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Kære alle

 

I forlængelse af gårdsdagens møde fremsendes hermed de to ønskede udleveringsnotitser.

 

Vi beklager meget den sene fremsendelse af udleveringsnotitserne. Hvis dette giver behov for mere tid til at udarbejde

jeres bemærkninger, kan I vente med at sende disse til kl. 18.00 i dag.

 

 
Med venlig hilsen

Simon Apelblat Thomsen

Ministersekretær | Minister- og ledelsessekretariat | +45 40 98 48 85 | sath@mfvm.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet | Slotsholmsgade 12, 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | mfvm@mfvm.dk | www.mfvm.dk
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UDLEVERINGSNOTITS VERSION 2, 29.3.2017 

 

 

 

 
Bilag H. Udgifts- og finansieringsoversigt for ny pesticidstrategi for 2017-2021 
 
 

Tabel 1 – Udgifter til og finansiering af ny pesticidstrategi for 2017-2021 (mio. kr.) 

 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Udgifter      

Godkendelse af pesticider 40,3 40,2 36,3 36,2 35,6 

- Behandling godkendelsessager 
- EU-arbejde og national implementering, 

herunder udvikling af det faglige vidensgrundlag 
- Gebyrnedsættelse for mindre afgrøder 
- Drift af VAP-marker 
- Administration af forbud mod sprøjtning i BNBO 
- Tilskud til godkendelse af alternative pesticider 

 
 
     

Målrettet kontrol 20,5 17,4 16,5 15,7 15,5 

- Kontrol af pesticidrester i fødevarer 
- Kontrol af forhandlere af pesticider 
- Kontrol af jordbrugere, maskinstationer, 

golfbaner mv.  
- Indberetning af sprøjtejournaler 

      

Indsamling af viden gennem forskningsprogram 19,5 15,8 17,9 18,7 19,4 

- Miljøstyrelsens 
bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, heunder 
forskning i pesticiders sundhedseffekter 

      

Oplysning, rådgivning og vejledning 11,6 13,3 12,3 12,3 12,1 

- IPM-indsatsen – IPM-taskforce og partnerskab 
for sprøjte- og præcisionsteknologi 

- Indsatsen ift. golfbaner, offentlige arealer og 
private haver 

- Autorisation og uddannelse af sprøjteførere 
- Bekæmpelsesmiddelstatistik og indberetning af 

data til EU 
- Administration og evaluering af pesticidafgiften 

      

I alt 91,9 86,7 83,0 82,9 82,7 

      

Finansiering       

§ 24.51.01. Miljøstyrelsen 25,3 26,2 23,4 22,6 21,8 

§ 24.54.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler 50,6 49,6 47,9 48,7 49,2 

§ 24.54.31. Forbrug af opsparing, aktiviteter vedr. 
bekæmpelsesmidler 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

§ 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 2,5 0,0 0,7 0,7 0,7 

§09.51.01. SKAT 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Gebyrer 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

I alt 91,9 86,7 83,0 82,9 82,7 
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Grundvandsbeskyttelsen vil blive styrket yderligere ved indførelse af forbud mod erhvervsmæssig 

anvendelse af pesticider og anvendelse af pesticider på offentlige arealer inden for boringsnære 

beskyttelsesområder (fremover BNBO), som også vil indebære en lettelse i kommunernes 

administration. Forbuddet vil også i højere grad sikre vandforsyningerne mod at skulle lukke eller 

flytte indvindingsboringer og omkostninger i den forbindelse. 

 

Erstatningsordning 

Indførelse af pesticidforbuddet vurderes af Miljø- og Fødevareministeriet at være så indgribende, at 

det har karakter af ekspropriation. Der vil herved skulle udbetales erstatning. Det samlede 

erstatningsbeløb på landsplan skønnes at udgøre i størrelsesordenen 10,0-14,5 mio. kr. det første år og 

7,5-12,0 mio. kr. fra andet år og frem.  

 

Finansiering af erstatningsordning 

Erstatningen udbetales årligt og finansieres over vandprisen og opkræves lokalt af vandforsyningerne.  

 

Erstatningens størrelse er vurderet af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på 

Københavns Universitet, på samme vis som i forbindelse med indførelsen af 25 meters 

beskyttelseszonen. Den årlige erstatning for forbud mod sprøjtning, gødskning og dyrkning inden for 

25 meters beskyttelseszonen er 2.600 kr. pr. ha. Afhængig af de berørte områders dyrkningsform 

anslås erstatningsbeløbet for pesticidfri dyrkning inden for BNBO at være mellem 800 - 1.300 kr. pr. 

ha. pr. år. 

 

Gennemføres forslaget om pesticidfri drift inden for BNBO, vil 25 meters zonen blive ophævet. Inden 

for 25 meters zonen vil man stadig få erstatning for pesticidfri drift, men ikke for gødsknings- og 

dyrkningsforbuddet som bortfalder. 

 

Det vurderes på landsplan i gennemsnit at indebære en stigning i vandprisen på 1,9-3,6 øre pr. m3. En 

hustand med fire personer og et gennemsnitligt vandforbrug på 175 m3 årligt vil således 

gennemsnitligt opleve en stigning på mellem 3,3-6,3 kr. årligt. Stigningen i vandprisen vil imidlertid 

variere betydeligt på tværs af vandværker, afhængig af størrelsen, antallet af hustande der forsynes, og 

hvor store BNBO-arealer der er udlagt på landbrugsareal i vandværkets forsyningsområde. Det 

vurderes, at der kan være et spænd i den årlige stigning i vandprisen for en gennemsnitsfamilie fra 

1,70 kr./år ved de største vandværker op til 185 kr./år ved de mindste vandværker. 

 

Det skønnes at medføre øgede omkostninger for virksomhederne på samlet set mellem 3 og 4 mio. kr. 

årligt. 

 

Administration 

I det samlede erstatningsbeløb er indregnet udgifter til vandselskabernes administration på 2,75 mio. 

kr. det første år og 275.000 kr. de følgende år. Forbud med pesticider i BNBO vil endvidere indebære 

statslige administrative merudgifter på i alt 7,1 mio. kr. i perioden 2017-2021, herunder til initial 

investering i IT-system. Merudgifterne finansieres inden for Miljø- og Fødevareministeriets bevilling 

ved forbrug af opsparing og omprioriteringer. 

  

Bilag I. Om indførelse af pesticidfri BNBO’er 
 

 

-- AKT 2878295 -- BILAG 3 -- [ Bilag I om pesticidfri BNBO ] --


