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L&F høringssvar på ”Vejledning vedr. sprøjtecertifikat (S1)”  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at en grundig uddannelse af kommende sprøjteførere er vigtig for at 

øge sikkerheden for miljøet og landmanden i forbindelse med anvendelse af pesticider. 

Sprøjtecertifikatet er efter vores overbevisning en af de større landvindinger, der er opnået for at 

forbedre og derved optimere anvendelsen af pesticider samt reducere risikoen for uønsket 

sideeffekter for miljø og sundhed.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at den skitserede evaluering af pilotforløbet i 2020 er uklar, og at 

denne bør være mere tydelig. Ligeledes vil erhvervet også gerne involveres i evalueringen, da det 

kan have vidtgående konsekvenser, hvis der opstår manglende tiltro til uddannelsen til 

sprøjtecertifikat. 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende holdninger til høringsmaterialet: 

 
1. Kendskab til skadevoldere er essentielt for at kunne praktisere IPM og bruge 

plantebeskyttelsesmidler optimalt. Det ville være ønskeligt, om undervisningen til 

sprøjtecertifikat kunne fokusere mere på et godt kendskab til skadevolderne i deres 

naturlige habitat. Det kan muligvis være vanskeligt at nå inden for de afsatte 74 timers 

undervisning, men der bør suppleres med mere praktik. 

2. Når eksamen afholdes elektronisk, forekommer det uhensigtsmæssigt at have et 

begrænset antal eksamenssæt. Eksamenssæt bør i stedet genereres ved udvalg fra en 

større bruttoliste af spørgsmål, så man ikke risikerer, at eleverne lærer opgaverne udenad. 

I så fald har eksamen ingen reel værdi. 

3. Pensum inden for de enkelte anvendelsesområder forekommer meget uens. Der bør 

sikres, at pensa er mere ens områderne imellem, da et sprøjtecertifikat jo gælder generelt 

og ikke blot inden for et branchespecifikt område. 

4. Det bør overvejes, hvorledes pensumlisterne holdes ajour. Dette gælder både mht. 

skadevoldere (der sker hele tiden ændringer i arealanvendelse, klimaforandringer m.v. en 

ændring i hvilke skadevoldere, som er relevante) såvel som andre emner. F.eks. er 

afdriftsreducerende dyser og anvendelse af disse kommet voldsomt i fokus inden for de 

seneste år og bør have en fremtrædende plads i undervisningen. 

5. Det bør overvejes, om – og i givet fald hvorledes – undervisernes kompetencer kan 

vedligeholdes, f.eks. gennem efteruddannelse eller autorisation som undervisere. 

 

Jens Erik Jensen, SEGES, har givet tekstnære ændringsforslag direkte i høringsmaterialet, se 

vedhæftet i fil.  
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Hvis der er spørgsmål til dette høringssvar, er Miljøstyrelsen velkommen til at vende tilbage. 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

Søren Thorndal Jørgensen 

Chefkonsulent 

Vand & Natur 

+45 3339 4662 

 

sthj@lf.dk  
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