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Brug af IPM-værktøjskassen til at løse konkrete problemer på konkrete 
ejendomme 
 
Brugen af de værktøjer, der ligger i IPM-værkstøjskassen, bliver stadig mere aktuel for at løse de 

udfordringer, der opstår med skadevoldere i planteavlen.  

 

Miljøstyrelsen ønsker, at der bliver gennemført et projekt, som via et rådgivningsforløb skal sætte 

fokus på en selvvalgt og relevant konkret problemstilling (skadevolder) på en række ejendomme. På 

hver af ejendommene skal den driftsansvarlige sammen med ejendommens planteavlskonsulent og 

eksperter inden for området, i et tæt samarbejde sætte fokus på at få løst et af ejendommens 

problemer med skadevoldere i planteavlen. Projektets deltagere skal i samarbejde finde løsninger på 

problemet, ved at anvende IPM-værktøjerne.  

 

Desuden skal ejendommenes besvarelse af det nye IPM-skema, som fremover skal udfylde én gang 

årligt, indgå som en del af rådgivningen og deltagerne skal vurdere, hvordan flere IPM-værktøjer kan 

inddrages i planteproduktionen, fx øget brug af skadestærskler ved beslutning om sprøjtning i 

forskellige afgrøder.  

 

Deltagere i projektet: Ejendomme med tilknyttede driftsansvarlige, ejendommenes tilknyttede 

planteavlskonsulenter og eksperter inden for det valgte problemfelt.  

 

Aktiviteter i projektet: 

 Rådgivningsforløb på de udvalgte ejendomme i form af minimum 4 besøg i løbet af 

vækstsæsonen på hver bedrift med deltagelse af både planteavlskonsulent og eksperter. 

 Hvert besøg afsluttes med en opsummering af besøgets konklusioner på en kort video.  

 Afslutningsvis klippes videoer sammen, så der fremstår en samlet dokumentation og 

formidling af, hvad der er kommet ud af rådgivningsforløbet. 

 

Leverance fra projektet:  

Individuelle videoer fra deltagende ejendom, der opsummere resultatet af at bruge konkrete IPM-

værktøjer på konkrete problemer. Disse videoer skal videreformidles, så erfaringer høstet i projektet 

deles i erhvervet. 

 

Tilbuddet skal indeholde:  

 Udkast til liste med oplysning om de valgte ejendomme, tilknyttede planteavlskonsulenter og 

specielkonsulenter der skal deltage i projektet  

 Beskrivelse af, hvilket problem de enkelte ejendomme ønsker løst 

 Forslag til hvilke IPM-principper, der en drejebog for, hvordan videoen af besøgenes 

konklusioner tilrettelægges  

 Udkast til plan for formidling om projektet  



 

 

2 

 

Projektperiode: 

2021 

 

Beløbsramme:  

250.000 kr 


