
Ukrudt, sygdomme og skadedyr reducerer afgrødernes 
vækstbetingelser og sundhed, og manglende bekæm-
pelse resulterer i tab af udbytte og kvalitet. Derfor anven-
des pesticider til at forebygge og bekæmpe skadevol-
dere. 

I samfundsdebatten diskuteres ofte pesticidernes mulige 
påvirkning af natur, miljø og sundhed, og der er generelt 
ønske om at reducere anvendelsen af pesticiderne.

Den enkelte jordbruger har også stor interesse i at redu-
cere anvendelsen, da han har store udgifter til pesticider.

Sprøjte- og præcisionsteknologier, som moniterer og 
målretter pesticider til specifikke skadevoldere, indebæ-
rer et stort potentiale for at reducere pesticidanvendel-
sen uden negative konsekvenser for udbytte og afgrø-
dekvalitet.

Flere af disse teknologier har været på markedet i flere 
år, men anvendelsen af dem er ikke udbredte i praksis.
Et nyt partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi 
skal derfor:

Et nyt partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi 
skal derfor:

• Kortlægge barrierer for anvendelse af sprøjte- og  
præcisionsteknologi

• Skabe netværk mellem aktører og et forum for hurti-
ge og effektive løsninger

• Understøtte øget ibrugtagning og udbredelse af 
sprøjte- og præcisionsteknologier 

• Understøtte en fortsat udvikling af sprøjte- og præci-
sionsteknologier

• Fremme eksport af dansk miljøteknologi og styrke 
den danske miljøteknologiklynge 

 
Partnerskabet vil være åbent for aktører på området, som 
ønsker at bidrage konstruktivt til en øget udvikling og 
ibrugtagning af teknologierne, herunder virksomheder, 
myndigheder, forskningsinstitutioner, rådgivende organi-
sationer og ikke mindst brugere af sprøjte- og præci-
sionsteknologier m.fl.

I regi af partnerskabet, som forventes etableret for en fire 
år lang periode, gennemføres fokusgruppemøder, hvor 
partnerskabet har mulighed for at igangsætte aktiviteter 
på området som fx workshops, rådgivning, innovations-
samarbejder mv.

Etableringen af partnerskab om præcisionssprøjtning er 
en indsats under en ny Pesticidstrategi 2017-2021. Part-
nerskabet drives af Miljøstyrelsen med sekretariatsbistand 
fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved 
Aarhus Universitet. Endvidere bidrager LMO, Agro Busi-
ness Park samt Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for 
Agroøkologi ved Aarhus Universitet med faglig bistand. 

Yderligere oplysninger om partnerskabet og mu-
lighed for tilmelding kan findes på hjemmesiden:  
www.mst.dk/pps

Se program til Kick-off møde på næste side >> 
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PROGRAM

9.30  Ankomst, kaffe
10.00  Velkomst 
 Kontorchef Mette Hyldebrandt-Larsen fra Miljøstyrelsen orienterer om formålet med partnerskabet.
10.15 Indlæg om bl.a.: Status for anvendelse af intelligent sprøjteudstyr i jordbruget, udfordringer og barrierer for  
 øget anvendelse af intelligent sprøjteudstyr, for øget teknologiudvikling, samt virksomhedssamarbejde og  
 muligheder for synergi og eksport set fra følgende synspunkter:
  • Niels Brink, gårdejer, Kjellerup – den praktiske landmand
  • Poul Henning Petersen, SEGES - konsulenten
  • Henning Sjørslev Lyngvig, DM&E - maskinstationen
  • Jesper Svendsen, Kverneland – producenten
 Indlæggene afsluttes med en fælles diskussion af udfordringer og muligheder. 
11.30  Præsentation af forslag til partnerskabets fokusområder (plenum)

12.15  Frokost
13.00  Workshops for de enkelte fokusområder
 På workshoppen præsenteres baggrunden for fokusområdet. Derefter diskuteres problemstillinger, hvorefter  
 aktiviteter under fokusområdet fastlægges og prioriteres.
14.45  Kaffepause
15.15  Præsentation af prioriterede aktiviteter for de enkelte fokusområder (plenum)
 Diskussion af prioriterede aktiviteter, forslag til yderligere aktiviteter, samt forslag til samarbejde på tværs af 
 fokusområder. 
15.45  Planer for det videre arbejde   

16.00  Afslutning

  Tilmelding og yderligere oplysninger
Et opdateret program vil kunne findes på hjemmesiden  

www.mst.dk/pps

Yderligere oplysninger om konferencen kan fås hos partnerskabets sekretariat,

Margrethe Balling Høstgaard, erhvervs- og international koordinator, DCA

E-mail margrethe.hostgaard@dca.au.dk, tlf. 40 14 78 85

Tilmelding på www.mst.dk/pps senest onsdag den 28. marts. 

Kick-off møde på AU Foulum
Onsdag den 4. april 2018 kl. 9.30 – 16.00 er der kick-off møde i partnerskabet om præcisi-
onssprøjtning. Mødet holdes i auditoriet på AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
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