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KOMMISSORIUM FOR FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR  

ALTERNATIVE PLANTEBESKYTTELSESMIDLER (GRØN VÆKST)1 
 
 

Baggrund 
 
Den overordnede pesticidmålsætning i Grøn Vækst Aftalen2 er at sikre, at der sker en ”mar-
kant reduktion af pesticiders skadevirkninger på mennesker, dyr og natur”. Ét af virkemidler-
ne, der indgår i den samlede pesticidindsats i Grøn Vækst med henblik på, at dette mål kan 
nås, er en øget indsats for godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler, der er mindre 
sundheds- og miljøbelastende end konventionelle kemiske plantebeskyttelsesmidler. 
 
Med denne indsats forventes det, at Miljøstyrelsen vil modtage flere ansøgninger om godken-
delse af alternative plantebeskyttelsesmidler, at en del af disse kan godkendes, og at der der-
ved opnås en forøgelse af udvalget af alternative plantebeskyttelsesmidler på det danske mar-
ked. Det er ønsket, at der hermed dels vil kunne ske vis substitution eller reduktion i brugen af 
nogle af de kemiske plantebeskyttelsesmidler og dels en forbedring af rammevilkårene for 
dyrkning af visse økologiske afgrøder. Samlet set forventes indsatsen at resultere i en redukti-
on i plantebeskyttelsesmidlers skadevirkninger på mennesker, dyr og natur. 
 
I forbindelse med evalueringen af Pesticidplan 2004-20093 blev det anbefalet, at der fremad-
rettet gennemføres en tæt styring af planens virkemidler, og at ansvarsfordeling i forhold til 
planens målsætninger bør synliggøres. For at sikre, at der med Grøn Vækst pesticidindsatsen 
sker den nødvendige organisering og ansvarsfordeling af mål og virkemidler, etableres der en 
overordnet styregruppe for pesticidindsatsen. Under den overordnede styregruppe nedsættes i 
alt ni faglige styregrupper og herunder evt. nogle faglige følgegrupper. 
 
Der nedsættes således en faglig styregruppe for godkendelse af pesticider og for særlig indsats 
vedr. alternative pesticider. Under denne styregruppe nedsættes følgegruppen vedrørende al-
ternative plantebeskyttelsesmidler. 
  

                                                 
1 FØL-ALTERNATIV-KOMM-03-03-2011: Kommissorium for Faglig Følgegruppe for Alternative Plantebeskyttelsesmid-
ler. 
2 Aftalen om Grøn Vækst, 16. juni 2009. Aftalen er indgået mellem regeringen (V og K) og Dansk Folkeparti 
3 Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004-09, Rambøll Management A/S. Miljøprojekt Nr. 1247 
2008, Miljøstyrelsen. 
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Indsatsen vedr. alternative plantebeskyttelsesmidler udgør samtidig en del af Danmarks im-
plementering af EU´s rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider4, idet indsatsen 
bl.a. omfatter udvikling mod, at jordbruget skifter miljø- og sundhedsbelastende plantebeskyt-
telsesmidler ud med mindre belastende alternativer. 
 
 
I forbindelse med Grøn Vækst aftalen er der afsat midler til ét årsværk i Miljøstyrelsen og 2 
mill. kr. årligt i perioden 2010 til 2015. Dette beløb skal Miljøstyrelsen forvalte. Tanken er fx, 
at ansøgere om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler kan søge om medfinansie-
ring af manglende studier, fx effektivitetsstudier, restkoncentrationsstudier eller andre studier, 
der måtte være behov for, inden ansøger kan indsende en komplet ansøgning om godkendelse 
af et alternativt plantebeskyttelsesmiddel til Miljøstyrelsen.  
 
Formål 
Følgegruppen for alternative plantebeskyttelsesmidler skal støtte Miljøstyrelsens arbejde med 
at få flere alternative plantebeskyttelsesmidler godkendt til det danske marked.  

Den faglige følgegruppe skal bistå Miljøstyrelsen med input til faglige prioriteringer af vir-
kemidler og områder, således at der opnås den størst mulige effekt af indsatsen i Grøn Vækst 
perioden 2010-2015. 

 
Den faglige følgegruppe skal bistå Miljøstyrelsen med kontakter til potentielle ansøgere og 
med at udbrede kendskabet til Miljøstyrelsens initiativ på området i deres netværk. 
 
Følgegruppens opgave og aktiviteter 
 
Følgegruppen skal som minimum afholde to årlige møder og skal bistå Miljøstyrelsen med: 

 Ekspertviden vedr. alternative plantebeskyttelsesmidler. 
 Indgående kendskab til og tæt kontakt til de erhvervsgrene der forventes at være mål-

grupper for anvendelsen af alternative plantebeskyttelsesmidler. 
 Arbejde for at øge interessen for at indsende ansøgninger om godkendelse af alternati-

ve plantebeskyttelsesmidler. 
 Bidrage til opstilling succeskriterier for indsatsen. 
 Bidrage til prioriteringer af indsatsen. 
 Bidrage til prioriteringer af indkomne ansøgninger. 
 Bidrage til at relevante godkendelser kommer til erhvervets kendskab og arbejde for 

øget brug af godkendte alternative pesticider. 
 Deltagelse i evalueringer af indsatsens effekt i forhold til den opstillede målsætning 

for Grøn Vækst i forbindelse med indsatsens evaluering primo 2014. 
 
 
Sekretariat 
Miljøstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen. 

                                                 
4 Dir. 2009/128/EF (Direktiv om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider) 
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Sekretariatets funktion omfatter: 

 Indkaldelse af møder i følgegruppen. 
 Udarbejdelse af materiale til møder i følgegruppen. 
 Løbende information og kommunikation til gruppens medlemmer. 
 Koordinering af indsatsen og evalueringen af denne. 

 
 
Følgegruppen 
 
Følgegruppen består af medlemmer fra: 

 Miljøstyrelsen (formandskab) 
 Plantedirektoratet 
 Fødevarestyrelsen 
 DJF, Aarhus Universitet 
 Dansk Gartneri 
 Dansk Golf Union 
 Gartnerirådgivningen 
 Gefion 
 Landbrug & Fødevarer / Økologisektionen 
 Videncentret for Landbrug 
 De danske Skovdyrkerforeninger 

 
 
Medlemmer, der er udpeget af de enkelte organisationer, er angivet i bilag 1, som opdateres i 
forbindelse med eventuelle ændringer. 
 
 
  
 


