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L 171 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelses-
midler (Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mæng-
deafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling 
af afgiften på biocider m.v.). 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 8. maj 2012. Spørgsmålet er 
stillet efter ønske fra Henrik Høegh (V).

Thor Möger Pedersen

/  Lene Skov Henningsen
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Side 2

Spørgsmål 2 

Hvad vil ministeren foretage sig i de tilfælde, hvor der opstår resistens overfor f.eks. græs-
ukrudtsmidler?

Svar
Jeg har bedt Miljøministeren om bidrag til besvarelsen. Miljøministeren oplyser:

”Risikoen for udvikling af resistens er ikke ny. Risikoen eksisterer, uanset at der indføres 
en ændring af pesticidafgiften. Men jeg er enig i, at det ikke kan udelukkes, at der er en 
øget risiko for at en eventuel udvikling af resistens mod græsukrudtsmidler. Men den risiko 
mener jeg, vi i Danmark har gode forudsætninger for at håndtere.

Dette skyldes, at vi i Danmark, modsat rigtig mange andre EU lande, har et meget veletab-
leret og meget kompetent rådgivningskorps bestående af bl.a. planteavlsrådgivere, som er 
specialiserede i rådgivning indenfor pesticidanvendelse og dermed også i at rådgive jord-
brugere om minimeringen af anvendelsen af pesticider og at bistå dem i at modvirke udvik-
ling af resistens mod bl.a. græsukrudtsmidler.

Det vil med omlægningen af afgiften, lige som i dag, fortsat blive planteavlsrådgivernes 
opgave at rådgive jordbrugerne til at etablere en antiresistensstrategi med de midler, der nu 
engang er til rådighed til bekæmpelse af skadevoldere såvel som ukrudt.

Det kan i visse tilfælde betyde, at det vil være mest optimalt, hvis jordbrugerne i sådanne 
strategier både anvender midler, der pålægges en lav afgift pga. lav belastning, og midler 
der pålægges relativt højere afgifter på grund af højere belastning af miljø eller sundhed.

Jeg vil inddrage rådgivning og værktøjer til at modvirke og overvåge resistensudviklingen i 
drøftelserne om den nye pesticidstrategi for perioden 2013-2017. Den nye pesticidindsats 
vil blive evalueret efter udgangen af 2015. I tilfælde af, at der synes at være en forøget ud-
vikling af resistens, vil det indgå i den løbende evaluering af pesticidindsatsen, og jeg vil 
tage stilling til, hvorvidt der er behov for yderligere indsatser, der skal modvirke resistens-
udviklingen.”


