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Nye sprøjtejournaldata
Fra og med høståret 2010/2011 
har det været obligatorisk for al-
le jordbrugsvirksomheder med 
et samlet dyrket areal på mindst 
10 ha at indberette sprøjtejour-
naldata til NaturErhvervstyrel-
sen (NAER). Fra den enkelte 
bedrift skal det indberettes hvil-
ke midler og doseringer, der er 
anvendt i de enkelte afgrøder 
(mere end 200 afgrødekoder). 

Bekæmpelsesmiddelstati-
stik
Data indgår nu som et sup-
plement til salgsstatistikken i 
Miljøstyrelsens årlige bekæm-
pelsesmiddelstatistik (Miljøsty-
relsen 2014). Salget af sprøj-
temidler har de seneste år i høj 
grad afspejlet hvilke midler, det 
bedst har kunnet betale sig at 
købe til lager, inden ikrafttræ-
delsen af de nye pesticidafgifter 
den 1. juli 2013.  

Med anvendelse af de nye 
sprøjtejournaldata er det nu mu-
ligt at skelne mellem salg og 
forbrug af sprøjtemidler. Af sta-
tistikken (tabel 1) fremgår det 

således, at behandlingshyppig-
heden og fladebelastningen be-
regnet ud fra solgte mængder er 
steget med henholdsvis 23% og 
68% fra 2011 til 2012; mens det 
reelle forbrug beregnet ud fra de 
nye sprøjtejournaldata i samme 
periode er faldet med henholds-
vis 12 og 16%. 

Dette indikerer, at de ekstra 
indkøbte mere belastende sprøj-
temidler endnu ikke er forbrugt 
men må være oplagret på bedrif-
terne

Mange anvendelser
De nye sprøjtejournaldata giver 
gode muligheder for at vurdere 
udviklingen i forbrug og belast-
ning med en helt ny opløsning 
helt ned på miljødelindikator-, 
pesticidtype-, aktivstof-, afgrø-

de- og bedriftsniveau. Med an-
vendelse af GIS og øvrige GLR 
data er det endvidere muligt at 
beskrive forskelle i forbrug og 
belastning ud fra f.eks. jordtype, 
bedriftsstørrelse, sædskifte og 
husdyrhold. 

Behandlingshyppighed
I nedenstående figurer (figur 
1-3) er der således beregnet be-
handlingshyppighed og belast-
ning m.v. for ca. 600 10 x 10 km 
celler, der tilsammen dækker det 
konventionelt dyrkede danske 
omdriftsareal. Celler med min-
dre end 900 ha er markeret med 
grå eller er helt udeladt. For alle 
figurerne er celler med høje og 
lave værdier markeret med hen-
holdsvis rød og grøn. Det frem-
går af figurerne, at der er en stor, 

Tabel 1. Udvikling i salg og forbrug af sprøjtemidler (Miljøstyrelsen 2014).
 2009 2010 2011 2012 2013
Behandlingshyppighed (BI pr. ha) 
Salg 2,60 2,85 3,22 3,96 3,76
Forbrug  2,82 2,47 2,49
Pesticidbelastning (B pr. ha) 
Salg 2,79 3,30 2,91 4,89 3,49
Forbrug  2,85 2,39 2,24
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men forskellig geografisk spred-
ning i behandlingshyppighe-
den for de enkelte pesticidtyper. 
F.eks. er forbruget af herbicider 
ca. dobbelt så højt i de sydlige 
og østlige dele af landet (de bed-
ste jorde, med meget vintersæd 
og sukkerroer). Forbruget af 
vækstreguleringsmidler er størst 
i Østjylland samt på Østfyn og 
Stevns (vintersæd og frøgræs), 
mens forbruget af fungicider er 
højest i Midtjylland (kartofler).  

Belastning og belastnings-
indeks
De efterfølgende figurer (figur 
4-5) viser den samlede behand-
lingshyppighed og den samlede 
pesticidbelastning for sprøjte-
journalerne 2011/2012. Der er 
ikke overraskende et stort sam-
menfald mellem et højt forbrug 
og en høj pesticidbelastning, 
men den store spredning i be-
lastningsindekset (B pr. BI) (fi-
gur 6) viser, at der trods alt er 

store geografiske forskelle på 
hvor belastende midler, der an-
vendes. I det østlige Sønder-
jylland, der har det højeste be-
lastningsindeks, er pesticiderne 
dobbelt så belastende pr. be-
handling som i Vestjylland. 

Det høje belastningsindeks i 
det østlige Sønderjylland kan ik-
ke nemt forklares med et højere 
forbrug af f.eks. insekticider (fi-
gur 8).

Delindikatorer og hotspots
Pesticidbelastningen kan ned-
brydes i tre hovedindikatorer, 
sundhed, miljøadfærd og mil-
jøeffekt, der hver især kan ned-
brydes i delindikatorer. Pesticid-
belastning for delindikatorerne 
bier og grundvand er vist i figur 
9 og 10. Der er en stor, men lidt 
diffus spredning i belastningen 
for bier, der dog afspejler spred-
ning i forbruget af insektmidler. 
Der er ligeledes et stort sam-
menfald mellem grundvands-

belastningen og forbruget af 
herbicider. Den særligt høje be-
lastning for grundvand (et hot-
spot) på især Lolland og Falster, 
indikerer, at der her (i roesæd-
skifterne) benyttes en anden ty-
pe, mere belastende, herbicider.   

Beregnet ny pesticidafgift
Den nye pesticidafgift beregnes 
som en afgift på 107 kr. pr. B 
plus en afgift på 50 kr. pr. kg ak-
tivstof.  Forbruget i 2011/2012 
er endnu ikke påvirket af de nye 
afgifter, men det er beregnet, 

Figur 1-3. Behandlingshyppighed (BI pr. ha) for herbicider, vækstregulering og fungicider opgjort på baggrund af sprøjtejournaldata 
2011/2012.

Figur 4-6. Behandlingshyppighed (BI/ha), pesticidbelastning (B/ha) og belastningsindeks (B/BI) opgjort på baggrund af sprøjtejournaldata 
2011/2012.

Figur 7. Beregnet ny pesticidafgift (kr. pr. 
ha) opgjort på baggrund af sprøjtejournal-
data 2011/2012.
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hvor meget afgiften vil løbe op 
i med et forbrug som det nuvæ-
rende (2011/2012) (figur 7). De 
laveste pesticidafgifter på min-
dre end 100 kr. pr. ha er bereg-
net for store områder i det vestli-
ge og nordlige Jylland (sandjord 
og kvægbrug), mens de højeste 
afgifter på mere end 500 kr. pr. 
ha er beregnet for Midtjylland 
(kartoflerne), Lolland og Falster 
(sukkerroer) samt det østlige 
Sønderjylland. 

Bedrifterne i disse områder 
vil derfor med de nye afgifter 
have et ekstra stort incitament 
til at finde lige så effektive, men 
mindre belastende substitutter 
for de nuværende midler. 

Bedriftsstørrelse, husdyr 
og bonitet
Traditionelt er der i bekæm-
pelsesmiddelstatistikken og for 
afgrødemåltal beregnet én be-
handlingshyppighed pr. afgrøde 
helt uden hensyn til bedriftsstør-
relse, sædskifte og bonitet. Med 
de nye sprøjtejournaldata er det 
muligt at undersøge og korrige-
re for sådanne sammenhænge. 
En sådan viden kan være nyt-
tig ved målretning af rådgiv-
ning om såvel optimeret pesti-
cidanvendelse, som reduceret 
belastning og behovet for anti- 
resistensstrategier.

Store variationer fra år til 
år
Det viste forbrug og pesticid-
belastning for 2011/2012 er na-
turligvis kun et øjebliksbillede. 
Selvom pesticidforbruget af-
hænger af årets skadevoldere, 
har analyser vist, at variationen 
i forbruget er meget begrænset 
sammenlignet med variationen 
i belastningen. Der har især for 
insektmidler været nogle bety-
delige skift i middelvalget og 
belastningen fra år til år. Det 
forventes derfor, at de nye pe-
sticidafgifter kan og vil medføre 
nogle store ændringer i middel-
valg og belastning uden i sam-
me omfang at påvirke pesticid-
forbruget. 
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Figur 8-10. Behandlingshyppighed (BI pr. ha) for insektmidler samt pesticidbelastning (B/ha) for bier og grundvand opgjort på baggrund af 
sprøjtejournaldata 2011/2012.
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