
Dato 5. juni 2013 

Side 1 af 2 

 

  

mst@mst.dk 

J.nr. MST-669-00348 

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af 

plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 

 

Landbrug og Fødevarer har følgende bemærkninger til forslag til ændring af ovennævnte 

bekendtgørelse: 

I § 5 er nævnt undtagelser for elever under en arbejdsgivers instruktion. Hvilke regler gælder for 

elever, når de er under uddannelse på landbrugsskoler eller universiteter? Dette savnes beskrevet i 

bekendtgørelsen, da disse elever ikke har en arbejdsgiver men er på en uddannelsesinstitution. Vi 

forestiller os at en tilsvarende undtagelse er gældende. 

 

I § 6 bør det præciseres, hvad der forstås ved ”En virksomhed, der forhandler plantebe-

skyttelsesmidler”. Der findes flere hundrede grovvareafdelinger i landet. Skal der være en person i 

alle afdelinger eller kun pr. forretningsenhed? Ligeledes hvad betyder ”til rådighed”. Kan det være 

via telefonen eller skal personen være fysisk til stede? Dette bør præciseres. Af hensyn til 

strukturen og antallet af ansatte anbefaler vi en bred definition, så at ”til rådighed” kan være 

telefonisk. 

 

Vedrørende steder der kan afholde kurserne i §§ 11 – 13. Landbrug og Fødevarer vil gerne 

understrege at Videncentret for Landbrug og konsulenterne på rådgivningscentre er højkvalificeret 

til at kunne varetage denne undervisning. De beskæftiger sig i hverdagen med de aktuelle 

problemstillinger og er opdateret med den nyeste viden. Det er os derfor uforståeligt, at landbruget 

ikke er nævnt som kursussteder i modsætning til fx AMU-centre, hvor underviserne ikke har samme 

indsigt i udviklingen indenfor sprøjteteknik, pesticider, IPM teknikker m.v. 

 

§ 16.  Følgende foreslås: ”Opfølgningskurserne skal gennemføres i et samarbejde mellem de i § 12 

og 13 nævnte institutioner og medarbejdere fra organisationer eller institutioner, der på et uvildigt 

grundlag beskæftiger sig professionelt med rådgivning i plantebeskyttelse”. 

 

Det omtales i følgebrevet fra Miljøstyrelsen, at der i efteråret 2013 forventes en justering af de 

gældende regler for krav til uddannelse af sprøjteførere. Landbrug & Fødevarer mener dog, at det 

haster med at få ændret kravene til hvem, der kan holde opfølgningskurserne allerede nu, da der 

har været problemer med samarbejdet på Øerne. Endvidere skal de ældste sprøjteførere allerede 

nu have deres 2. opfølgningskursus, og pensum i bilag 6 skal derfor allerede nu ajourføres.  

 

Der bør endvidere stilles krav om, at der til opfølgningskurserne skal foreligge et godkendt og 

ajourført undervisningsmateriale, der opfylder kravene til pensum, og som udleveres til deltagerne. 

 

I forlængelse heraf vil vi gerne vide, hvem der er ansvarlig for undervisningens indhold, og ikke 

mindst hvem der kontrollerer, at undervisningen har det krævede indhold og kvalitet? Dette fremgår 

ikke af bekendtgørelsen.  Landbruget bruger mange timer på og ressourcer på uddannelse. Vi må 
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derfor kunne forvente, at undervisningen på alle udbudte kurser udføres af kvalificerede 

undervisere, på et højt niveau og at undervisningsmaterialet er godkendt. 

 

Til slut vil vi gerne gøre opmærksom på at definitionen for, hvem der skal være i besiddelse af et 

sprøjtebevis hhv. -certifikat, bør revurderes, når Miljøstyrelsen til efteråret ser på de gældende 

regler for krav til uddannelse af sprøjteførere. For fx økologer vil det være relevant med et målrettet 

kursus indenfor de midler, der er godkendt til økologisk brug. Vi vil gerne medvirke i en dialog om 

dette behov. 
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