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Rent drikkevand og sikker 

kemi 

Ref. MISEJ 

Den 10. juni 2022 

 

Til høringsadressaterne på vedlagte høringsliste mv. 

  

 

Høring af udkast til Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 
 

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven-

stre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance 

og Kristendemokraterne har indgået en politisk aftale om Sprøjtemiddelstrategi 

2022-2026 og dertilhørende handlingsplan.  

 

Den politiske aftale er udmøntet i udkast til handlingsplanen Sprøjtemiddelstra-

tegi 2022-2026, som er vedhæftet denne e-mail og herved sendes i offentlig hø-

ring. Strategien afløser Pesticidstrategi 2017-2021. Den politiske aftale indgået 

mellem ovenævnte partier fremgår som bilag 1 i udkastet.  

 

Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 er samtidig Danmarks nationale handlingsplan 

for bæredygtig anvendelse af pesticider. Miljøministeren skal i medfør af § 44 a i 

kemikalieloven udarbejde en national handlingsplan for reduktion af anvendelsen 

og afhængigheden af pesticider, særligt med henblik på at opnå en reduktion i pe-

sticidernes belastning af miljø og sundhed. 

 

Udkastet til handlingsplanen er sendt i høring hos de parter, der fremgår af ved-

lagte liste. Udkastet er desuden lagt på Høringsportalen. 

 

Udmøntning af den politiske aftale i handlingsplanen 

 Med henblik på at nå en rekordlav belastning fra sprøjtemidler er aftale-

partierne enige om at fastsætte en målsætning på 1,43 på pesticidbelast-

ningsindikatoren (PBI) baseret på salgstal i 2025, som vil blive evalueret i 

2026. Dette giver en yderligere reduktion på 27 pct. 

 Øvrigt kan læses i den politiske aftale, som kan tilgås via linket: 

https://mim.dk/media/227922/politisk-aftale-om-sproejtemiddelstra-

tegi-2022-2026.pdf 

 

Høringssvar 

Miljøministeriet beder om at modtage eventuelle kommentarer til det foreliggende 

udkast til Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 senest mandag den 22. august 

2022.  

 

Høringssvar bedes sendt per e-mail til misej@mim.dk med angivelse af journal-

nummer 2022-2378 i emnefeltet eller til Miljøministeriet, att. Mikkel Sejersen, 

Slotsholmsgade 12, 1216 København K. Høringsparters svar vil blive sendt til 

https://mim.dk/media/227922/politisk-aftale-om-sproejtemiddelstrategi-2022-2026.pdf
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Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget og vil blive offentliggjort på Høringspor-

talen efter endt høring. Høringssvarene oversendes desuden til EU i sammenhæng 

med strategien efter endt høring. Ved afgivelse af høringssvar gives der samtykke 

til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.  

 

Spørgsmål 

Eventuelle spørgsmål til denne høring af udkastet til Sprøjtemiddelstrategi 2022-

2026 kan rettes til specialkonsulent Mikkel Sejersen på tlf. 24 66 76 64 eller per e-

mail til misej@mim.dk eller til teamleder Marianne Stage Elmvang på tlf. 23 84 91 

40 eller per e-mail til mstel@mim.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mikkel Sejersen 
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