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Aftale om forlængelse af sprøjtemiddelstrategi 2013-15 

 

Sprøjtemiddelstrategi 2013-15 udløber med udgangen af 2015.  Målsætningen for 

strategien er 40 procent reduktion i belastningen i 2015, målt i forhold til 2011. 

Belastning måles og følges med Pesticidbelastningsindikatoren (PBI). Om målet er 

nået vil først kunne ses, når pesticidbelastningen for 2015 bliver opgjort medio 

2016.  

 

Aftaleparterne er derfor enige om at forlænge den eksisterende 

sprøjtemiddelstrategi med 1 år til udgangen af 2016. 

 

Aftaleparterne er enige om, at der med en sådan forlængelse fortsat sikres: 

 

 Effektiv godkendelsesordning med en høj beskyttelse af grundvand og 
fødevarer, 

 Fokus på integreret plantebeskyttelse og  

 Mere effektiv og proportional kontrol.  

 

Som aftalt i Sprøjtemiddelstrategi 2013-15 er der gennemført et internationalt 

review af godkendelsesordningen og grundvandsbeskyttelsen.  

 

Hovedkonklusionerne er, at den danske praksis for vurdering af risikoen for 

grundvandet er meget restriktiv, og at der er øget risiko for resistens, fordi der i 

Danmark er færre sprøjtemidler til rådighed. Eksperterne peger på en række 

områder, hvor der eventuelt kan være mulighed for at ændre den nuværende 

praksis uden konsekvenser for grundvandet. 

 

Aftaleparterne noterer sig, at der som opfølgning på det internationale review af 

godkendelsesordningen har vist sig et behov for at undersøge nærmere, om der 

kan ændres på de nuværende vurderingsprincipper for godkendelse af 

sprøjtemidler, uden forringelser af beskyttelsen af grundvandet. Hvis flere 

sprøjtemidler kan godkendes uden risiko for grundvandet, kan der komme flere 

behandlingsmuligheder med sprøjtemidler, der samlet set er mindre belastende. 

Det bidrager samtidig til at mindske risikoen for resistens.  

 

Aftaleparterne noterer sig endvidere, at pesticidafgiften, jf. aftale om ændring af 

pesticidafgiften fra 2011 , skal evalueres 4 år efter ikrafttræden dvs i 2017, og at 

parterne vil blive orienteret om evaluering.  

 

Aftaleparterne vil fortsat årligt modtage en orientering om status for de 

gennemførte initiativer i sprøjtemiddelstrategien.  
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Den årlige status vil fortsat indeholde oplysninger om  

 udvikling i de enkelte afgrøders arealmæssige størrelse 

 en vurdering af, om der er sket en udflagning af specifikke afgrøder 

forårsaget af afgiften.  

 omfanget af resistensudvikling i perioden, byggende på de 

foreliggende oplysninger.  

 

Når det medio 2016 er muligt at opgøre, om det overordnede mål om 40 % 

reduktion af pesticidbelastningen i 2015 ift. 2011 er nået, vil aftaleparterne blive 

orienteret om resultatet.  

 

Der vil på baggrund af opgørelsen af målopfyldelsen, der vil foreligge medio 2016, 

blive iværksat udarbejdelse af en ny sprøjtemiddelstrategi  gældende for perioden 

efter 2016.  

 

 

 


