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Til: Miljø- og Fødevareministeriet 

mfvm@mfvm.dk  

cc: clcla@mfvm.dk  

MFVM j.nr.: 2019-1584 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer på udkast til ”Lov om ændring af lov 

om kemikalier og ophævelse af lov om behandling af oplysninger om brug 

af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget” 

 

 

Landbrug & Fødevarer er enige i, at IPM-principperne er nødvendige for at imødegå udvikling af 

pesticidresistens, for at forebygge udbredelse af ukrudt og skadevolder samt anvende 

plantebeskyttelsesmidler efter behov. Opmærksomheden og anvendelsen af IPM-principperne er 

allerede godt rodfæstet i rådgivningen og i praksis, og ikke mindst øget forekomst af resistens og 

stadigt færre godkendte plantebeskyttelsesmidler er med til at øge fokus på IPM-principperne. 

 

Når det politisk er besluttet at lovgive på dette komplekse agronomiske område, er det vigtigt, at der 

ved implementering af de foreslåede regler holdes fast i målsætningen om, at det elektroniske IPM-

pointskema bliver baseret på faglige spørgsmål, som giver værdi for landmanden i dennes 

planlægning og dyrkning af afgrøderne. Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at udfyldelse af 

skemaet er estimeret til at tage omkring 15 minutter. Det vil have værdi for landmanden, hvis denne 

tid understøtter faglige overvejelser omkring dyrkning af afgrøderne. Bliver IPM-pointskemaet 

kompliceret, ved vi af erfaring fra sprøjtejournalindberetningen (SJI), at det for mange landmænd vil 

kræve konsulentbistand og dermed udløse betydeligt større omkostninger end forudsat i 

lovforslaget. 

 

Ligeledes vil Landbrug & Fødevarer anmode om, at de politiske aftalte kompenserende 

økonomiske lettelser for erhvervet bliver på områder, der relaterer sig til pesticidområdet for at øge 

transparens og forståelse for ordningen blandt landmænd f.eks. midler til udvikling af 

præcisionslandbrug og/eller midler til årlig monitering af diverse skadevoldere til brug for 

behovsbestemt behandlinger. 

  

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til eller problemstillinger i forbindelse med 

ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 
 

Søren Thorndal Jørgensen 

Chefkonsulent 

Vand & Natur 
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