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Vedrørende ”Notat vedrørende barrierer for anvendelsen af plan-

tebeskyttelsesmidler, der er lovlige i henhold til Kommissionsfor-

ordning 834/2007” 

 
Nærværende notat er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet 

og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetje-

ning m.v. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 2011-2014” (Punkt 3.7 i 

aftalens Bilag 2).  

Notatet er udarbejdet af akademisk medarbejder Klaus Paaske, Institut for 

Agroøkologi. 

 

Med venlig hilsen 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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Notat vedrørende barrierer for anvendelsen af plantebeskyttel-

sesmidler, der er lovlige i henhold til Kommissionsforordning 

834/2007 

Klaus Paaske 

 

I EU er en række stoffer og mikroorganismer tilladt i økologisk dyrkning som 

bekæmpelsesmidler. 

Dette betyder ikke, at disse umiddelbart kan anvendes i Danmark, da det 

kræver, at de er godkendt af Miljøstyrelsen som et bekæmpelsesmiddel. 

 

Godkendelse som et bekæmpelsesmiddel sker i henhold til Pesticidforordnin-

gen Nr. 1107/2009 og gælder alle stoffer, der anvendes i bekæmpelsesøjemed, 

uanset oprindelse og eventuel anden anvendelse af stoffet. Godkendelsen om-

fatter to trin, først skal aktivstoffet godkendes af EU hvorefter der skal søges 

om national godkendelse af det formulerede produkt. For at et bekæmpel-

sesmiddel kan godkendes, skal der være dokumentation for, at anvendelsen 

ikke medfører nogen uacceptabel indvirkning på mennesker, dyr, planter og 

miljøet samt at midlet er effektivt til den ansøgte anvendelse. 

 

Af de stoffer der pt. er tilladt på EU-niveau til anvendelse i økologisk dyrk-

ning, er følgende stoffer godkendt i Danmark som bekæmpelsesmidler: 

1. Svovl – et produkt til anvendelse i æble og pære mod skurv og meldug 

2. Feromoner – et produkt mod æbleviklere og et produkt på æbleviklere 

samt visse skalviklere, begge til anvendelse i æble og pære 

3. Mikroorganismer – et produkt mod larver af æblevikler i æble og pæ-

re samt et produkt mod visse lagersvampe i æble og pære 

 

At der ikke er flere godkendte midler skyldes primært følgende: 

1. I Danmark stilles der samme krav til bekæmpelsesmidler uanset op-

rindelse og anvendelse. Dette er forskelligt fra andre lande, der har 

praktiseret forskellige systemer, der ikke kræver samme dokumenta-

tion og vurdering som i Danmark. F.eks. den tyske liste med ”Pflan-

zenstärkungsmitteln“ eller i Sverige hvor fysisk virkende midler som 

sæber og olier har kunnet anvendes uden godkendelse. 

2. Der er kun indsendt få ansøgninger om godkendelse i Danmark. Dette 

kan dels skyldes, at producenterne ikke har den fornødne dokumenta-

tion der kræves for at søge i Danmark. 

3. Der er eksempler på at ansøgningerne er blevet afvist af Miljøstyrel-

sen fordi de ikke har indeholdt den fornødne dokumentation.  

4. De fleste producenter af øko-midler er små firmaer med begrænsede 

ressourcer, som derfor vurderer, at det danske marked er for lille til at 

retfærdiggøre den nødvendige investering i en ansøgning. 
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For at stimulere firmaernes interesse for at søge godkendelse for øko-midler 

på det danske marked har Miljøstyrelsen lavet en støtteordning, hvor det er 

muligt at få tilskud til fremskaffelse af data samt udarbejdelse af ansøgning 

om godkendelse. Ordningen gælder indtil udgangen af 2015, og beløbsram-

men er 2 mio. kr./å. De første projekter er blevet bevilget i efteråret 2011, og 

derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere hvor stor betyd-

ning ordningen vil få for antallet af ansøgninger om godkendelse af øko-

midler i Danmark.    

 


