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MST-600-00026 

Høringssvar til gebyrer for pesticider – ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til høringsmaterialet. 

  

Vi vurderer, at gebyrordningen yderligere vil gøre det vanskeligt at tiltrække ansøgninger om 

godkendelser af nye plantebeskyttelsesmidler til det danske marked. I forhold til pesticidmarkedet i 

EU-15 udgør det danske marked kun ca. 1,5 procent. Det betyder, at for leverandørerne af 

plantebeskyttelsesmidler til dansk landbrug er det ofte kun i de største landbrugsafgrøder, at der 

kan laves forretningsplaner, som kan forventes at give et positivt afkast. Gebyrordningen vil 

forstærke dette forhold yderligere og vil betyde, at dansk landbrug ikke får de nyeste produkter til 

rådighed i de mindre, men økonomisk meget betydningsfulde afgrøder. 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelserne  

Høringslisten modtog den 3. december gebyrbilag for pesticiderne. I e-mailteksten var foreslået 

yderligere ændringer til ikrafttrædelsesbestemmelserne, end dem der blev sendt i høring 25. 

november. 

Høringen af de nye gebyrer har, i den i forvejen meget korte høringsperiode fra 25. november til 9. 

december, ikke været offentlig tilgængelig, men kun været sendt ud til personer på Miljøstyrelsens 

høringsliste. Denne forvaltning giver ikke offentligheden mulighed for at komme med kommentarer 

eller indsigelser.  

 

Landbrug & Fødevarer mener ikke, at høringsfrist er i overensstemmelse med 

Aarhuskonventionens artikel 8, da høringen er alt for kort. Miljøstyrelsen bedes derfor forlænge 

høringsfristen med et passende antal dage. 

 

Ændringen sætter bekendtgørelsen i kraft, inden bekendtgørelsens ikrafttræden. L&F ønsker at få 

oplyst, hvor der er fundet hjemmel til at lave en sådan bestemmelse, der træder i kraft inden 

ikrafttrædelsen? 

 

Ændringen lader det være op til Miljøstyrelsens sagsbehandling at afgøre, om der skal betales et 

gebyr. Formålet med en bekendtgørelse, der er udtryk for generel regulering, er at fastlægge en 

klar retsstilling, som borgerne kan forholde sig til, og at angive, hvordan et givent forhold skal 

reguleres.  

 

Med formuleringen i § 64, stk. 3, ved borgerne ikke, om de skal betale et gebyr eller ej i forbindelse 

med deres ansøgning, da det afhænger helt af, hvor hurtige Miljøstyrelsen er i deres 

sagsbehandling.  

I den forbindelse giver sætningen fra § 64, stk. 3,” og hvor ansøgningen endnu ikke er vurderet som 

fyldestgørende eller ej..” ingen mening. Hvilket tidspunkt er udgangspunktet for ordene ”endnu 

ikke”? Det må være efter den 1. januar 2014, men så giver den sidste del af bestemmelsen ”… og 
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hvor vurderingen af godkendelsesansøgningen først finder sted efter 1. januar 2014.” ikke meget 

mening rent sprogligt, da vi jo allerede er efter 1. januar 2014 på vurderingstidspunktet.  

 

Gebyrer for godkendelser til mindre anvendelse 

Gebyrordningen vil modvirke formålet med at kunne give godkendelse til mindre anvendelse af 

plantebeskyttelsesmidler, som allerede er godkendt til andre anvendelser, idet formålet netop er at 

give mulighed for at anvende midler i afgrøder eller til opgaver, hvor der ikke er kommercielle 

interesser for at søge en almindelig godkendelse. Mindre produktioner er i forvejen presset af den 

høje danske afgift, som giver en ulige konkurrence mellem producenter inden for EU. Under 

forudsætning af at et gebyr er uundgåeligt, vil et gebyr differentieret i forhold til det dyrkede areal 

være en måde at tilgodese helt små afgrøder. Dette princip har svenskerne f.eks. brugt til at sænke 

gebyret for gensidig anerkendelse for afgrøder på under 3000 ha. 

 

Ved ansøgninger om mindre anvendelse er der en række scenarier, som gebyrforslaget ikke giver 

mulighed for at håndtere, således at der opnås et rimeligt forhold mellem omkostninger og 

ansøgningens karakter. Dette er skitseret med de følgende fire scenarier. 

 

Scenarier: 

1. Midlet har ikke tidligere haft en godkendelse til den ansøgte anvendelse. 

Ifølge pesticidforordningen er der ikke krav om en effektivitetsvurdering. Der er indsat mulighed for 

tillægsgebyr til effektivitetsvurdering. Hvornår og på hvilket grundlag vil tillægsgebyret blive 

opkrævet?  

 

2. Midlet er blevet revurderet og har fået en ændret godkendelse. 

Der bør være et særskilt gebyr, som er mindre end scenarie 1. Ændringer i godkendelser, som har 

betydning for den mindre anvendelse indenfor frøavl, består typisk af ændringer i miljølovgivningen 

siden sidste godkendelse, og som er universelle for alle godkendelser indenfor området, samt 

ændringer som Videncentret for Landbrug indskriver i vejledningerne. Altså meget små ændringer i 

forhold til en helt ny ansøgning. Ændringerne er typisk ikke knyttet til afgrøden, men til midlet. 

 

3. Midlet er revurderet og har fået en uændret godkendelse 

Godkendelsen til den mindre anvendelse fortsætter uændret, og der gives en administrativ 

videreførelse. Hvis gebyret skal være et udtryk for ressourceforbruget kan der ikke være et gebyr, 

som er på linje med en ny ansøgning. Igen er ændringen ikke knyttet til afgrøden, men til midlet og 

bør som minimum ikke være højere end for midler, der er revurderet og har fået en ændret 

godkendelse. 

 

4. Midlet er trukket fra markedet og erstattet med et identisk middel med nyt navn. 

Firmaet trækker et middel og markedsfører et nyt middel med et andet navn, men produktet her helt 

identisk.  Her bør gebyret placeres hos det ansøgende firma, idet der ofte er tale om markedspleje, 

hvor man prøver at beskytte et aktivstof. 

 

Hele problematikken, med den måde gebyrforslaget er skruet sammen på, vil belaste midler, der er 

godkendt til mindre anvendelse i flere afgrøder. Hvis et middel f.eks. er godkendt til mindre 

anvendelse i 5 afgrøder, der indenfor havefrø måske dækker 100 ha, vil det efter revurdering og ny 

godkendelse koste 30.000 kroner at få videreført de godkendelser ved det nuværende forslag. 

 

For mindre anvendelse er der angivet, at der skal betales særskilt gebyr for etiketbehandling. 

Normalt er det ansøgeren der skriver vejledningen til den mindre anvendelse. Ifølge 

pesticidforordningen skal Miljøstyrelsen underretter godkendelsesindehaveren om udvidelsen af 
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godkendelsen og anmode denne om at ændre etiketten tilsvarende. Miljøstyrelsen skal ikke bruge 

tid på at godkende etiketten, men blot anmode om at udvidelsen tilføjes. Det er derfor svært at 

gennemskue, hvilket arbejde gebyret skal dække hos Miljøstyrelsen. Landbrug & Fødevarer ønsker 

yderligere specificeret, på hvilket grundlag gebyret opkræves. 

 

Ændringsforslag til gebyr på godkendelse af mindre afgrøder: 

For nye ansøgninger bør gebyret være gradueret efter areal, så de mindre afgrøder får et mindre 

gebyr. Man kunne f.eks. lave nogle arealkategorier. 

 

Ved revurderinger og andre forhold, der relaterer sig til midlet, bør gebyret knyttes til midlet og ikke 

afgrøden. Inden for frøavl er der aldrig tale om MRL eller andre mere komplekse forhold. De 

ændringer, der eventuelt er i forbindelse med nye godkendelser, relatere sig altid til helt 

overordnede forhold, der er ens i alle vejledninger og oftest består af en enkelt sætning der skal 

tilføjes. 

 

Ved at knytte gebyret til midlet og ikke afgrøden, vil de helt små afgrøder kunne puljes til ét gebyr, 

så gebyret ikke skal dækkes af få avlere med små arealer for hver afgrøde. 

 

Gebyr for dispensationsansøgning 

Dispensationsansøgninger gælder kun for 3 måneder. Der vil derfor ofte være behov for at gentage 

ansøgninger, når problemer med en skadevolder opstår gentagne gange. Det er derfor ikke 

rimeligt, at gebyret er et fast standardgebyr. Ved gentagelse af dispensationsansøgninger bør der 

alene opkræves et gebyr for den medgåede ekspeditionstid. 

 

Ligesom ved gebyr for mindre anvendelse bør der være en prisdifferentiering. Dispensationer 

anvendes i nogle tilfælde i helt små afgrøder med ganske få avlere, hvor der ikke findes andre 

muligheder. Derfor er 30.000 kr. et stort beløb i forhold til at der eksempelvis er 2-3 avlere med hver 

et lille areal. Det danske gebyr er væsentligt højere end det svenske gebyr. Hvorfor har 

Miljøstyrelsen vurderet at det er mere tidskrævende at foretage denne vurdering i Danmark? 

 

Sproglige kommentarer til bilag 5 

Der er anvendt adskillige forkortelser i bilag 5 som f.eks. ZRMC, RR, CMS, DAR og ZCMS, hvis 

betydning ikke er defineret. Alle forkortelser i bilag 5 bedes defineret, så brugeren ikke er i tvivl om 

bekendtgørelsens betydning. 

I del III er anvendt overskriften ”biologiske plantebeskyttelsesmidler”. Vi forslår at der skrives 

”mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler” i overensstemmelse med sprogbrugen i 

pesticidforordningen. 
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Prisniveauet sammenlignet med Sverige 

Miljøstyrelsen har ved flere lejligheder indikeret, at de kommende pesticidgebyrer ville komme til at 

ligge tæt på det svenske niveau. Dette må vi med beklagelse konstatere absolut ikke er tilfældet, 

bortset fra et enkelt gebyr. Det fremgår af nedenstående tabel sammenligning: 

 

Danske gebyrer ved forskellige typer ansøgning 

Ansøgningstype Danske gebyrer Svenske gebyrer 

Mindre anvendelse (ikke spiselige afgrøder) 8.500 dkk. 10.375 dkk. 

Mindre anvendelse (spiselige afgrøder) 28.500 dkk. 10.375 dkk. 

Dispensationer (ikke spiselige afgrøder) 32.500 dkk. 8.300 dkk. 

Dispensationer (spiselige afgrøder) 52.500 dkk. 8.300 dkk. 

Gensidig anerkendelse fra anden zone 226.500 dkk. *17.430 dkk. 

Gensidig anerkendelse fra N-zone 213.500 dkk. *17.430 dkk. 

Gensidig anerkendelser lavrisiko produkt 125.000 dkk. *17.430 dkk. 

*=maks. 3000 ha pr. kultur 

 

De samlede konsekvenser af de foreslåede gebyrer er stærkt bekymrende. Danmark ligger i 

Nordzonen og er i forvejen et lille marked. Med de nye gebyrer bliver der endnu færre produkter 

tilgængelige for landbrugserhvervet. Den foreslåede gebyrstruktur vil skubbe til udflagning af 

mindre produktioner.  

 

De samlede estimerede udgifter til gebyrer i forbindelse med ansøgninger til mindre anvendelse, 

beregnet for seneste år, er vist i nedenstående tabel. 

 

Sektor Udgift på baggrund af danske gebyrer Udgift på baggrund af svenske gebyrer 

Gartneri 1.171.000 dkk. 424.130 dkk. 

Frøproduktion 352.500 dkk. 336.150 dkk. 

Kartofler 133.500 dkk. 26.975 dkk. 

Øvrige landbrug 167.500 dkk. 68.475 dkk. 

Alle sektorer 1.824.500 dkk. 803.855 dkk. 

 

Det er en væsentlig udgift, der nu pålægges erhvervet at skulle finansiere. 

  

I pressemeddelelsen af 8. februar 2013 om regeringens aftale med Venstre, Konservative og 

Enhedslisten om sprøjtemiddelstrategien 2013-2015 står, ”at vi skal være opmærksomme på, at vi 

ikke får skabt problemer som udflagning”.  

I sprøjtemiddelstrategien er det aftalt, af aftaleparterne årligt vil modtage en orientering om status 

for gennemførte initiativer, og hvor det specifikt er nævnt, at det skal vurderes, om der sker en 

udflagning af specifikke afgrøder. Pesticidafgiften kommer til at ramme mindre afgrøder hårdt. Hertil 

kommer nu den nærværende gebyrstruktur. Dette vil skabe udflagning af mindre afgrøder, som ikke 

vil være konkurrencedygtige. Gebyrerne er i direkte strid med intentionen i den indgåede aftale om 

sprøjtemiddelstrategien 2013-2015. 

 

Landbrug & Fødevarer forventer, at Miljøstyrelsen kommer med en mere differentieret 

gebyrstruktur, som ikke alene er baseret på gennemsnitsberegninger af tidsforbruget. Vi forventer, 

at styrelsen lever op til sprøjtemiddelstrategien og sikrer, at specialproduktioner (små afgrøder) ikke 

udflages. 
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Endvidere finder vi, at især gebyret for mindre anvendelse er en overimplementering af 

pesticidforordningens intentioner. L&F skal derfor anmode om en konsekvensvurdering af de 

danske gebyrer i stedet for minimumsgebyrer i henhold til EU-lovgivningen. Der ønskes en 

konsekvensvurdering gældende de direkte og indirekte afledte erhvervsøkonomiske konsekvenser. 

 

L&F skal i den forbindelse også forespørge, hvor det politiske mandat til at overimplementere 

forordningen findes? 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Søren Korsholm 

Plante- og energipolitisk chef 

Miljø & Energi 

 

D +45 33394662 

M +45 41932971   

E sok@lf.dk 


