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”Mod en tematisk strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider”
Dansk Planteværn påskønner muligheden for at kommentere på Kommissionens
kommunikation ”mod en tematisk strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider”.

Dansk Planteværn og foreningens medlemmer arbejder for at skabe accept af, at
planteværnsmidler udgør et nødvendigt bidrag til en bæredygtig produktion af sunde og sikre
fødevarer i tilstrækkelige mængder og til priser, som den brede befolkning har mulighed for at
betale.

Dansk Planteværn finder det prisværdigt, at Kommissionen har taget initiativ til en åben
konsultation med relevante interessenter omkring de elementer, der skal sikre en bæredygtig
anvendelse af planteværnsmidler og som vil indgå i den tematiske strategi.

Generelt
Vi noterer med tilfredshed, at Kommissionen anerkender nødvendigheden af anvendelse af
planteværnsmidler. Midlerne spiller i jordbrugsproduktionen en afgørende rolle i beskyttelsen af
afgrøderne mod uønskede skadevoldere. Herudover bidrager planteværnsmidlerne til en
bæredygtig produktionsform, der optimerer både miljø og økonomi i produktionen af sikre
fødevarer af høj kvalitet.

Dansk Planteværn noterer sig tillige, at de foreslåede indsatsområder skal forstås som
komplementære til eksisterende regulering og skal målrettes mod den praktiske anvendelse af
planteværnsmidlerne.

Det bør nøje vurderes, hvad de enkelte initiativer og elementer medfører af omkostninger, og
om disse står i et rimeligt forhold til de mål, der skal nås. Dansk Planteværn støtter princippet
om mest miljø for pengene.

Med al respekt for fællesskabets interesser mener vi, at det for de enkelte elementer nøje bør
vurderes, om løsningen bedst findes lokalt frem for i europæisk regi. De lokale forhold i
medlemsstaterne, på bedriftsniveau – ja evt. helt ned på markniveau, spiller efter vor opfattelse
den vigtigste rolle i beslutningsprocessen, når der ønskes opnået bæredygtige løsninger.
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Endelig mener vi, at alle initiativer i relation til landbrugets produktionsforhold bør koordineres
med resultatet af den fremtidige CAP-reform. Dette for at undgå dobbelt regulering og unødige
byrder for et allerede bureaukratisk reguleret jordbrugserhverv.

Specifikt

Uddannelse og træning
Det er Dansk Planteværns opfattelse, at den fremtidige tematiske strategi bør fokusere på:

•  Uddannelse af sprøjtefører
•  Sprøjteteknik og kvalitetstjek af sprøjteudstyr
•  Formidling og rådgivning med udgangspunkt i Godt Landmandskab og Integreret

Produktion (ICM / IPM)

Uddannelse
Uddannelse af sprøjtefører og andre, der er involveret i håndtering af planteværn på bedriften,
er efter vor opfattelse af afgørende betydning for korrekt og sikker anvendelse.

Ud over sprøjtefører bør den rådgivningstjeneste der benyttes af praktikeren være uddannet på
mindst samme niveau.

De fleste landmænd / sprøjteførere (i Danmark) har gennemgået en uddannelse omkring
planteværnsmidler og deres anvendelse. I Danmark har man ved denne uddannelse erhvervet
et sprøjtecertifikat (sprøjtebevis).

Planteværnsområdet gennemgår imidlertid i disse år en hastig udvikling og forandring.
Praktikerens erhvervede viden bør opdateres i takt med denne udvikling. Derfor bør det
overvejes, om ikke der er behov for periodiske opdateringskurser til de erhvervede
sprøjtecertifikater. En sådan opgradering skal naturligvis foretages i koordination med
rådgivningen.

Endelig vil vi gerne henlede opmærksomheden på Dansk Planteværns vejledning ”God
Sprøjteadfærd”, der i 1998 blev tilsendt alle jordbrugere. Materialet blev fremstillet i et
tværfagligt samarbejde med alle relevante interessenter involveret.

Sprøjteteknik / kvalitet af udstyr
Akkuratesse og præcision er af afgørende betydning for en optimal miljøbeskyttelse ved
udbringning af planteværn.

Flere stikprøveundersøgelser (i Danmark) har vist, at der er fejl på et ganske stort antal af de
eksisterende sprøjter. Ofte er der blot tale om manglende justeringer af tryk, forkerte eller
uhensigtsmæssige dyser etc. Dette er imidlertid af afgørende betydning for kvaliteten af
sprøjtearbejdet.

Dansk Planteværn finder, at der bør indføres et ubureaukratisk system til et jævnligt
kvalitetscheck af bedriftens sprøjtemateriel.
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Formidling og rådgivning
I den danske erfaring med Pesticidhandlingsplan til reduktion af risici ved anvendelse af
planteværnsmidler er det fastslået, at de opnåede resultater især kommer fra formidling af
eksisterende viden kombineret med intensiveret rådgivning på bedriftsniveau.

Ud over dette er anvendelsen af beslutningsstøttesystemer (f.eks. PC-Planteværn), indførelse
af skadetærskler på afgrødeniveau samt et mere detaljeret varslingssystem for forekomst af
skadevoldere helt klart de vigtigste værkstøjer.

”Godt Landmandskab”, en kommunikation fra Dansk Landbrug, er en forklaring af både visioner
og strategier for, hvorledes landbruget ønsker at udvikle produktionsapparatet i fremtiden. Godt
Landmandskab bygger på principperne i Integreret Produktion (ICM / IPM).

Efter Dansk Planteværns opfattelse sker anvendelse af planteværn i dansk landbrug i dag efter
disse principper. Det fælles tema i planteværnsindustrien og i jordbruget kan sammenfattes i ”så
lidt som muligt, så meget som nødvendigt”. Et ”slogan” der har vundet indpas i de fleste faglige
kredse relevant for temaet, der her diskuteres.

Drikkevand og pesticider
Det danske drikkevand udvindes fra ubehandlet grundvand. Der fokuseres naturligvis med
baggrund i dette på en så god beskyttelse af grundvandsressourcerne som overhovedet muligt.
Nationalt tales der om særligt pesticidfølsomme områder, der bør have restriktioner på
anvendelse af planteværnsmidler.

Dansk Planteværn støtter tiltag med henblik på beskyttelse af særligt pesticidfølsomme
områder. Udpegningen af disse områder skal imidlertid ske på et fagligt objektivt grundlag.

Beskyttelse af vådområder og biotoper
Dansk Planteværn støtter aktivt beskyttelse af søer, vandløb og andre biotopområder.

Planteværnsmidler bør anvendes til bekæmpelse af skadevoldere i afgrøderne på en måde, der
påvirker det omkringliggende miljø mindst muligt.

Indsatsområder for såvel drikkevand, grundvand og overfladevand samt biotopbeskyttelse
anser vi for at være specifikke problemer i medlemslandene. Det er vor opfattelse, at man godt
kan have temaet som en overordnet fælles strategisk prioritet, men når det gælder konkrete
indsatsområder, bør beslutningerne overlades til de enkelte medlemsstater.

Skatter og afgifter
Det er Dansk Planteværns opfattelse, at den allerede opnåede reduktion i den danske
pesticidanvendelse er et resultat af en aktiv fagligt baseret indsats over for praktikeren. Der
tænkes her på formidling af eksisterende viden, nye rådgivningstiltag, varslings-systemer etc.
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Dansk Planteværn tager afstand fra de i Danmark indførte afgifter på pesticider. Pesticidafgiften
er, på trods af en vis tilbageførsel til landbruget, af fiskal karakter og der er ingen anledning til at
tro, at afgifter efter den danske model er adfærdsregulerende i den ønskede retning. Den
danske pesticidafgift er konkurrenceforvridende for dansk landbrug og giver med sin størrelse et
ikke uvæsentligt incitament til ulovlig import af planteværnsmidler. Den er endvidere
medvirkende til unødigt administrativt besvær, og afgiftens indretning (værdibaseret afgift)
skævvrider konkurrencen de enkelte produkter imellem. Det må således være indlysende, at
fordi et produkt har en høj pris, er det ikke dermed nødvendigvis mere miljøskadeligt end et
billigere middel.

Som nævnt i indledningen værdsætter vi Kommissionens intention om, at inddrage sagens
interessenter i en åben debat, og vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af vore
synspunkter, såfremt dette måtte ønskes.

Med venlig hilsen
Dansk Planteværn

Per Kristensen
Direktør

c.c.: Mrs. Eva Hellsten and Dr. Klaus Berend


