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Plantedirektoratet 

Opfølgning vedrørende ”Redegørelse om afdrift ved sprøjtning 

med mark- og tågesprøjter samt fordampning af pesticider efter 

udsprøjtning” 

 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, fremsendte 

den 1. juli 2010 på anmodning fra Plantedirektoratet (PD) en redegørelse for 

risikoen for at pesticider fra konventionelle bedrifter forurener/skader afgrø-

der på økologiske naboarealer. 

På baggrund af den fremsendte redegørelse har PD stillet en række opfølgen-

de spørgsmål, som herunder besvares af forfatterne til redegørelsen, senior-

forsker Peter Kryger Jensen og seniorforsker Niels Henrik Spliid, begge Insti-

tut for Plantebeskyttelse og Skadedyr.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Elmholt  

Koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning
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Opfølgende spørgsmål vedrørende ”Redegørelse om afdrift ved 

sprøjtning med mark- og tågesprøjter samt fordampning af pe-

sticider efter udsprøjtning” 
 

Efter gennemgang af den redegørelse om afdrift, som blev fremsendt den 

1. juli 2010 har Plantedirektoratet (PD) med baggrund i sin oprindelige 

bestilling bedt DJF uddybe følgende: 

1. Findes der viden om, hvordan et skel skal være udformet for at man 

kan forebygge sprøjteskader på naboarealer til sprøjtede arealer? 

2. PD kræver generelt et tydeligt skel, som kan være en udyrket bræmme 

på ½ meter med anden beplantning, eller et hegn. Dette dækker de 

fleste normalsituationer. Er dette tilstrækkeligt? 

3. I de situationer, hvor økologiske arealer grænser op til produktionssy-

stemer, hvor der bruges andre sprøjtetyper har vi i PD behov for bedre 

retningslinjer for hensigtsmæssige skel. Denne viden skal bruges både 

i forbindelse med kontrol og i forbindelse med vejledning. Vi har kon-

kret set pletvise sprøjteskader på økologiske landbrugsarealer, der er 

forårsaget af vinddrift op til ca. 150 m. fra en konventionel nabomark 

efter brug af en luftassisteret marksprøjte. Ligesom vi har haft sager, 

hvor den tilstrækkelige afstand mellem frugtplantager, hvor der blev 

brugt tågesprøjte i den konventionelle del, skulle fastlægges. I den tid-

ligere nævnte sag med betydelig afdrift, har vi fået en udmærket råd-

givning, hvor det blev nævnt, at den luftassisterede sprøjte har poten-

tiale for større afdrift ved ukorrekt betjening. Dette ser ud til at ske nu 

og da. F.eks. har vi i sommeren 2010 haft endnu to sager, hvor me-

sotrion udbragt med Danfoilsprøjte, er drevet langt. Der må være et 

større antal sager, som vi aldrig hører om. 

4. Kan der på nogen måde opstilles retningslinjer for krav til skel, som 

skal forebygge sprøjteskader, også i tilfælde, hvor menneskelige fejl el-

ler særlige sprøjtetyper medfører stor og uhensigtsmæssig afdrift? Vi 

kan godt af de foreløbige besvarelser se, at det kan være ganske van-

skeligt, og måske endda umuligt. Vi står dog i den situation, at vi skal 

vurdere og vejlede om hvorvidt skel hos økologer er tilstrækkelige til 

at forebygge forurening.” 
 

Besvarelse 

Ad 1. 

I redegørelsen er der ikke taget stilling til, hvordan et skel skal være ud-

formet for tilstrækkeligt at sikre mod forurening med uønskede stoffer fra 

ikke økologiske arealer, men der er peget på effekten af forskellige fakto-
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rer, der kan reducere afdriften. Grundlæggende vil kravet til skel afhænge 

af, hvad man ønsker at opnå med skellet. Af de opfølgende spørgsmål 

nævnes det, at økologer skal sikre, at deres afgrøder ikke forurenes med 

uønskede stoffer fra ikke økologiske dyrkningssystemer. Dette er ikke mu-

ligt sikre ved at etablere skel eller andre foranstaltninger.  

Ad 2. 

Såfremt der anlægges en mere pragmatisk holdning, hvor formålet er at 

beskrive foranstaltninger, der kan forebygge sprøjteskader på de økologi-

ske arealer eller at reducere afdriftspotentialet til under en given koncen-

tration, kan der gives nogle anbefalinger. De væsentligste afdriftsreduce-

rende faktorer er de sprøjtetekniske og klimatiske, så det er væsentligt, at 

konventionelle landmænd tager særligt hensyn ved sprøjtning op til øko-

logiske arealer. De virkemidler, den økologiske landmand kan gøre brug 

af, er etablering af skel samt evt. anvendelse af bufferzone/-afstand. Ved 

at anlægge et skel med en udyrket bræmme på ½ meter og med en be-

plantning, der er ca. 1 meter højere end den sprøjtede afgrøde, vil man 

sikre, at der ved marksprøjtning med bomsprøjter under normale vind-

forhold og med korrekt indstillet sprøjte forventes en koncentration på 

under 1 % i den yderste meter af den økologisk dyrkede afgrøde nærmest 

skellet. I 10 meters afstand fra den konventionelt sprøjtede mark forventes 

koncentrationen med et beplantet skel at være reduceret til under 0,1 % af 

den anvendte markdosering under almindelige gunstige sprøjteforhold. 

Sprøjteskader forårsaget af herbicider vil typisk kræve, at koncentratio-

nen, der afsættes ved afdrift, er større end ca. 1 % af den anvendte dose-

ring. Disse retningslinjer gælder også for bomsprøjter, der anvender luft-

ledsagelse og for luftsprøjter, men forudsætter som for den konventionelle 

marksprøjte en korrekt indstilling og anvendelse. 

Ad 3. 

Ved sprøjtning i frugtplantager er afdriftspotentialet væsentligt større, 

som det fremgår af redegørelsens Tabel 1. De midler, der bliver udsprøjtet 

med tågesprøjter, er fungicider, insekticider samt evt. vækstregulerende 

midler. Herbicider anvendes også i frugtplantager men udsprøjtes med 

bomsprøjter, som ofte er afskærmede og dermed giver anledning til min-

dre afdriftspotentiale end beskrevet ovenfor. Når økologisk dyrkede area-

ler udsættes for afdrift med fungicider og insekticider, vil det ikke give an-

ledning til sprøjteskader, selvom koncentrationen nær frugtplantagen kan 

være over 10 % af den anvendte dosering. Udformning af skel og eventuel-

le afstandskrav vil derfor afhænge af hvilken koncentration af pesticider, 

man vil acceptere på/i økologiske afgrøder. Et levende hegn mellem frugt-

plantagen og det økologisk dyrkede areal kan reducere afdriften (og der-

med de generelle værdier i taber 1) med 50-90 %. Det betyder alligevel, at 
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afstanden skal være knap 20 meter til frugtplantagen, før koncentrationen 

vil være under 1 % under normale sprøjteforhold.   

Ad 4. 

PD spørger afslutningsvis, om der kan opstilles retningslinjer for krav til 

skel, som skal forebygge sprøjteskader også i tilfælde, hvor menneskelige 

fejl eller sprøjtetyper medfører stor og uhensigtsmæssig afdrift. Dette vil 

efter vores vurdering ikke være muligt. 

 


