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J.nr. MST-666-00090 

Høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på 

golfbaner 

 

Landbrug og Fødevarer har følgende kommentarer og forslag til udkast til ændring af 

bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. 

 

Ifølge Miljøstyrelsens notat om evaluering af belastningslofterne, er det styrelsens konklusion, at 

belastningslofterne i bekendtgørelsen er lagt på et realistisk niveau. 

 

Med udgangspunkt i evalueringens konklusion vækker det undren, at Miljøstyrelsen alligevel 

vælger at regulere det samlede belastningsloft. En yderligere stramning i modstrid med evaluerings 

konklusion om behov. Det er udtryk for overforsigtighed og en reguleringen i strid med 

proportionalitetsprincippet. Bekendtgørelsen og regulering er ikke proportional med risikoen for 

pesticidernes påvirkning. 

 

Én vækstsæson er ikke nok til at give statistisk sikkerhed for konklusioner. Landbrug & Fødevarer 

foreslår derfor, at det samlede belastningsloft fortsætter uændret. Bekendtgørelsens § 7 stk. 4 bør 

ændres således, at Miljøstyrelsen årligt opsamler data i starten til at evaluere på. L&F foreslår at 

der tilføjes, at Miljøstyrelsen revurderer belastningslofter på baggrund af 3 års gennemsnits brug. 

Udviklingen i midler til rådighed for golfbaner gør, at forudsætningerne ændres og Miljøstyrelsen i 

de første år bør monitonere årligt. 

 

Miljøstyrelsen bemærker i evalueringsnotatet, at midler til anvendelse på golfbaner ofte er godkendt 

til ”mindre anvendelse”. Golfbranchen påpeger i notatet, at kemiproducenterne ikke har interesse i 

små markedsandele, og der derfor mangler effektivitetsdata, som golfbranchen selv skal finansiere. 

 

Golfbranchen har ikke mulighed for at spare gebyrer ved at søge til flere afgrøder. Gebyret er for 

både golfbranchen såvel som for mindre landbrugsafgrøder en udfordring og forholdsmæssigt dyrt. 

Problemerne med at få adgang til effektive plantebeskyttelsesmidler er blevet forværret efter 

indførsel af gebyrer for ansøgning om mindre anvendelse, da kemikaliefirmaerne ikke ønsker at 

betale for ansøgning om mindre anvendelse til små arealer.  

Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor igen Miljøstyrelsen til at finde mulighed for at fritage helt 

små afgrøder og arealer for gebyret. 
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