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Høringssvar vedr. Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 – Handlingsplan for reduktion af 
sprøjtemiddelbelastning i Danmark. 

Dansk Skovforening takker for muligheden for at kommentere på høringen over 
Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026. Overordnet støtter vi strategiens mål om at reducere 
anvendelsen af sprøjtemidler i Danmark. 
 
Skovbruget er kendetegnet ved generelt at have et lavt forbrug af sprøjtemidler grundet 
driftsformen. Særligt de mange mindre skovejere har et meget begrænset forbrug af 
sprøjtemidler. I en almindelig dyrket skov på 10 ha anvendes typisk sprøjtemidler hvert 10.-15 år 
primært i forbindelse med foryngelse af skoven. Mange skove anvender slet ikke sprøjtemidler 
andet end i helt specielle tilfælde. Derfor opfordrer vi til, at (nye) indberetningskrav tager hensyn 
til dette, således der ikke skabes unødig stor byrde for skovejere generelt. Indberetningskrav skal 
grundlæggende give værdi for både jordejer og samfundet.  
 
Trods et generelt lavt forbrug af sprøjtemidler i skovbruget, kan der være tilfælde, hvor der er 
behov for at kunne anvende sprøjtemidler fx ved bekæmpelse af invasive arter. Derfor er det 
vigtigt at understrege, at muligheden for at anvende skrappere sprøjtemidler skal holdes åben.  
 

Udvikling og vedligeholdelse af it-systemer 

Miljøstyrelsen er forpligtet til at udvikle og vedligeholde it-systemer. Dansk Skovforening vil endnu 
engang understrege behovet, at indberetningssystemet til SJI også tilpasses til 
skovbrugskonsulenter, som flere og flere skovejere benytter sig af. Systemet, der skal tildele 
konsulenter fuldmagt, er i øjeblikket kun tilpasset to IT-systemer, som er knyttet til landbruget og 
landbrugskonsulenterne. Det er derfor ikke muligt for skovejere at tildele fuldmagt til 
skovbrugskonsulenter, da disse IT-systemer ikke anvendes i skovbruget. Dette bør ændres, så også 
skovejere får mulighed for at udstede fuldmagter til deres skovbrugskonsulenter i forbindelse med 
indberetningspligten.  
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SJI-systemet bør kunne håndtere, at anden bruger/CVR-nummer kan foretage en indberetning for 
fuldmagtsafgiveren uden anvendelse af andre programmer. 
 

Godkendelsesprocedure for nye aktivstoffer 

Af strategien fremgår, at Danmark vil forholde sig restriktivt til godkendelsesproceduren. I 
Danmark har vi tradition for at forholde os fagligt og videnskabeligt til anvendelsen af 
sprøjtemidler. Det skal vi blive ved med og Dansk Skovforening bakker fuldt op om Miljøstyrelsens 
hidtidige faglige tilgang til godkendelsesprocessen. Vi ønsker at understrege behovet for, at der 
opstilles faglige kriterier for godkendelsen af nye produkter. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Sig Rosvall, Politisk konsulent  
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