunder den meget høje pro-

gressivitet i afgiften, der frygtes at lede til store resistensudfordringer. 

 

Samtidig skal der i forbindelse med lovændringen iværksættes tiltag, der sikrer, at der ikke sker ud-

flagning af produktion af kartofler og andre specialafgrøder. Dette inkluderer i første omgang, at der 

gennemføres retvisende konsekvensberegninger baseret på de faktiske produktionsforhold, og at 

der sker en kvalitetetssikring af datagrundlaget vedrørende bl.a. substitutionsmuligheder, hvor også 

overvejelser vedrørende de markedsmæssige dynamiker indgår.  
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Det er altafgørende, at der indføres ordninger for særligt udfordrede specialafgrøder. Et forslag til 

en sådan kunne være indførelsen af en receptordning for særligt udsatte afgrøder. Landbrug & Fø-

devarer indgår gerne i en konstruktiv dialog om den konkrete udformning, samt om alternative løs-

ningsmodeller. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Niels Peter Nørring 
Direktør, Miljø & Energi 


