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Høringssvar til ”Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om bæredygtig 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EU) 2021/2115”, journalnummer 
2022-7496. 

Tak for muligheden for at komme med overordnede høringssvar til ovenstående forordning, selv om vi 
finder fristen meget kort. 

Forslagets begrundelse og formål  

Det er et vigtigt princip i al EU-regulering af fødevareproduktionen, at der opnås en sikker, bæredygtig, 
retfærdig, klimaansvarlig og prisoverkommelig fødevareproduktion, der foregår med respekt for 
bæredygtighedsprincipper og miljøet, beskytter biodiversiteten og økosystemer og garanterer 
fødevaresikkerheden, idet det ligger borgerne meget på sinde og er blandt de 49 forslag, der er 
indeholdt i den endelige rapport fra konferencen om Europas fremtid, som blev offentliggjort den 9. 
maj 2022. 

Efter Bæredygtigt landbrugs opfattelse, sikrer den strenge regulering af pesticidområdet en 
beskyttelse af både miljøet og biodiversiteten, men på grund af Danmarks meget stramme 
rammebetingelser, herunder EU’s højeste pesticidafgifter, er fødevareproduktionen på grænsen til det 
prisoverkommelige, der en helt grundlæggende parameter i EU. 

Der foreslås med nærværende strategi to specifikke mål for reduktion af brugen af — og risikoen ved 
— kemiske pesticider og mere farlige pesticider inden udgangen af 2030. EU's regulering på dette 
område er et afgørende redskab til at nå de mål, der er skitseret i jord til bord-strategien, og bør derfor 
styrkes. Her vil vi gerne understrege, at vi i Danmark allerede i mange år har haft forbud og 
reguleringer med hensyn til næsten alle de farlige pesticider og kun har enkelte dispensationer, hvor 
der ikke findes substituerende midler. 

Landbrugere, der arbejder med tingene i praksis, ved at den danske implementering af 
pesticiddirektiverne er gennemført på niveauer, således der kun skal laves mindre tilretninger i den 
nye regulering. 

Bemærk at vi i Danmark har følgende: 

- Et VAP-system hvor pesticider testes og brugen moniteres under praktiske forhold 
- De mest omfattende og længste uddannelseskrav til både forhandlere og sprøjteførere 
- Strenge godkendelseskrav til alle landbrugets pesticider 
- Elektronisk indberetning af IPM-beslutninger 
- Elektronisk indberetning af sprøjtejournaler 
- Nok det højeste antal uvildige planteavlsrådgivere i forhold til antallet af landmænd i EU 
- Den laveste pesticidanvendelse pr. ha i EU for mange afgrøder 

Læg dertil EU’s højeste pesticidafgift og generelt så høje produktionsomkostninger, at planteavlen har 
været lidet rentabel frem til 2022 for en stor andel af landmændene. 
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Hvad angår proportionalitetsprincippet, mener vi den nuværende danske pesticidstrategi går videre end, 
hvad der er nødvendigt for at sikre:  
i) et passende ambitionsniveau og  
ii) en mere effektiv politik. 

Som nævnt findes der mange komplekse landbrugsvariabler inden for bekæmpelse af skadegørere, og 
folk med indsigt i skadegørere indenfor planteproduktionen ved, at ensartede regler på tværs af 
medlemsstaterne næppe kan gennemføres i praksis. 

I Danmark efterspørger vi mere lige konkurrencevilkår for pesticidbrugerne, da forskellige regler om 
brug af pesticider i medlemsstaterne skaber illoyal konkurrence og underminerer betingelserne for et 
velfungerende indre marked, idet produktionsomkostningerne i Danmark er høje på grund af en 
ekstrem tung administration, pesticidafgifter m.v. 

Konklusion 

Der er i dag godt 8000 fuldtidsbrug, hvoraf ca. 10 pct. er økologiske. Det er vores vurdering, at de 
stramme rammevilkår fører til, at der i år 2030 vil være omkring det halve antal fuldtidsbrug. 

Årsagerne er mange, men især de høje danske produktionsomkostninger, hvor ting som høje 
lønniveauer samt danske særskatter bl.a. medfører, at der skal et stort areal til at gøre en 
landbrugsvirksomhed rentabel. 

Vi ser med denne revision en god mulighed for, at Folketingets gentagne løfter om forenkling kan 
gennemføres på pesticidområdet. Det vil glæde os, hvis ministeriet forstår denne appel, så økonomisk 
og biologisk bæredygtigt landbrug kan gå hånd i hånd.  

Uanset hvordan man vender og drejer det, vil behovet for sunde fødevarer stige de kommende år, 
hvor både det globale og det danske landbrugsareal årligt reduceres. 

Det høje befolkningstal har for mange årtier siden overskredet det niveau, hvor der ville være mad nok 
ved økologisk produktion. Derfor er ansvarlig brug af både gødning og pesticider nødvendig for at 
brødføde en fortsat voksende befolkning. Det er ansvarlig politik. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Lund Pedersen 
Cand. Agro.  
Faglig konsulent 
Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug 

  

 


