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J.nr. MST-029-00561 

Høringssvar på Pesticidstrategi 2017-2021 

 

Landbrug og Fødevarer har modtaget høring om pesticidstrategi 2017 – 2020 (J.nr. MST-029-

00561) af Miljøstyrelsen den 22. juni 2017.  

 

Landbrug & Fødevarer er af den holdning, at et moderne og effektivt landbrug fordrer løbende 

adgang til de nyeste plantebeskyttelsesmidler. Vi har noteret os, at der er bred politisk tilslutning til 

den nye pesticidstrategi. 

 

1: Målsætning om pesticidbelastning (PBI) på 1,96, herunder afgift 

Landbrug & Fødevarer mener, at pesticidafgiften skal afskaffes. En afskaffelse vil stille danske 

landmænd mere lige sammenlignet med udenlandske konkurrenter, da der er meget få lande, der 

har indført en afgift på pesticider, og afgiftsniveauerne i disse lande (Frankrig og Sverige) er meget 

lavere end i Danmark – se nedenstående figur. Derfor hilser vi den aftalte evaluering af 

pesticidafgiften velkommen og forventer, at afgiften herefter afskaffes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: EUROSTAT og videnskabelig artikel i Sustainability (2016), 8, 378 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at pesticidafgiften har en relativt lille effekt på opfyldelsen af målet 

om en reduktion i anvendelse og miljøbelastning fra plantebeskyttelsesmidler. Muligvis fortsætter 

forbruget af pesticider på samme lave niveau som set de sidste år, så landbruget når i mål med det 

politiske mål om en PBI på 1,96, men det vil i mange tilfælde kunne begrundes med udskiftning af 

gamle sprøjtemidler til nye med en lavere beregnet belastning. Mange års forsknings- og 

forsøgsindsats betyder, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler sker behovsbestemt. En lang 

række af sprøjteopgaverne er afgørende for at sikre udbytte og kvalitet. Forudsætningen for at 

kunne skifte til andre midler er ikke opfyldt for de fleste bekæmpelsesopgaver, idet der til 

bekæmpelse af de fleste ukrudtsarter og skadevoldere, kun er få godkendte midler. Det er 

nødvendigt at anvende alle disse muligheder for at forsinke udvikling af resistens. Den nuværende 

afgift udelukker også midler fra at blive markedsført i Danmark og ensretter middelvalget, hvilket 
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øger risikoen for udvikling af pesticidresistens. Slutteligt rammer pesticidafgiften nogle 

specialproduktioner forholdsmæssigt hårdt, eksempelvis kartofler, frø og grønsager, hvilket øger 

risikoen for udflagning af disse produktioner. 

 

I landbrugserhvervet har vi igennem mange år haft fokus på forbrug af pesticider og hensyn til 

økonomi på den enkelte bedrift og til miljøet. Udgangspunktet er så lidt som muligt, men så meget 

som nødvendigt. Et samlet begrænset forbrug hænger meget nøje sammen med, hvor mange og 

hvilke pesticider, der er på markedet. Derfor er justeringer af vurderingsrammerne af helt central 

betydning for at få adgang til de nyeste midler på markedet. Begrundelserne herfor er flere, men 

nedenfor er gennemgået de vigtigste årsager. 

 

Resistens: 

Udviklingen af resistente skadevoldere har længe været en udfordring for landbruget. Resistente 

sorter af de dyrkede afgrøder mister med tiden deres opbyggede modstandsevne mod 

svampeangreb, da svampene hurtigt muterer og danner nye virulente typer. Landmanden bliver i 

sådanne tilfælde nødt til at sprøjte, da alternativet kan være store udbyttetab. Med tiden vil 

svampene også mutere, så de kan modstå svampemidlerne, da selektionstrykket er enormt. Der 

skal således løbende udskiftes sorter med nye resistensgener, og der skal også udskiftes 

plantebeskyttelsesmidler for at kunne behandle afgrøden, når det er nødvendigt. Derfor er det 

vigtigt, at Danmark har en dynamisk pesticidstrategi, som muliggør udskiftning af gamle midler, 

som har mistet deres effekt, med nye plantebeskyttelsesmidler med andre virkningsmekanismer. 

 

Århus Universitet har rapporteret op til 70 % resistens i Septoria mod triazoler, som tidligere var de 

mest anvendte svampemidler. Men også ukrudt har tiltagende resistensudvikling, senest bekræftet i 

en større undersøgelse ved Miljøstyrelsen, hvor 8 % af de undersøgte lokaliteter havde resistent 

ukrudt. For enkelte ukrudtsarter var andelen af resistens endnu højere. Årsagerne til, at der sker en 

markant udvikling i resistens i disse år, er mangeartede. Flere af virkningsmekanismerne har 

efterhånden været brugt i mange år (30-40 år), så naturligt vil der over tid skabes resistens, også 

selvom vi har forsøgt at passe på ved så vidt muligt at skifte mellem virkemekanismer m.v. 

Desuden har en del landmænd haft et sædskifte med meget vintersæd, hvilket har øget 

selektionspresset. Slutteligt så skubber den forhøjede og differentierede pesticidafgift til en 

ensretning af middelvalget, hvilket øger risikoen for resistensudvikling yderligere. 

  

Det er svært at beregne gevinsten ved de nye vurderingsrammer, da Landbrug og Fødevarer ikke 

kender kemifirmaernes portefølje i udviklingsafdelingerne. Den planlagte evaluering efter 4 år af de 

nye vurderingsrammer vil forhåbentlig kunne kaste lys over de mange positive effekter, der 

forhåbentlig har været. Det vil i evalueringen være yderst vigtigt at holde sig for øje, at der også er 

en ”cost-of-no-action”, altså et tab ved ikke at have ændret noget. Merudbyttet i sprøjtet korn er 

som gennemsnit cirka 30 procent højere end i korn der ikke er sprøjtet (Bicheludvalget). For nogle 

afgrøder kan der i enkelte år være op til 100 procents udbyttetab, fx ved skimmel i kartofler. Ved 

udbredt resistens for mange forskellige skadevoldere og uden tilgang af nye midler vil landmanden 

formodentlig opgive at sprøjte mod de resistente skadevoldere, da merudbyttet ikke vil være 

positivt. På samfundsniveau er der tidligere beregnet et BNP-tab ved pesticidfri drift på ca. 7,3 mia. 

kroner (1992-priser, Bicheludvalget). 

 

Mangeartede og stigende problemer: 

Trafikken med varer og personer er steget markant gennem nyere tid. Det medfører forøget risiko 

for indslæbning af skadevoldere, som ikke tidligere var et problem i Danmark. Desuden har 

klimaforandringer også medført et stigende tryk af skadevoldere både i omfang og typer. Der ses 

nu angreb af skadevoldere, som tidligere var fra sydeuropæiske lande, og desuden er der en 

http://pure.au.dk/portal/files/85587353/pl_plk_2015_res_52_1_thies_marten_wieczorek.pdf
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/nov/herbicidresistens/
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1998/87-7944-416-4/pdf/87-7909-296-9.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1998/87-7944-416-4/pdf/87-7909-296-9.pdf
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markant opformering af herboende skadevoldere mest på grund af manglende vinter, fx nogle 

rusttyper og lus. Også Coloradobillen – se efterfølgende foto - er de seneste år blevet meget mere 

almindelig, og dens larver kan fuldstændig ødelægge kartoffelavlen. 

 

 

Foto: Søren Thorndal Jørgensen 2017, ved Carl Heiselberg, Vojens 

 

Allerede lavt udvalg af aktivstoffer: 

Der findes på det danske marked ca. 100 – 150 færre aktivstoffer end i vores nabolande i EU. Det 

skyldes flere faktorer, men en af dem er det danske godkendelsessystem, som har nogle meget 

stramme modelkriterier for afgrænsning for udvaskning. Derudover er markedet i Danmark ikke 

særlig stort, så forretningsmulighederne er ofte ikke gode nok til, at de multinationale selskaber vil 

satse på markedsføring i Danmark. Det er en benhård kalkule, om en given ansøgning skal 

afsendes. Det lave antal aktivstoffer giver et markant selektionspres på de eksisterende 

virkemekanismer, og de gamle midler ”slides” hurtigere op. Eksempelvis er der i roer (sukkerroer, 

foderroer og roer til bioenergi) i Danmark nu et meget lavt antal ukrudtsmidler, og flere af midlerne 

er godkendt med markant lavere dosering end i udlandet. Det udfordrer roedyrkningen i Danmark, 

som muligvis udflages, såfremt antallet af midler på markedet ikke kan fastholdes, og doseringen 

fastholdes eller sættes op for de eksisterende midler. 

 

Biologisk og mekanisk bekæmpelse: 

Der har de sidste 30 år været udført et større arbejde for at udvikle biologiske og mekaniske 

løsninger for svampe- og ukrudtsproblemerne. Hidtil har det haft relativ lav succes ved landmanden 

af mange årsager. Der er dog tegn på, at udviklingen af mekaniske bekæmpelsesmetoder er i 

fremdrift, bl.a. grundet GPS, autostyring og droner. De største kemikoncerner - fx i samarbejdet 

mellem Novozymes og Monsanto i BioAg - satser betydelige beløb til udvikling af biologiske 

metoder. Der mangler et overblik over udviklingen, og meget lidt har hidtil været markedsført i 

Danmark. Generelt sker udviklingen primært til væksthuskulturer og højværdiafgrøder i 

gartneribruget. 

 

2: Grundvandsbeskyttelse 

Landbrug og Fødevarer mener, at der allerede er indført mange tiltag for at beskytte vores 

grundvand, såsom 25 meters beskyttelseszoner og et restriktivt godkendelsessystem for pesticider, 

og at disse tiltag bør have mere tid til at virke, inden der indføres ny regulering på området. 

 

Landbrug og Fødevarer mener, at det er helt afgørende for en ensartet regelanvendelse, at 

afgrænsningen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring almene vandværker 

fastlægges efter klare og objektive retningslinjer. Dette gælder særligt, da de udpegede BNBO med 

det omhandlede forslag får umiddelbar retsvirkning. Det er derfor positivt, at udpegningen foretages 

af staten, forudsat at der dels er fokus på kvalitetssikring dels på de ministerielle vejledninger. Det 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Filer/Pl_aktuelt_07_169_b3.ppt
http://landbrugsavisen.dk/danske-landm%C3%A6nd-g%C3%A5r-glip-af-100-spr%C3%B8jtemidler
http://www.monsantobioag.com/global/us/Pages/default.aspx
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foreslås, at der etableres et mere entydigt fagligt grundlag, så udpegningernes geografiske 

placering er konsistent på tværs af beregninger og kommunale grænser. Det er både fagligt og 

juridisk betænkeligt, hvis forskellige aktører kan opnå vidt forskellige resultater for størrelse samt 

placering af BNBO. 

 

Ved udarbejdelsen af den kommende handlingsplan er det vigtigt, at Miljøstyrelsen atter 

gennemgår anbefalingerne i den internationale vurdering af grundvandsbeskyttelsen. Landbrug og 

Fødevarer forstår forskernes anbefalinger derhen, at der er tale om differentierede 

godkendelsesbetingelser tættere på boringerne end de 25 meters beskyttelseszone og ikke, som 

det er foreslået i Pesticidstrategien 2017-2021, hvor der vil undersøges en udbredelse til hele 

BNBO udpegningen. Der er immervæk en stor forskel i udlægningen af samme tekst. 

 

3: Målrettet kontrol, forskning og oplysning 

Landbrug og Fødevarer mener ikke, at der er et generelt problem med overtrædelser ved 

forhandlerne af plantebeskyttelsesmidler. Mange af de overtrædelser, der er fundet, er af 

bagatelagtig karakter. Der er et behov for at ændre praksis for, hvornår der er tale bagateller såsom 

midler med ændret etikette eller meget små mængder, fx rosespray med et naturprodukt, og 

hvornår der er tale om ulovlige sprøjtemidler i større mængder, særligt ulovligt importerede midler. 

 

Landbrug og Fødevarer finder det overordentlig positivt, at der nedsættes en étårig IPM taskforce, 

og at der etableres et Partnerskab for Sprøjte- og Præcisionsteknologi. Det er vigtigt, at erhvervet 

inddrages ved udarbejdelsen af handlingsplanen mod resistens, således at grundlaget er solidt 

afstemt mellem praksis og forskning. 

 

Specifikke kommentarer til udkast til Pesticidstrategien 2017-2021: 

Side 7. Lavrisiko stoffer 

Det er en god målsætning at få en bredere anvendelse af lavrisikostoffer. Da disse stoffer oftest 

anvendes med høje mængder aktivstof, er de belastet med en høj afgift. Der er derfor behov for at 

fjerne eller omlægge afgiften. Det er ligeledes positivt, at man vil arbejde for at ikke at optage 

stofferne som aktivstoffer efter forordningen, således at der spares omkostninger til nationale 

godkendelser. 

 

Side 7. Fødevarer 

Det er naturligvis en god målsætning, at toksikologisk betingede grænseværdier fastsættes så lavt 

som muligt. Det giver imidlertid problemer, at græseværdien er kvantifikationsgrænsen i tilfælde, 

hvor der ikke er fastsat en toksikologisk grænseværdi. Der bør arbejdes for at revurdere denne 

praksis, således at produkter med fund over kvantifikationsgrænsen, men langt under den 

toksikologiske grænse, ikke mister deres værdi og markedsadgang. Problemet må forventes at 

vokse i takt med, at analysepakker omfatter flere og flere stoffer og at kvantifikationsgrænsen evt. 

bliver endnu lavere. 

 

Side 9 og 10. National godkendelse af pesticider 

Landbrug og Fødevarer forventer, at sagsbehandlingstiderne bliver overholdt. Det er vigtigt for 

erhvervet, at godkendelsesordningen fortsat udvikles og justeres baseret på videnskab. 

Ændringerne i vurderingsprincipperne er et godt eksempel herpå, og det er meget positivt, at det 

prioriteres at nye pesticider, som opfylder godkendelseskravene, hurtigt vil blive godkendt. 

 

Landbrug og Fødevarer er af den opfattelse, at den gennemførte halvering af gebyrerne for mindre 

anvendelse af godkendte plantebeskyttelsesmidler ikke kan betragtes som en reel halvering. Det 

skyldes, at gebyrerne dermed kommer tilbage til lidt under niveauet før den voldsomme forøgelse 
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ved forrige bekendtgørelse. Grundgebyret falder ganske vist til det halve i forhold til tidligere 

bekendtgørelse, men i forhold til niveauet før seneste stigning, er faldet kun 5 %. Ligeledes falder 

gebyret til effektivitetsafprøvningen med 21 %. Landbrug og Fødevarer bemærker dog, at gebyret 

for vurdering hos Fødevarestyrelsen er faldet med 50 %, hvilket er meget positivt. 

 

Indsatsen rettet mod fund af pesticider i spildevand fra gartnerier er et godt eksempel på en 

målrettet indsats med henblik på at beskytte miljø og undgå sundhedsmæssige effekter. Med 

erfaringerne fra punktkildeproblematikken er det vores overbevisning, at en målrettet indsats rettet 

mod eventuelle problemer er langt mere effektiv end eventuelle yderligere generelle restriktioner. 

 

Test af godkendte pesticider i VAP er et vigtigt element i forhold til at skabe tillid til anvendelsen af 

pesticider og til godkendelsesordningen. 

 

Side 11. Bedre beskyttelse omkring drikkevandsboringer 

Bemærkninger til forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider i BNBO er kommenteret i 

forbindelse med høring af lovforslaget. 

 

Side 14. Kontrol af import og salg af pesticider 

Det er et vigtigt tiltag at sikre samarbejdet imellem myndigheder og erhvervet for at kunne tilbyde 

bedst mulig dialog og vejledning i forbindelse med kontrolbesøg. Regelsættet omkring anvendelse 

af pesticider er meget stort og bliver stadig mere kompliceret. Dialogbaseret kontrol er derfor 

nødvendig for at sikre forståelse og overholdelse af regelsættet samt at undgå, at nidkær kontrol af 

mindre væsentlige detaljer skaber uproduktiv korrespondance og mistillid mellem myndighed og 

virksomhed. 

 

Side 15 - 16. Kontrol af pesticidrester i fødevarer 

Det er vigtigt at sikre let tilgængelig og opdateret information om pesticidrester i fødevarer og ikke 

mindst videnskabeligt baseret viden om risikovurdering. Landbrug og Fødevarer er tilfredse med 

den foreslået øget kontrol af importeret varer fra 3. lande, da der er tale om en reel styrkelse af 

fødevaresikkerheden. 

 

Side 18. Forskningsprogrammet 

Forskningsprogrammet er et vigtigt element i strategien. Det bemærkes, at en ramme på 17 mio. kr. 

årligt ikke rækker langt med de mange relevante forskningsområder, der skal tilgodeses. 

Eksempelvis vil udvikling af alternative bekæmpelsesmetoder kræve betydelige investeringer. 

 

Side 20. Oplysning, rådgivning og vejledning 

Mange landmænd og gartnere har i lyset af stigende problemer med pesticidresistens og færre 

bekæmpelsesmidler øget fokus på at tilpasse dyrkningsmetoderne efter IPM-principperne. Det er 

en vigtig aktivitet at understøtte denne tilpasning og holde det momentum, som blev skabt gennem 

IPM-projekter i de to forudgående pesticidhandlingsplaner. 

 

Landbrug og Fødevarer står selvfølgelig til rådighed med uddybende kommentarer til ovenstående, 

ligesom vi forbeholder os mulighed for at komme med yderligere kommentarer, hvis vi finder behov 

for det.  
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Med venlig hilsen 

 

 
Søren Thorndal Jørgensen 

Chefkonsulent 
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