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Fødevareministerens redegørelse til beretning nr. 4/2011 om statens sikring af
grundvandet mod pesticider
Statsrevisorerne har i brev af 22. december 2011 anmodet mig om en redegørelse for de
foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 4/2011 om statens sikring af
grundvandet mod pesticider giver anledning til inden for Fødevareministeriets område.
Indledningsvist bemærkes, at jeg med tilfredshed har noteret mig, at Rigsrevisor på
Fødevareministeriets område har konstateret, at Fødevareministeriet inden for rammerne
af pesticidplanen har gennemført initiativer til at reducere pesticidforbruget i landbruget.
Videre konstaterer Rigsrevisor, at selv om der var udsigt til, at målet om at reducere
pesticidforbruget i landbruget ikke ville blive nået, gennemførte Fødevareministeriet ikke
væsentlige nye initiativer inden for planperioden.
Statsrevisorerne konstaterer, at Fødevareministeriets tilbud til landbruget om frivillig
rådgivning ikke har virket efter hensigten, hvorfor andre, mere effektive virkemidler må
overvejes, f.eks. øgede afgifter på pesticider, hvis målet om et reduceret pesticidforbrug
skal nås.
Rådgivning til landbrugerne om reduktion af forbruget af pesticider indgik i Pesticidplan
2004-2009 som et af flere virkemidler, der tilsammen skulle nedbringe forbruget. Af
øvrige initiativer var blandt andet pesticid-forskningsprogrammet med fokus på videre
udvikling af plantebeskyttelsesmetoder og
-strategier, herunder udvikling af nye teknologier, som kunne fremme anvendelsen af
helt eller delvist mekanisk ukrudtsbekæmpelse.
Jeg kan oplyse, at regeringen deler Statsrevisorernes konstatering af, at frivillig
rådgivning ikke har medført den forventede reduktion af pesticidforbruget i landbruget.
Derfor har regeringen netop udsendt et udkast til lovforslag om ændring af lov om afgift
af bekæmpelsesmidler i offentlig høring. Med forslaget vil afgiften på pesticider blive
forhøjet samtidig med, at afgiften bliver afhængig af midlernes farlighed. Det er
forventningen, at afgiftsomlægningen inden udgangen af 2015 vil have medføre en

reduktion af pesticidforbruget i landbruget med ca. 1/3 i forhold til niveauet i 2010
samtidig med, at landbruget vil skifte til brug af de mindst belastende midler.
Endelig kan jeg oplyse, at regeringen i løbet af 2012 vil udarbejde en ny strategi for
bæredygtig anvendelse af pesticider. Strategien vil fastlægge klare mål og virkemidler
for den fremadrettede indsats samt udstikke retningslinjer for den løbende koordinering
og opfølgning på indsatsen.
Rigsrevisor modtager kopi af denne redegørelse.

Med venlig hilsen

Mette Gjerskov
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