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DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Fødevareministeriet 

Departementet 

 

Notat vedrørende fordele og ulemper ved brug af bekæmpelsesmidler 

Den 16. juli modtog Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universi-
tet en anmodning fra Departementet om at udarbejde et kort fagligt notat om 
fordele og ulemper ved brug af bekæmpelsesmidler.  

Baggrunden for bestillingen var et ønske om mere faglighed i debatten om land-
brugets brug af bekæmpelsesmidler. Departementet bad DJF adressere følgende 
spørgsmål: 

1) Sætte brugen af bekæmpelsesmidler i landbruget i det rette perspektiv 
(hvor stort er problemet egentligt? Hvor stor en påvirkning af naturen 
har bekæmpelsesmidler i forhold til andre påvirkninger? Hvor flittige er 
danske landmænd med sprøjten i forhold til andre lande?).  

2) Etablere fagligt belæg for at komme med udtalelser om pesticidbrugets 
nettoeffekt og samlede nytteværdi (Hvordan ville dansk landbrug se ud, 
såfremt der ikke blev brugt bekæmpelsesmidler? Hvad betyder brugen af 
bekæmpelsesmidler for dansk nationaløkonomi, herunder for handelsba-
lancen?).   

3) Der ønskes oplysninger om pesticid rester ved import fra 3. lande.  Hvor 
stort er forbruget af bekæmpelsesmidler i 3. lande sammenlignet med 
Danmark?   

4) Hvilken betydning kan brugen af bekæmpelsesmidler siges at have for de 
fattigste landes muligheder for økonomisk udvikling? 

5) Hvad er status på udviklingen indenfor bekæmpelsesmiddelforskningen, 
særligt med henblik på udvikling af nye stoffer og miljøteknologiske løs-
ninger?  

Departementet noterede endvidere, at man forventede, at DJF indhentede op-

lysninger fra andre offentlige institutioner og forskningsinstitutioner. 

 

I notatet herunder har vi kommenteret ovenstående spørgsmål et for et, dog er 

spørgsmål 1 og 3 delt op i henholdsvis tre og 2 delspørgsmål.  
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Det skal understreges, at nogle af spørgsmålene er meget omfattende at besva-

re, men at vi har forsøgt at levere det efterspurgte, kortfattede svar.  

 

Notatet er udarbejdet af Forskningsleder Per Kudsk og seniorforsker Lise Nistrup 

Jørgensen, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. Spørgsmål 3 vedr. pesti-

cidrester i importeret frugt og grønt fra 3. lande er besvaret af Fødevarestyrel-

sen ( Annette Grossmann, Gudrun Hilbert og Mette Holm). 

 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, Koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 

 



Sætte brugen af bekæmpelsesmidler i landbruget i det rette perspektiv. Hvor stort er 
problemet egentligt?  
Dansk landbrug råder over 62 % af det danske areal. Strukturudviklingen har medført, at størrelsen 
på bedrifterne er stærkt stigende, hvilket er en medvirkende årsag til, at markerne er blevet 7 % 
større alene i de sidste 10 år. Dette betyder, at der er færre skel, gærder og hegn og dermed også 
færre levesteder for dyr og vilde planter. Dette har sammen med afgrødevalget stor betydning for den 
vilde flora og fauna, og det er ikke nemt at adskille disse effekter fra de direkte og indirekte effekter 
af pesticider.   
 
I natur og miljørapporten fra 2009 konkluderes det, at i de seneste år er det først og fremmest 
forringelsen af eksisterende naturområders kvalitet snarere end ændret arealanvendelse, der har 
haft den største negative effekt på biodiversiteten. Disse naturarealer ligger typisk uden for de 
dyrkede arealer, hvor der anvendes pesticider. Hvilke effekter indførelsen af brakordningen i 1993 
(ca. 150.000 ha) og den efterfølgende ophævelse i 2008 har haft på biodiversiteten er ikke kortlagt.  
 
De pesticider, der anvendes i dag, har været igennem en skrappere godkendelsesprocedure end de 
midler, som blev anvendt før 1980, hvor den ny kemikalielov trådte i kraft. De mest miljøskadelige 
pesticider er udfaset i løbet af 90’erne ved hjælp af forbudsloven. Det har betydet, at EU’s 
revurdering i nyere tid har haft minimal indflydelse på antallet af godkendte midler i Danmark. Kun 
få af de midler, som Danmark placerede på forbudsloven, blev godkendt i EU efter principperne i 
direktiv 414/1991. Det er muligt at underkende EU’s godkendelser, hvis der er særlige forhold, som 
gør sig gældende. Således påberåber Danmark sig et behov for strengere godkendelseskrav for at 
beskytte vores grundvand, som dækker 95 % af vores samlede vandforsyning.  
  
Danmark har haft pesticidhandlingsplaner siden 1986. Ud over ønsket om at nedsætte forbruget har 
handlingsplanerne haft til hensigt at skærpe godkendelseskravene og dermed mindske de miljø- og 
sundhedsmæssige effekter. En rapport fra 2008 viste, at den potentielle belastning af miljøet med 
pesticider er faldet betydeligt fra 1980erne og frem til i dag for de fleste vandlevende og terrestriske 
organismer som følge af udfasning af de giftigste midler (Gustavson et al. 2008). Eneste undtagelse 
var en stigning i belastningen overfor regnorme, som kunne tilskrives herbicidet prosulfocarb.   

 
Hvor stor en påvirkning af naturen har bekæmpelsesmidler i forhold til andre 
påvirkninger?  
Pesticiderne har udover direkte effekter på flora og fauna en række indirekte effekter. De 
væsentligste effekter optræder i forbindelse med udbringningen af pesticiderne. De direkte effekter 
skyldes, at organismer rammes af pesticiderne, mens man ved indirekte effekter forstår påvirkning af 
fødekæderne. Planterne er første led i fødekæden for mange insekter, fugle og pattedyr. Målinger har 
vist, at bestanden af harer er gået stærkt tilbage siden 1970, og forskere fra DMU har påpeget en 
sandsynlig sammenhæng mellem den kraftige nedgang i antallet af harer og den udbredte anvendelse 
af herbicider. Et mindre fødeudbud til harekillingerne mindsker deres chancer for at overleve.  

Påvirkning af floraen. 
I de dyrkede marker ønskes ukrudtsfloraen reduceret til det niveau, der kan tillades, uden at udbyttet 
påvirkes negativt, og dette niveau vil ofte være for lavt til at sikre et acceptabelt naturgrundlag. I 
Bichel-udvalgets hovedrapport fra 1998 blev det konkluderet, at overordnet set er det ikke den 
enkelte mark og dens eventuelle tab af vilde planter, som er problemet, men snarere den 
landsdækkende samlede påvirkning af agerlandets karakteistiske flora. 
  



Andreasen & Stryhn (2008) fandt i perioden fra 1964-1989 en halvering i artsantallet af 
ukrudtsplanter og deres hyppighed (Andreasen og Stryhn 2008). Hovedårsagen til tilbagegangen blev 
tillagt brugen af herbicider samt en ændret dyrkningspraksis. I en nyere undersøgelse fra 2001-2004 
undersøgte man ukrudtet på de samme marker og fandt denne gang en markant fremgang i antallet af 
ukrudtsarter. Dette viser, at ukrudtsfloraen i de danske marker er i fremgang, hvilket bl.a. kan 
skyldes den stigende anvendelse af reducerede doseringer i årene forud for undersøgelsen. 
Floraundersøgelsen, der afsluttedes i 2004, viste også, at græsser er blevet langt mere udbredte end 
tidligere, hvilket medfører stigende problemer i mange landmænds sædskifter, og er en medvirkende 
årsag til, at forbruget af herbicider har været stigende i nyere tid.  
 
Projekter udført ved DMU har vist, at ukrudtsmidler (metsulfuron) udbragt i normaldosering via 
afdrift kan påvirke mængden af bær på hvidtjørn markant. Ved sprøjtning tæt på hegnet var effekten 
i den nederste del af hegnet stor (Bruus et al 2008). Når sprøjtning skete uden for en 10 m bufferzone 
var risikoen for afsætning højt oppe i læhegnet størst. For at mindske skaderne fra afdrift på læhegn 
er det vigtigt at anvende afdriftsreducerende dyser. Floraen i hegnene påvirkes imidlertid ikke kun af 
pesticider. Gødningsanvendelsen i de tilstødende marker påvirker også florasammensætningen i 
hegnene (Holst et al, 2008), hvilket gør det vanskeligere at vurdere de direkte affekter af pesticider 
på hegnsfloraen.       
  
Effekter på vandmiljøet  
Tidligere undersøgelser af biodiversiteten i danske vandløb har vist meget negative 
udviklingstendenser. Således fandt man fra 1915-75 et markant fald i forekomsten af 43 insektarter, 
og bestandsstørrelsen af14 fiskearter faldt med 40 %. I de seneste år har man dog set en positiv 
forbedring, således har man set en fremgang hos de mest følsomme arter vårfluer, døgnfluer og 
slørvinger på 23 % i perioden 2000-2007(DMU Natur og Miljø, 2009). 
 
Mange vandløb støder op til dyrkede marker og kan via afdrift eksponeres for pesticider. Især 
insekticider kan påvirke det akvatiske miljø. Pesticider kan også ende i vandløb og søer via 
overfladeafstrømning eller drænvand. Uforsigtighed i forbindelse med afvaskning af sprøjteudstyr, 
kraftig regn, og manglende overholdelse af afstandskrav til vandløbene kan øge risikoen for 
kontaminering af vandmiljøet. Påvirkning af en enkelt gruppe af vandorganismer kan forplante sig til 
flere dele af fødekæden i vandmiljøet. Selv meget små mængder pesticider (1-10 nanogram) kan 
ændre vandorganismerne adfærd. Det er desuden vist, at omsætningen af organisk materiale og alger 
falder, hvis et vandløb eksponeres for insekticider. 
 
På grund af strømningerne i et vandløb er skaderne efter pesticider ofte af mere forbigående karakter 
end i stillestående vand, da der vil ske en hurtig fortynding.  Der hersker stor usikkerhed om, hvor 
meget vandmiljøet i åer påvirkes af pesticider, da det er vanskeligt at udføre realistiske 
forsøgsafprøvninger med pesticider overfor vandlevende organismer.   
 
Som følge af specifikke bufferzoner for en række pesticider samt de nye 10 meter zoner, der indføres 
som en del af Grøn Vækst, vurderes det, at risikoen for kontaminering af vandmiljøet vil mindskes i 
fremtiden. Krav om brug af afdriftsreducerende dyser ved sprøjtning langs søer og vandløb, som det 
praktiseres i andre lande, vil kunne mindske risikoen for kontaminering yderligere. 
 
Efter en sprøjtning kan det forventes, at en lille del af pesticidet vil fordampe.  Mængden, der 
fordamper, afhænger af produktets fysisk-kemiske egenskaber og kan svinge mellem 0,1-10% af den 
udbragte mængde. Fordampning er årsagen til, at pesticider kan påvises i lave mængder i atmosfæren 
og i regnvand. Effekten af fordampede pesticider på det terrestriske og akvatiske miljø vurderes at 
være minimal (Asman et al, 2001). 



Effekter på fugle 
Fugletællinger udført af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) indikerer en negativ udvikling. Den 
samlede bestand af 22 agerlandsfugle er gået tilbage med ca. 36 % siden 1990. Tællingerne viste 
også, at bestanden af de syv mest almindelige agerlandsfugle (stær, vibe, agerhøne, landsvale, 
gulspurv, sanglærke og bomlærke) har været enten stagnerende eller er gået tilbage siden 1976 
(Hedemand og Strandberg 2009). 
 
Der har især været fokus på den store tilbagegang af viber, hvor bestanden er mere end halveret siden 
1970. Den primære årsag til denne tilbagegang er dræning af enge og mere intensiv udnyttelse af 
græsarealer, som har reduceret antallet af egnede yngleområder. Pesticider vurderes også at have 
bidraget til nedgangen, da de har mindsket fødeudbudet. Den generelle tilbagegang i agerlandets 
fugle har flere årsager, men reduktionen i antallet af egnede yngleområder og fødeudbud vurderes at 
være de vigtigste.  
 
Fuglene lever i perioder af året af insekter. Insekter kan miste deres fødegrundlag som følge af 
herbicidanvendelsen eller påvirkes direkte som følge af anvendelsen af insekticider. En 
lærkeundersøgelse i perioden fra 1992-95 viste 38 % færre flyvefærdige unger i sprøjtede marker 
sammenlignet med kuld, som kom fra usprøjtede marker (Odderskær et al 1997). En tilsvarende 
undersøgelse for gulspurve fra 1992 viste 2,5 gange flere gulspurve på økologiske bedrifter 
sammenlignet med konventionelle bedrifter (Miljøstyrelsen 1992). Et bedre fødegrundlag for 
gulspurvene og lærkerne blev vurderet at være den væsentligste årsag til de målte forskelle. 

Et forskningsprojekt, som undersøgte effekten af at reducere pesticiddoseringerne fra normal til kvart 
dosis, viste en forbedring i flere biodiversitetsindikatorer som f.eks. ukrudtsarter, insekter og fugle 
(Esbjerg & Pedersen 2003).  

Undersøgelser af effekter af mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmetoder har vist, at intensive 
markstriglinger, som foretages sent i foråret i vårsæd, har store negative effekter på rederne, som 
ligger på jorden. For at undgå skader på rederne er det vigtigt, at antallet af striglinger begrænses, og 
at man undgår striglinger senere end 30 dage efter såning (Odderskjær 2006).    
 
Pesticider og grundvandet 
I Natur og Miljø rapporten fra 2009 konkluderes det, at grundvandsressourcen udnyttes bæredygtigt 
på landsplan, men lokalt er der problemer med overudnyttelse og forurening med bl.a. pesticider og 
nitrat, som fører til lukning af 100-150 drikkevandsboringer om året. 
  
Pesticider og deres nedbrydningsprodukter kan nedvaskes til grundvandet, når udbringningen sker 
før regn eller ved sen udbringning om efteråret. Også geologiske, hydrauliske og topografiske 
forhold spiller en rolle og betyder, at pesticider ofte forekommer som fronter, der bevæger sig 
gennem jordprofilen. Da forbrugsmønsteret i et opland varierer fra år til år, vil man ikke finde de 
samme pesticider i de samme grundvandsindtag fra år til år.  
 
Siden 1990 er der udført pesticidanalyser af grundvand (Figur 1). Antallet af analyser varierer fra år 
til år, ligesom antallet af stoffer, som man har analyseret for, har varieret. I 2008 blev der fundet 
pesticider i 40 % af de undersøgte prøver fra grundvandsboringer, hvoraf 11 % overskred 
grænseværdien for drikkevand på (0,1μg/l) (GEUS 2009).  Antallet af fund aftager med dybden til 25 
% i intervallet mellem 60-70 m under terræn. Vandværkernes kontrolboringer viste i 2007 fund af 
pesticider i 25 % af boringerne, mens grænseværdierne var overskredet i ca. 5 %.  Målet med disse 
boringskontroller er at fastholde en vandforsyning, som er baseret på indvinding af rent grundvand, 
som ikke kræver speciel rensning.  
 



BAM, som er et nedbrydningsprodukt efter diclobenil, findes hyppigst i alle typer 
grundvandsundersøgelser, men også triazinerne og de tilhørende nedbrydningsprodukter forekommer 
hyppigt. Det mest anvendte pesticid i Danmark, glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA 
forekomme hyppigere og er fundet i koncentrationer på over 0,1 ug/l i henholdsvis 0,7 og 0,8 % af 
analyserne. Brusch og Rosenberg (2008) har vist, at glyphosat særligt forekommer i højtliggende 
grundvand, og at glyphosat og AMPA formodentlig tilbageholdes og ikke vil nå dybereliggende 
grundvandsmagasiner.  
 
Generelt finder man de største koncentrationer af overskridelser (især BAM og diclobenil) nær de 
store byer, men man finder også en overrepræsentation af fund på lerede jordtyper. På sandjorde 
indvinder man ofte drikkevand fra meget dybtliggende depoter. 
 
Risikoen for udvaskning af pesticider til grundvandet ved regelret brug i jordbruget undersøges via 
varslingssystemet for pesticidudvaskning, og disse resultater publiceres løbende.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Fund af pesticider i Grundvandsovervågningen fra 1990-2008 

Sundhedseffekter 
Vurdering af pesticiders humantoksikologiske effekter er et væsentlig element i 
godkendelsesproceduren for pesticider. I de senere år har der et stigende fokus på pesticiders 
potentielle hormonforstyrrende effekter. En undersøgelse blandt fynske kvindelige 
væksthusarbejdere pegede på, at visse pesticider (bl.a. svampemidler tilhørende gruppen af triazoler) 
kan fremkalde hormonelle forstyrrelser. Drengebørn født af væksthusarbejdere havde  en større 
forekomst af Testikulært Dysgenese Syndrom, og det blev vurderet, at den større forekomst af 
misdannelser i kønsorganer og urinveje skyldes østrogene effekter af disse stoffer (Kjærstad et al 
2007). Som en del af den nye pesticidforordning indføres krav om undersøgelse for hormonelle 
effekter fra pesticider. Kriteriet er under udarbejdelse og kommer til at indgå som et af de nye ”cut-
off” kriterier.  

 



Hvor flittige er danske landmænd med sprøjten i forhold til andre lande? 
I mange år var Danmark det eneste land, som brugte behandlingshyppighed (BH) til beregning af 
pesticidforbruget. I de seneste år er en række andre lande også begyndt at beregne pesticidforbruget 
på denne måde. Det gør, at vi nu bedre kan sammenligne forbruget i specifikke landbrugsafgrøder 
landene imellem. 
  
I forbindelse med EU-projektet ENDURE er pesticidforbruget i vinterhvede og vinterraps i Frankrig, 
Tyskland, England og Danmark blevet sammenlignet. I Danmark beregnes BH ud fra mængden af 
solgte pesticider til landbruget. De officielle BH tal er i dag beregnet på basis af aktivstofmængder 
(ny metode), mens det før 2000 alene blev beregnet på basis af produktdoseringer (gammel metode). 
De andre landes data bygger på produktdoseringer, så for sammenlignelighedens skyld er der også 
brugt danske BH tal, som baserer sig på den gamle metode. Tallene fra Frankrig, Tyskland og 
England er tilvejebragt på basis af forbrugerundersøgelser, som udføres med års mellemrum, hvilket 
er årsagen til, at forbrugstallene stammer fra forskellige år.  
 
I tabel 1 og 2 er vist behandlingsindekset i vinterhvede og vinterrapsi henholdsvis Tyskland, 
Frankrig, England og Danmark. 

Tabel 1. Behandlingshyppighed for pesticider i vinterhvede i 4 EU lande. 

 England 
(2006) 

Frankrig 
(2006) 

Tyskland 
(2007) 

Danmark 
(2007) 

Herbicider 2.43 1,4 1.9 1.32 
Glyphosat *** 0,1 *** 0,39 
Fungicider 2.26 1.6 1.9 0.56 
Insekticider 1,08* 0.3* 1.2** 0.15* 
Vækst-reguleringsmidler 0.97 0.7 0.8 0.2 
Total 6.74 4.1 5.8 2.62 
Udbytte( t/ha) 8.0 6.9 7.3 7.3 
*Inkluderer både insekticider og sneglemidler; **Tyskland: Sneglemidler er ikke inkluderet 
*** Glyphosat inkluderet under herbicider 
Referencer: Danmark: Miljøstyrelsen: Bekæmpelsesmiddelstatistikken. 
Tyskland: JKI: Network of reference farms for plant protection – Annual report. 
England: TFI data calculated from data supplied by The Food and Environment Research Agency, Sand Hutton, Yorks.  
Frankrig: Ecophyto R&D report. Guichard et al., 2009. 
 
Tabel 2. Behandlingshyppighed for pesticider i vinterraps i 4 EU lande. 
 England 

(2006) 
Frankrig 
(2006) 

Tyskland 
(2007) 

Danmark 
(2007) 

Herbicider 2,23 1,8 1,6 1,45 
Fungicider 2,57 1,1 1,0 0,12 
Insekticider  2,08 2,8 2,3 1,33 
Vækstreguleringsmidler * 0,4 0,5 0 
Total 6,78 6,0 5,5 2,89 
Udbytte t/ha 3,4 3,0 3,3 3,5 
 



Som det fremgår af tabel 1 og 2, er der både i vinterhvede og raps store forskelle i forbruget af 
pesticider imellem de 4 lande.  Forbruget i Danmarks er meget lavere end i de andre lande, mens 
England er det land, som har det højeste forbrug. Årsagerne til det højere forbrug i de andre lande er 
flere bl.a. kraftigere angreb af skadegørere, forskelle i klimatiske forhold, mere fokus på 
bruttoudbytte end nettoudbytte, ingen politiske handlingsplaner, som sætter fokus på at reducere 
pesticidindsats, samt mere firmabaseret rådgivning. 

Mange faktorer spiller ind på høstudbyttet, men udbytteniveauet i Danmark ser ikke ud til at være 
lavere end i de lande, som har et højere pesticidniveau. 

 

Etablere fagligt belæg for at komme med udtalelser om pesticidbrugets nettoeffekt 
og samlede nytteværdi (Hvordan ville dansk landbrug se ud, såfremt der ikke blev 
brugt bekæmpelsesmidler? Hvad betyder brugen af bekæmpelsesmidler for dansk 
nationaløkonomi, herunder for handelsbalancen?)   
Bicheludvalget analyserede i 1998 konsekvenserne af en hel eller delvis udfasning af pesticider. De 
dyrkningsmæssige konsekvenser var store, hvis der var tale om en total udfasning. 
Produktionstabene i enkelte afgrøder varierede mellem 3 og 50 %, størst for sukkeroer og kartofler 
og mindst for græsmarker. Kornudbytterne vil i gennemsnit falde med 23 %. Eksisterende sædskifter 
ville påvirkes kraftigt, bl.a. blev det vurderet, at vintersædsandelen af sædskiftet ville falde fra over 
60 til 40 %, ligesom braklægning af mange marginaljorde ville blive et attraktivt alternativ. På 
bedriftsniveau blev beregnet, at en total udfasning af pesticider ville koste mellem 35.000- 300.000 
kr for en heltidsbedrift på 74 ha, svarende til 20 til 90 % af indkomsten. Mindst ville konsekvenserne 
være for kvægbrugere og størst for specialiserede planteavlere. Under de givne forudsætninger ville 
bruttofaktorindkomsten i det primære landbrug falde med 3,4 mia kr svarende til 15%, hvilket ville 
lede til tab i forarbejdningsindustrierne på 1,0 mia. kr og tab af 16.000 helårsstillinger i det 
landbrugsindustrielle kompleks. Et stop for anvendelsen af pesticider ville give et fald i 
bruttonationalproduktet på 0,8% svarende til en nedgang på 5700 kr. om året for en 
gennemsnitsfamilie.     

Der findes en række alternative bekæmpelsesmetoder, som ville kunne mindske tabene, hvis 
pesticider ikke er til rådighed. Effekten af ukrudt kan mindskes via et varieret og alsidigt sædskifte, 
som skifter mellem vår og vinterafgrøder, og mekaniske bekæmpelsesmetoder vil i en vis 
udstrækning kunne erstatte herbicider. Flere kulturtekniske forhold kan sammen med valg af de mest 
resistente sorter hjælpe med at reducere sygdomstrykket. Effektiviteten af mange af de alternative 
metoder kan være meget svingende, og man må forvente en reduceret dyrkningssikkerhed. For nogle 
produktioner som sukkerroer, kartofler og frøavl (samt hele havebrugsområdet), vil man kunne 
forvente, at produktionen vil falde, da mange landmænd ikke vil kunne konkurrere på hverken pris 
eller kvalitet.  
  
Hvad er behovet for pesticider? 
Beregninger udført som led Bicheludvalgets arbejde og senere opdateret i 2003 (Ørum, 2003) 
konkluderede, at den økonomisk optimale behandlingsindeks (BI) var 1,7. Dette tal blev 
efterfølgende udgangspunkt for de mål, der blev opstillet de efterfølgende pesticidhandlingsplaner. 

Opdaterede analyser af de driftsøkonomiske konsekvenser ved en reduceret pesticidanvendelse 
(Ørum et al.  2008) viste, at der ved en analyse baseret på data fra 2007 var behov for pesticider 
svarende til en BH på 2,08 ved lav kornpris (80 kr/hkg) og 2,32 ved en høj kornpris (135 kr/hkg). 
Stigningen i det driftsøkonomisk optimale pesticidforbrug skyldtes bl.a. en ændring i niveauet af 
skadevoldere herunder større problemer med ukrudt (Notat til Fødevareministeriet med kommentarer 
til Dansk landbrugs breve vedrørende merbehov for pesticider, 2007). Analyserne viste, at behovet 



for pesticider er meget følsomt overfor kornprisen, som ofte er ukendt på det tidspunkt, hvor 
markerne skal behandles.  

I de driftsøkonomiske rapporter fra både 2003 og 2008 pointeres det, at til trods for at der er mange 
muligheder for at reducere pesticidforbruget, så mangler der incitamenter til at optimere 
pesticidanvendelsen til sidste krone (Ørum 2003, 2008). Virkemiddelrapporten fra 2007 
dokumenterede ligeledes, at det er forbundet med store omkostninger at etablere de fornødne 
incitamenter, f.eks i form af øgede afgifter eller brug af kvoter. Beregninger viste, at en afgift på 300 
kr /BI vil kunne reducere det økonomisk optimale pesticidforbrug fra 2,32 til 1,74 (Ørum 2008).   

 
Der ønskes oplysninger om pesticidrester ved import fra 3. lande 
Fødevarestyrelsen undersøger hvert år prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og 
kød for rester af pesticider. Undersøgelserne af restindhold i fødevarer, der sælges på det danske 
marked, skal dels støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, der fremstiller, forarbejder 
eller forhandler fødevarerne, dels skal undersøgelserne fremskaffe datagrundlag for DTU 
Fødevareinstituttets beregning og vurdering af befolkningens indtag af pesticidrester via kosten.  

 
Prøveplanen bestemmes ud fra, hvilke afgrøder, der bidrager mest til danskernes indtag af 
pesticidrester. Derudover udtages også prøver til EU’s kontrolprogram og prøver til kontrol af 
grænseværdierne for de resterende afgrøder på det danske marked. Der er for størstedelen af 
prøverne således ikke tale om tilfældigt udvalgte afgrøder men derimod en mere risikobaseret 
kontrol.  
 
I årene 2006, 2007 og 2008 blev der i gennemsnit udtaget ca. 1670 prøver hvert år af frugt og grønt 
(friske, dybfrosne, forarbejdede og økologiske varer). Heraf var ca. 360 prøver af danske afgrøder, 
ca. 720 prøver produceret i EU og ca. 590 prøver produceret i lande udenfor EU (3. lande).  
 
Der blev i 2006, 2007 og 2008 fundet pesticidrester i henholdsvis 51 %, 56 % og 48 % af alle prøver 
af frugt og grønt. I gennemsnit blev der i 2006, 2007 og 2008 fundet pesticidrester i koncentrationer, 
der overskrider maksimalgrænseværdierne (MRL) i henholdsvis 3.5 % af prøverne (59 prøver i alt), 
3,3 % af prøverne (52 prøver i alt) og 1,9 % af prøverne (32 prøver i alt). Generelt blev der oftere 
fundet pesticidrester i frugt end i grønt.  
 
Nedenstående tabel viser fordelingen af overskridelser på dansk og tredjelands-producerede frugt og 
grønt. 
 
Tabel 3. Oversigtskema over antallet (i %) af overskridelser af maksimalgrænseværdien for pesticidrester i henholdsvis 
dansk og tredjelands frugt og grønt.  
 2006 2007 2008 
Frugt – dansk produceret 2 % 2 % 3 % 
Frugt - produceret i tredjelande 5 % 7 % 4 % 
Grønt – dansk produceret 1 % 1 % 0 
Grønt - produceret i tredjelande 6 % 3 % 8 % 

 
For de tre år ses, at dansk frugt og grønt har færre overskridelser af maksimalgrænseværdierne end 
frugt og grønt produceret i tredjelande. 
 
 



Hvor stort er forbruget af bekæmpelsesmidler i 3. lande sammenlignet med 
Danmark?   
Generelt er det vanskeligt at finde pålidelige oplysninger om pesticidforbruget i 3. lande. Modsat i 
Danmark, hvor alle forhandlere af pesticider hvert år skal oplyse, hvor meget der er solgt af hvert 
produkt til detailleddet, så er der i mange 3. lande intet krav om afrapportering af salgstal til 
myndighederne. Tilsvarende gælder faktisk for en del EU lande, hvilket der forsøges rettet op med 
den netop vedtagne forordning om statistik over pesticider (1185/2009), som er et af elementerne i 
Direktiv 2009/128/EF om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af 
pesticider.   
 
Mens det således er vanskeligt at udtale sig om forskelle det samlede forbrug af pesticider udtrykt 
som tons aktivstof pr. år eller behandlingshyppighed, så er det muligt at sammenligne hvilke 
pesticider og pesticidgrupper, der anvendes i forskellige lande. EU har siden implementeringen i 
midten af 90’erne af Direktiv 91/414/93, som er det EU direktiv, som p.t. regulerer godkendelse af 
pesticider, været et af de områder i verdenen, hvor kravene til godkendelse af pesticider har været 
højest. Med vedtagelsen af Forordning 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
forventes forskellene i kravene til godkendelse af pesticider imellem EU og resten af verden 
yderligere at blive forøget. Inden for EU er Danmark et af de lande, hvor færrest pesticider bliver 
godkendt, primært som følge af de skærpede danske krav til beskyttelse af grundvandet. Som følge 
af de strengere EU krav er en række pesticider, hvor EU finder risici i forbindelse med deres 
anvendelse uacceptable, godkendt i 3. lande. Nogle af disse pesticider f.eks. insektmidler tilhørende 
gruppen af organofosfater anvendes i stor udstrækning, da der ofte er tale om aktivstoffer, som ikke 
længere er patentbeskyttet og derfor er betydelig billigere end nyere aktivstoffer.  
 
I EU's Pesticidforordning er der fastsat maksimalgrænseværdier for en lang række aktivstoffer, 
herunder også aktivstoffer, som udelukkende anvendes i 3. lande, og frugt, grønt og andre fødevarer 
behandlet med disse pesticider kan importeres til EU, såfremt grænseværdierne overholdes. Kravene 
til data er de samme som for fastlæggelse af øvrige grænseværdier i EU. Alle 
maksimalgrænseværdier, også de, der fastsættes på baggrund af importtolerancer, skal være 
sundhedsmæssigt acceptable.  
 

Hvilken betydning kan brugen af bekæmpelsesmidler siges at have for de fattigste 
landes muligheder for økonomisk udvikling? 
At vurdere betydningen af pesticider for de fattigste landes muligheder for økonomisk udvikling er 
ikke muligt. En positiv forøgelse af indkomsterne i landområderne som følge af f.eks. en øget 
anvendelse af pesticider er kun en af mange forudsætninger, der skal opfyldes for at skabe 
økonomisk udvikling i de fattigste lande. Selv hvis spørgsmålet indsnævres til, hvilken betydning 
brugen af pesticider kan have på den økonomiske udvikling i den fattige landbefolkning, er 
spørgsmålet vanskeligt at besvare, da betydningen af pesticider ikke kan isoleres men altid bør 
vurderes i sammenhæng med dyrkningspraksis. 

Generelt har skadegørere en større potentiel effekt på udbytterne i det centrale Afrika og Sydøstasien 
end f.eks. i Vesteuropa. Oerke (2006) fandt, at det potentielle udbyttetab som følge af skadegørere 
f.eks. var 75 til 85 % i det centrale Afrika, mens det var i størrelsesordenen 60 % i Vesteuropa. 
Lægges hertil at det aktuelle udbyttetab var henholdsvis 50-60 % og under 20 %, er det tydeligt, at 
der i mange af verdens fattige lande er et stort behov for adgang til mere effektive 
bekæmpelsesmetoder som f.eks. pesticider for at mindske udbyttetabene. En forudsætning for en 
øget anvendelse af pesticider i det centrale Afrika og andre af verdenens fattige lande er, at 



bøndernes viden om korrekt brug af pesticider forbedres, da anvendelsen af pesticider i disse dele af 
verdenen ofte resulterer i forgiftninger og uønskede effekter på miljøet.           

        

Hvad er status på udviklingen indenfor bekæmpelsesmiddelforskningen, særligt 
med henblik på udvikling af nye stoffer og miljøteknologiske løsninger? 
I de seneste 10-20 år er der sket et markant fald i antallet af markedsførte pesticider med nye 
virkningsmekanismer. Mest udtalt er dette indenfor herbiciderne, hvor der ikke er introduceret 
produkter med nye virkemåder siden begyndelsen af 80’erne. En væsentlig årsag til dette var 
fremkomsten af glyphosatresistente afgrøder, og den udbredte brug af glyphosat, som dette 
resulterede i. Da en række af de ældre pesticider enten er forsvundet eller vil forsvinde fra markedet i 
de kommende år, er der sket en reduktion i antallet af virkemåder. Adgang til pesticider med 
forskellige virkemåder er en forudsætning for at kunne forebygge pesticidresistens, og udviklingen er 
derfor meget bekymrende.  

Årsagen til den manglende succes med at frembringe nye pesticider er primært de stadig skrappere 
krav vedrørende effekter på mennesker, dyr og miljø, som gør at de agrokemiske firmaer må screene 
et stigende antal kemiske forbindelser for at finde et pesticid, som opfylder alle krav. Denne 
udvikling har betydet, at omkostninger forbundet med at udvikle et pesticid har været stigende. Det 
vurderes, at det i dag koster ca. 1 mia. kr. at udvikle et pesticid, og resultatet af denne udvikling er, at 
der i dag kun er 5 agrokemiske firmaer, som for alvor satser på at udvikle nye pesticider. For at øge 
sandsynligheden for at finde nye virkemåder søger disse firmaer bredere end tidligere, og bl.a. er der 
en stigende fokus på naturstoffer isoleret fra svampe, bakterier eller planter. Naturstoffer kan tjene 
som en skabelon for nye syntetiske kemiske forbindelser.  

Et forhold, som forværrer situationen for danske jordbrugere er, at nogle af de forholdsvis få nye 
aktivstoffer bl.a. en række korn- og kartoffelfungicider ikke forventes at nå det danske marked, da 
modelberegninger viser, at de danske krav til beskyttelse af grundvandet overskrides.  

Det er en udbredt opfattelse i den agrokemiske industri, at situationen ikke vil ændre sig markant i de 
kommende år, og faktisk er der en risiko for, at en eller flere af de 5 firmaer vil opgive jagten på nye 
pesticider og kaste sig over andre forretningsområder f.eks. bioteknologien. Fremtidens 
plantebeskyttelse kan derfor ikke baseres på, at der vil blive markedsført en lind strøm af nye 
effektive og mere miljøskånsomme pesticider. Teknologiske løsninger, som enten kan erstatte 
pesticiderne, eller gøre det muligt at anvende dem i situationer, hvor de ikke kan anvendes i dag, 
synes i stigende grad at være en forudsætning for at kunne håndtere fremtidens 
plantebeskyttelsesproblemer. Et eksempel på en teknologisk løsning, som kan erstatte anvendelsen af 
herbicider, er ukrudtsbekæmpelse med robotter, som anvender laser eller andre ikke-kemiske 
metoder til at bekæmpe ukrudtet. Herbicidresistente afgrøder er et eksempel på en teknologi, som gør 
det muligt at anvende herbicider i situationer, hvor det i dag ikke er muligt. Et andet eksempel på en 
sådan teknologi er ”Droplet on Demand” teknologien, som der er arbejdet med i en række år ved 
DJF. Med denne teknik kan f.eks. glyphosat applikeres direkte på ukrudtsplanterne uden afsætning 
på afgrøden, dvs. der kompenseres for den manglende selektivitet overfor afgrøden ved at undgå at 
ramme afgrødeplanterne.          
Problemer med fungicidresistens er en konstant trussel. Dette stiller krav om i højere grad, end 
tilfældet er i dag at inkludere metoder, som kan nedsætte sygdomstrykket og dermed behovet for 
brug af fungicider. Større opmærksomhed og fokus på anvendelsen af resistente sorter er en meget 
vigtig faktor for at nedsætte det generelle sygdomstryk. I Danmark har man i de senere år set nye 
sorter, som har god sygdomsresistens, og som samtidig yder konkurrencedygtige udbytter. 
Forsøgsafprøvning viser dog, at fungicider stadig kan være rentable at bruge i sygdomsresistente 
sorter, om end den økonomisk optimale indsats er lavere end i modtagelige sorter. 
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