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Høring af udkast til bekendtgørelse om pligt til anvendelse og registrering af
IPM-principper ved brug af plantebeskyttelsesmidler (IPM-bekendtgørelsen)
samt høring af vejledning til bekendtgørelsen
Indhold
Bekendtgørelsesudkastet er en opfølgning på tillægsaftalen fra januar 2019 til Aftale om
Pesticidstrategi 2017-2021. Bekendtgørelsen vil have hjemmel i den nye bestemmelse i
kemikalielovens § 38 og sætte rammerne for et nyt krav om årlig udfyldelse af et IPM-pointskema.
Kravet gælder landbrug med et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover, og hvor der er jord i omdrift
på hele eller dele af arealet. En ny vejledning til bekendtgørelsen indeholder en nærmere beskrivelse
heraf.
Bekendtgørelsen fastsætter rammen om pligt til udfyldelse af et digitalt spørgeskema, hvor
landmanden skal besvare en række spørgsmål om sin anvendelse af IPM. IPM er integreret
plantebeskyttelse (Integrated Pest Management), defineret i fælles EU-principper, hvor man ved at
forebygge og begrænse angreb af ukrudt, svampe og insekter begrænser brugen af sprøjtemidler.
Besvarelsen af spørgsmålene tildeles points, der samles til en score for bedriftens implementering af
IPM-principperne. Alle spørgsmål skal besvares, for at skemaet er korrekt udfyldt, og dette sendes som
en pdf-fil med e-post til landmanden. Skemaet skal kunne forevises ved Landbrugsstyrelsens
kontrolbesøg. Der vil være adgang til en ikke-digital løsning i særlige tilfælde.
Bekendtgørelsen vil have mindre administrative omkostninger for erhvervslivet i form af tidsforbrug
til udfyldelse af IPM-skemaet. De administrative omkostninger modsvares af tilsvarende lettelser for
erhvervet, jf. tillægsaftale til pesticidstrategien 2017-2021, på Landbrugsstyrelsens område i form af en
ny app. App’en vil betyde mindre administrative omkostninger for landmænd, idet landmanden og
dennes konsulent vil kunne tilgå breve og meddelelser fra Landbrugsstyrelsen via app’en, håndtere
fuldmagter samt gøre det muligt at dokumentere forhold med billeddokumentation.
I forhold til principperne for agil erhvervsrettet regulering er princip 5 om at sikre brugervenlig
digitalisering relevant. Dette er tilgodeset ved at stille et enkelt digitalt skema til rådighed for
landbrugerne med henblik på udfyldelse. Ved udarbejdelsen af skemaet er der inddraget en
fokusgruppe af landmænd, og ordningen med udfyldelse af IPM-skemaet vil endvidere blive afprøvet
på enkelte landmænd i efteråret.
Det bemærkes, at der efter høring påtænkes tilføjet et ekstra spørgsmål til skemaet, der adresserer
IPM-princip 4 om brug af ikke-kemiske metoder.
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Vejledning til reglerne
Vedlagt er også udkast til Miljøstyrelsens vejledning til bekendtgørelsen, der redegør for baggrund for
spørgsmål og pointtildeling. Der kan også afgives høringssvar til vejledningsudkastet. I
vejledningsudkastet forklares tillige, hvilke spørgsmål, der skal besvares direkte og hvilke, der
indhentes allerede eksisterende data til, hvor disse data kommer fra og hvordan points for
spørgsmålene samles til en score.
Eventuelle høringssvar til bekendtgørelsesudkastet bedes modtaget senest den 29.
september 2020
Høringssvar sendes til e-mailadressen mfvm@mfvm.dk med angivelse af journalnummeret 2020-4111.
Miljø- og Fødevareministeriet gør opmærksom på, at indkomne høringssvar offentliggøres på
høringsportalen tillige med afsenders navn og mailadresse, og at man ved at afgive høringssvar
samtykker til offentliggørelse, herunder af nævnte oplysninger.
For yderligere oplysninger og besvarelse af spørgsmål til høringen henviser Miljø- og
Fødevareministeriet til jurist Claus-Peter Clausen, direkte tlf.: 22 35 03 63, e-mail: clcla@mfvm.dk
eller til agronom Helga Hjort, direkte tlf.: 93 59 69 44, e-mail: hehjo@mfvm.dk

Eventuelle høringssvar til vejledningsudkastet bedes modtaget senest den 29.
september 2020 og sendes til pesticider@mst.dk mærket sagsnummer: 2020-5955
Spørgsmål til vejledningen kan rettes til fagmedarbejder Eja Lund ejlun@mst.dk og til jurist Janne
Thane Mikkelsen jatmi@mst.dk.
Med venlig hilsen

Claus-Peter Clausen
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