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Planteproduktionen i Danmark skal ikke stilles ringere end 
planteproduktionen i nabolandene 
 
Sektionen for Større Jordbrug arbejder for, at planteproduktionen i Danmark ikke underlæg-
ges strammere krav end planteproduktionen i andre af vores nabolande. Planteproduktionen 
skal have rammevilkår, der kan sikre vækst, indtjening og udvikling af konkurrencedygtige 
bedrifter.   
 
Landbrugserhvervet i Danmark er et betydende erhverv, der er med til at sikre velstand og 
velfærd og bidrager samfundsøkonomisk ved blandt andet at skabe arbejdspladser i primær-
produktion såvel som følgeerhverv. Landbruget og fødevareerhvervet er under stort pres, 
idet rammevilkårene i Danmark er ringere og fortsat forringes i forhold til de lande, som er-
hvervet konkurrerer med. Særligt på miljøområdet er dansk landbrug tynget af byrder i for-
hold til landbrug i andre EU-lande. 
 
 

Afskaf pesticidafgifterne 
Sektionen for Større Jordbrug arbejder for en fuldstændig afskaffelse af pesticidafgifterne.  
 
Danmark har et af de strengeste godkendelsessystemer i hele EU og et meget lavt pesticid-
forbrug sammenlignet med andre lande. Erhvervet bakker op om, at miljøpåvirkningen fra 
plantebeskyttelsesmidler skal begrænses så meget som muligt. Pesticidforbruget kan dog ik-
ke reduceres yderligere gennem pesticidafgifter, hvad enten de er baseret på belastning eller 
mængde. Derfor skal indsatsen på plantebeskyttelsesområdet ske gennem EU's godkendel-
sesordning og korrekt anvendelse af og håndtering af midler. 
 
Det er grundlæggende forkert at lægge pesticidafgifter på jordbrugsproduktionen, da de 
øgede omkostninger skader landbrugets konkurrenceevne og ikke har den store miljømæs-
sige betydning. Pesticidafgifterne er indført for at beskytte naturen mod planteværnsmidler. 
Derfor giver det ingen mening, at pesticidafgifterne omfatter hele landbrugsarealet, idet det 
udelukkende er pesticidforbruget på grænsezonen op til naturområder, der skal reguleres. 

Krav til teknologi og dokumentation 
Hvis der er reel vilje bag politikernes ønske om at beskytte naturomgivelser mod plante-
værnsmidler, skal der fremover i stedet tænkes i tiltag, der har en egentlig miljøeffekt. 
 
Sektionen for Større Jordbrug mener derfor, 
• at der skal stilles krav om, at dokumentationen for de anvendte midler er i orden, 

”Planteproduktion uden 
særafgifter”  
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• at der skal benyttes de mindst skadelige midler, 
• at der skal gives tilladelse til at sprøjte tættere på tilstødende natur til landmænd, der 

bruger den nyeste teknologi, da den er mere præcis med hensyn til, hvor og hvor meget 
der skal sprøjtes,  

• at landmænd, der bruger den nyeste teknologi (GPS, luftassisterede sprøjter m.v.), skal 
have nedslag i pesticidafgiften direkte tilbageført, 

• at der i særlige områder mod erstatning kan etableres sprøjtefrie grænsezoner på fx 2 
meter i landbrugsarealet, der kan fungere som buffer mellem dyrkningsfladen og natur-
områder, 

• at reglerne for godkendelse af pesticider skal være ensartede i hele EU. 
 
Modsat pesticidafgifter, der udelukkende belaster erhvervet økonomisk uden at have en til-
svarende miljøeffekt, vil en sådan regulering af pesticidforbruget være gavnlig for natur og 
biodiversitet. 
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