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Høring IMP-bekendtgørelsen og vejledning til IPM-skema 

Dansk Skovforening takker for muligheden for at kommentere på udkast til bekendtgørelse om 
IPM og den tilhørende vejledning. 
 
Af bekendtgørelsen fremgår det at den fastsætter regler alle professionelle brugeres (af 
plantebeskyttelsesmidler) anvendelse af de generelle principper for inter integreret bekæmpelse 
af skadegørere (IPM) og om registrering af denne IPM-indsats. Derved vil skovejere, skovforvaltere 
og skoventreprenører (i det følgende samlet benævnt skovbrugere) også været omfattet, såfremt 
der anvendes plantebeskyttelsesmidler i skovdriften. 
 
Det fremgår af § 2 punkt 1) at arealer med skovbrug tæller med i opgørelsen af det samlede 
dyrkede areal og af § 3 at professionelle brugere (inklusiv skovbrugere) skal anvende de generelle 
IPM-principper, jf. bilag 1 til bekendtgørelsen, med henblik på at fremme bekæmpelse af 
skadegørere med mindst mulig brug af plantebeskyttelsesmidler. 
 
Det er til gengæld kun landbrugere med et samlet dyrket areal over 10 ha og som har arealer i 
omdrift defineret efter § 2 nr. 3) der årligt skal indsende et udfyldt IPM-skema, hvorefter 
skovarealer er undtaget denne forpligtigelse. Det finder Dansk Skovforening er en fornuftig 
afvejning, da brugen af sprøjtemidler i skovbruget typisk er mere sporadisk og ofte kun anvendes 
på det enkelte areal i 1-2 behandlingsår. 
 
Den fremsendte vejledning er kun i forhold til udfyldelse af skemaet og dækker ikke vejledning om 
reglerne om anvendelse af de generelle principper for inter integreret bekæmpelse af skadegørere 
som sådan. I vejledningen bør definitionerne fra bekendtgørelsen gentages, så den tydelige 
skelnen mellem dyrket areal og arealer i omdrift, der er afgørende for hvem og hvornår en 
jordejer er omfattet af reglerne om at udfylde skemaet, også er tydelig her. På den måde opstår 
der ikke opstår tvivl om hvilke arealer der tæller med i opgørelsen af det samlede dyrkede areal og 
hvornår noget tæller som værende i omdrift og dermed hvem der skal udfylde skemaet. 
 
Skovbrugsvirksomheder kunne endvidere nævnes som eksempler på bedrifter der ikke skal 
udfylde IPM-skema (vejledningens punkt 2.4 under bedriftstype 4). 
 
Med venlig hilsen 
 
 

Tanja Blindbæk Olsen 
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