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Den 25-11-2009

Folketingsmedlem Kristen Touborg (SF) har den 19. november 2009 stillet 
følgende spørgsmål nr. S 415, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 415
Hvilke initiativer vil ministeren tage - ud over at opfordre Dansk Landbrug til 
aktivt at tage afstand fra brug af ulovlige bekæmpelsesmidler - for at få sat 
en effektiv stopper for ulovlige importerede pesticider, som et meget stort 
antal landmænd har forsynet sig med, til trods for at nogle af de ulovligt im-
porterede pesticider slet ikke må bruges i Danmark?

Svar
Indledningsvis skal jeg oplyse, at SKAT, Plantedirektoratet og Miljøstyrelsen 
alle er involveret i kontrolarbejdet omkring ulovlig import og anvendelse af 
pesticider, og at der allerede udføres en stor og velkoordineret indsats fra 
alle parter. Den netop udførte aktion er således et resultat af et velfunge-
rende samarbejde.
Regeringen har i forbindelse med Grøn Vækst aftalen tilført flere ressourcer 
til kontrol på pesticidområdet, og vil i forbindelse med indførsel af en ny pe-
sticidafgift, som led i Grøn Vækst, sikre, at kontrollen med ulovlig import 
forøges væsentligt, og at denne kontrol vil finde sted i samarbejde mellem 
de 3 myndigheder. 

Allerede i foråret 2010 vil Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion iværksætte 
arbejdet målrettet den ulovlige import af bekæmpelsesmidler. Jeg har bedt 
Miljøstyrelsen om at gå i dialog med Plantedirektoratet, SKAT og Politi med 
henblik på etablering af en fælles arbejdsgruppe, der inden udgangen af 
marts 2010 kommer med forslag til en styrket indsats på området. Her skal 
man blandt andet vurdere mulighederne for at indhente oplysninger fra 
udenlandske myndigheder, øget brug af skatteoplysninger, egentlig græn-
sekontrol og samarbejde med forhandlere, fragtcentraler m.v.
Endvidere undersøges behovet for yderligere lovgivning på området.

Landbrugets organisationer har i pressen taget klar afstand til ulovligheder-
ne, hvilket åbner op for dialog og samarbejde med henblik på øget selvju-
stits på området. Landbrugets konsulenter kan i denne forbindelse spille en 
vigtig rolle som formidlere af information til landmændene.    
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