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1. Resumé   

Der er i 2016 gennemført et nabotjek af økologisk frugt- og bærproduktion. 

Der er modtaget svar fra Sverige, Polen, Finland, Estland, Italien og Neder-

landene, men ikke fra Tyskland, Letland og Litauen. 

Overordnet viser nabotjekket, at der er mange ligheder imellem landenes 

måder at implementere og administrere reglerne på. Da EU-landene er un-

derlagt den samme overordnede lovgivning, er det ikke overraskende, at der 

ikke er markante afvigelser i praksis på det nationale plan. Denne analyse vi-

ser dog visse forskelle landene imellem. 

 

Ud af de 6 lande, der har besvaret nabotjekket, er det kun Sverige, der, lige-

som Danmark, har afgifter på plantebeskyttelsesmidler, der er tilladt at an-

vende i økologien. I Danmark er kemiske midler underlagt den almindelige 

pesticidafgift, hvor størrelsen afhænger af belastning på sundhed og miljø.  

I Sverige er der en fast afgift, der ikke varierer i forhold til belastningsgraden. 

 

Et konkret eksempel med sprøjtesvovl viser, at der er stor forskel på afgifter-

nes størrelse. I Danmark er der for det plantebeskyttelsesmiddel med svovl, 

der går under navnet Kumulus S, en afgift på 95 kr./kg, hvor afgiften på det 

samme middel i Sverige er 22 kr./kg. I Danmark tilbageføres en del af prove-

nuet fra pesticidafgiften til landbrugserhvervet i form af jordskattelettelser og 

bidrag til produktions- og promilleafgiftsfondene.  

 

Der er ligeledes forskelle på, hvilke og hvor mange plantebeskyttelsesmidler 

økologerne har adgang til i de forskellige lande. Den væsentligste forskel er, 

at der i Danmark, Sverige, Nederlandene og Finland ikke er adgang til at an-

vende midler med kobber som aktivstof. I Danmark har de økologiske avler-

organisationer aktivt besluttet ikke at arbejde for, at kobber godkendes som 

aktivstof i Danmark. 

 

Der kan være forskel på afgrøder og sygdomstryk mellem de forskellige 

lande, som bevirker, at efterspørgslen efter plantebeskyttelsesmidler er for-

skellig. I Danmark er der via sprøjtemiddelstrategien afsat midler til en til-

skudsordning til alternative pesticider, som administreres af Miljøstyrelsen.  

 

Spørgsmålet om beskyttelse mod vinddrift, dvs. pesticider, der bæres med 

vinden eller ved fordampning og afsættes uønskede steder, viser, at ingen af 

de adspurgte lande har indført specifikke foranstaltninger for at forhindre 

dette, og således følger alle de adspurgte lande de generelle EU-regler på 

området. Der nævnes forskellige tiltag som fx den obligatoriske uddannelse 

af brugerne af sprøjtemidler, tilstedeværelse af læhegn, bufferzoner og for-

bud mod sprøjtning ved høje vindhastigheder. 

 

Tilskudsmulighederne til de økologiske frugt- og bæravlere varierer også en 

del landene imellem. Danmark ligger her i den øverste ende med tilskud på 

6.825 kr./ha til arealer med økologisk frugt og bær ift. f.eks. Estland, der giver 

3113 kr./hektar og Nederlandene, der giver 2888 kr./hektar. 
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Tyskland har valgt ikke at deltage i nabotjekket, men de informationer, vi har 

kunnet fremsøge fra åbne internetressourcer viser, at de har adgang til plan-

tebeskyttelse med kobber, og samtidig har de relativt høje tilskudssatser. 

Tyskland har endvidere indført tiltag, som skal begrænse forureningen af 

økologiske afgrøder med prosulfocarb. 
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2. Indledning 

I Fødevare- og Landbrugspakken fra december 2015 er ét af initiativerne, at 

der skal udføres et nabotjek af regler og rammevilkår for økologisk frugt- og 

bærproduktion. Baggrunden er, at den danske produktion af økologisk frugt 

og bær måske kan øges, hvis konkurrenceevnen bedres, hvilket kan mindske 

afhængigheden af import. Det er derfor relevant at undersøge, om der er for-

hold i Danmark, herunder produktionsforhold, regler og andre rammevilkår, 

der adskiller sig væsentligt fra nogle af de lande i EU, som vi sammenligner 

os med, eller som vi importerer fra. 

 

Nabotjekket blev sat i gang i foråret 2016, hvor der blev sendt spørgeske-

maer, med i alt 19 spørgsmål, til 9 udvalgte lande: Sverige, Polen, Estland, 

Letland, Litauen, Finland, Tyskland, Nederlandene og Italien. Der er modta-

get svar fra Sverige, Polen, Estland, Finland, Nederlandene og Italien. 

Idet Tyskland er et vigtigt samhandelsland for Danmark, er der i rapporten 

medtaget oplysninger, som kan findes på internettet. 

 

Der er stillet spørgsmål til emner som afgifter på plantebeskyttelsesmidler, 

hvilke plantebeskyttelsesmidler landene har til rådighed i den økologiske pro-

duktion, skadevoldere og sygdomme samt tilskudsmuligheder og satser.  

 

I nabotjekket sammenlignes alene forholdene omfattet af spørgsmålene i det 

udsendte spørgeskema, og der er derfor ikke taget højde for forskelle i lande-

nes udgifter til arbejdsløn, produktionsomkostninger, generelle afgifter mm. 
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3. Økologisk frugt- og 
bærproduktion i Danmark 

I Danmark er det æbler, der dyrkes mest af inden for økologisk frugtavl, men 

der bliver også dyrket for eksempel pærer og blommer økologisk. De bær, 

der hyppigst dyrkes økologisk i Danmark, er jordbær, solbær og kirsebær. 

Jordbær sælges især til at blive spist uden yderligere forarbejdning, mens 

solbær og kirsebær primært sælges til forarbejdning. De bliver typisk lavet til 

marmelade og saft1. 

 

I 2015 blev der i Danmark dyrket 6.165 hektar med frugt og bær, og ud af 

disse var 596 hektar økologisk dyrket, dvs. 9,7 % af den danske frugt- og 

bærproduktion var økologisk2. Selv i højsæsonen (august/september) kan 

den hjemlige produktion af kernefrugt ikke dække forbrugernes behov. I 2014 

var den samlede import af friske, økologiske æbler på 4.414 tons3. Den dan-

ske produktion af økologiske æbler var i 2014 på 550 tons4, hvoraf 170 tons 

gik til eksport. For at dække efterspørgslen importeres der derfor store 

mængder året rundt3. 
 

Oplysningerne i afsnit 3.1 og 3.2 baserer sig væsentligst på Analyse af ram-

mevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark (FødevareErhverv, 

2009). Både i aftale om Grøn Vækst og i Sprøjtemiddelstrategi 2013-2016 

har der været indsatser for at fremme godkendelsen af pesticider til økologi-

ske frugt- og bærafgrøder. Disse indsatser har sammen med indfasningen af 

Plantebeskyttelsesforordningen (EF/1107/2009) betydet, at tilgængeligheden 

af pesticider til økologisk brug i Danmark er på linje med vores nabolande. 

 
 

3.1 Import og eksport af økologisk frugt og bær 
 

For så vidt angår import af økologisk frugt, udgør æbler det mest værditunge 

produkt efterfulgt af mere eksotiske frugter som bananer, appelsiner og citro-

ner. Grunden til, at der importeres så mange friske æbler, der potentielt 

kunne produceres herhjemme, er, at der skal tages hensyn til tilgængelighed 

i løbet af året, kvalitet og pris. Især udseendet har de danske æbler svært 

ved at konkurrere på, f.eks. kan forårsfrost resultere i, at æbler får nogle ka-

rakteristiske striber på skrællen.   

 

                                                           
1
 Økologiens bidrag til samfundsgoder, ICROFS 2015. 

2
 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter, NaturErhvervstyrelsen 2015. 

3
Danmarks Statistik, 2016.  

4
http://www.landbrugnet.dk/Artikler/33877/snart-slut-med-danske-oeko-aebler  
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Der importeres også frosne eller forarbejdede frugt- og bærprodukter som 

f.eks. jordbær, hindbær og æblesaft, og her er det næsten udelukkende pri-

sen, der er afgørende for, at det ikke er danske produkter, der vælges5. 

 

Der importeres flest økologiske æbler fra Italien og Tyskland. Herudover im-

porteres en mindre del fra Nederlandene og lande uden for Europa (f.eks. 

Sydamerika) og en lille del importeres fra Frankrig, Spanien, Sverige, Østrig, 

Norge og de Baltiske lande. 

 

Den relativt lille eksport af økologiske æbler, sker hovedsageligt til Sverige, 

og derudover eksporteres der lidt til Frankrig, Tyskland (dog importeres der 

langt flere æbler her fra, end Danmark selv eksporterer), Færøerne og Grøn-

land6. 

  

Der er dog en god og stigende efterspørgsel på dansk produceret frugt, og 

mange danske forbrugere vil gerne betale en merpris for at få danskproduce-

rede varer. Dette skyldes forhold som troværdighed, stort udvalg af sorter, 

smagskvalitet (dette hænger sammen med klimaet), fokus på lokale fødeva-

rer samt transportafstande7. 

 

 
3.2 Udfordringer for danske producenter 
 

Der er formentlig flere årsager til, at den danske produktion af økologisk frugt 

og bær ikke er større på trods af, at efterspørgslen er til stede. Det er ikke 

nemt at dyrke frugt og bær i Danmark. Danmark ligger klimatisk ved den 

nordlige grænse for produktion af visse typer af frugt. Det relativt kølige klima 

betyder, at frugterne vokser langsomt.  

 

Øvrige forudsætninger for succesfuld frugtavl er, ud over klima, bl.a. jord-

bundsforhold samt forebyggelse af sygdomme. I den økologiske dyrkning er 

man ekstra afhængig af gode vækstforhold for planterne5  

 

Skurv, som er en hyppig sygdom i æbler og pærer, er blandt en af de største 

udfordringer for de danske æbleavlere. Svampeangrebet kan være ødelæg-

gende for høsten8. 

 

Det er vanskeligt at undgå angreb af skurv, og når først skurven har etableret 

sig på grenene, vil angrebet blive større år efter år, hvis den ikke bekæmpes. 

I økologisk produktion bekæmpes skurv især ved forebyggende metoder som 

valg af robuste sorter og renholdelse i plantagen og ved sprøjtning med f.eks. 

svovl9. 

 

Som det fremgår senere i rapporten, så er nogle frugtavlere i Danmark be-

gyndt så småt at anvende en ny metode med markiser til overdækning af 
                                                           
5
 Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark, FødevareErhverv 2009. 

6
 Danmarks Statistik, 2016. 

7
 Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark, FødevareErhverv 2009. 

8
 http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/april04/skurv.html 

9
 http://icrofs.dk/fileadmin/icrofs/Landbrugsavisen_artikler_PDF/14_LA_12-09-14_Saadan_kom-

mer_du_skurv_til_livs.pdf  

http://icrofs.dk/fileadmin/icrofs/Landbrugsavisen_artikler_PDF/14_LA_12-09-14_Saadan_kommer_du_skurv_til_livs.pdf
http://icrofs.dk/fileadmin/icrofs/Landbrugsavisen_artikler_PDF/14_LA_12-09-14_Saadan_kommer_du_skurv_til_livs.pdf
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æbletræer til at bekæmpe skurv. Metoden er meget simpel og går ud på at 

holde træerne tørre, så svampesporer i jorden ikke spredes til træerne, når 

der regner, hvor svampesporerne vil blive aktiveret10. 

 

Det er svært at få god økonomi i at producere økologisk frugt og bær i Dan-

mark. Det skyldes blandt andet høje omkostninger til arbejdsløn og relativt 

lave udbytter af fejlfri frugter, som gør, at prisen på danskproduceret frugt er 

en del højere. 

 

Den lille produktion af fejlfri frugt og bær i Danmark gør, at det kun er muligt 

at imødekomme butikkernes og forbrugernes ønske om frisk økologisk frugt 

og bær i en kort periode af året. Nogle af de udenlandske producenter/virk-

somheder kan levere hele året. Ydermere medfører den relativt lille produk-

tion i forhold til efterspørgslen i Danmark, og den deraf korte salgsperiode, at 

pakning, transport og markedsføring udgør en større del af de samlede pro-

duktionsomkostninger end i de lande, der har en større produktion11.   

 

 

3.3 EU-lovgivningen 
 

Økologer kan i de tilfælde, hvor det er vurderet, at der er akut fare for afgrø-

den, anvende visse godkendte plantebeskyttelsesmidler, men de midler, der 

er til rådighed, er ikke altid tilstrækkelige, hvis der skal sikres en nogenlunde 

stabil produktion. 

 

De midler, som økologerne må anvende i henhold til økologiforordningen, så-

fremt de er godkendt i henhold til pesticidforordningen i de enkelte lande, er 

midler som indeholder ikke-syntetiske aktivstoffer, som enten er af mineralsk 

oprindelse, er udvundet fra planter, eller mikroorganismer. 

 

Inden jordbrugere kan anvende plantebeskyttelsesmidler, der er baseret på 

de føromtalte stoffer/mikroorganismer, skal de aktive ingredienser, kaldet ak-

tivstofferne, have gennemgået en grundig EU- risikovurdering (eller som mi-

nimum være i proces) med henblik på godkendelse iht. Pesticidforordningen 

1107/2009.  

 

Denne godkendelse udgør EU’s positivliste over alle EU godkendte aktivstof-

fer til brug i såvel konventionel som økologisk avl. Et aktivstof, der ikke er på 

listen eller er under vurdering til listen, må ikke anvendes i EU (med mindre 

der nationalt er givet dispensation til anvendelse i bestemte afgrøder).  

 

Hvis økologer ønsker at bruge midler med et aktivstof eller basisstof, skal det 

ydermere være optaget på bilag 2 i økologiforordningen12, som angiver hvilke 

aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler, der til visse formål kan tillades an-

vendt i økologisk jordbrug.  

 

                                                           
10

 www.pometet.dk 

11
 Rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark, FødevareErhverv 2009. 

12
 Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser 

til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, 

for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (med senere ændringer) (i det følgende kal-

det ”kommissionsforordningen”). 
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Efter EU-godkendelse (pesticidforordningen samt økologiforordningen) skal 

plantebeskyttelsesmidler til økologisk produktion, som er baseret på et af 

disse aktivstoffer, efter ansøgning risikovurderes og godkendes af de natio-

nale myndigheder (i Danmark Miljøstyrelsen) på lige fod med alle andre plan-

tebeskyttelsesmidler13. 

 

Basisstoffer skal dog ikke godkendes nationalt og må benyttes i det omfang, 

de er godkendt efter pesticid- og økologiforordningen. Der er derfor i forhold 

til anvendelse af basisstoffer ens vilkår for avlere i hele EU. 

 

  

                                                           
13

 Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark, FødevareErhverv. 
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4. Resultater 

I dette kapitel præsenteres en sammenskrivning af spørgsmål og svar fra de 

6 lande, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Svarene vil blive 

gennemgået med angivelse af forskelle og/eller ligheder landene imellem.  

 

 

4.1 Udvælgelse af lande 
 

Der er sendt spørgeskema til 9 lande: Sverige, Polen, Estland, Letland, Li-

tauen, Finland, Tyskland, Nederlandene og Italien. 

 

Landene er udvalgt ud fra forskellige parametre. Lande som Sverige og 

Tyskland er oplagte at sammenligne med Danmark, dels fordi de er nabo-

lande, og dels fordi Danmark importerer mange økologiske æbler og jordbær 

fra Tyskland samt jordbær fra Sverige. Endvidere er klimaet i Sydsverige og i 

Nordtyskland sammenlignelige med det danske. Polen er valgt, fordi det er et 

land, som Danmark importerer en del især frosne jordbær og hindbær fra. 

Den nordlige del af Polen har endvidere et klima, der minder om det danske. 

Nederlandene og Italien er ligeledes lande, som Danmark importerer en del 

fra, og derfor er det interessant at sammenligne produktionsvilkårene med de 

danske. 

 

Der er modtaget svar fra 6 af de adspurgte lande: Sverige, Italien, Nederlan-

dene, Finland, Estland og Polen. Der er meget stor forskel på, hvor fyldest-

gørende besvarelserne er, og nogle af landene har ikke besvaret alle spørgs-

målene i undersøgelsen. Dette er afspejlet i resultatbehandlingen, hvor der 

ikke konsekvent kan sammenlignes med alle landene. Landbrugs- og Fiskeri-

styrelsen har endvidere anvendt data fra internetsøgning, for at få tilskudsni-

veauet for en tysk delstat med,  

 

 

4.2 Størrelsen på produktionen i de enkelte lande 
 

Der er stillet spørgsmål til arealet med økologisk frugt- og bærproduktion i 

forhold til samlet produktionsareal i de enkelte lande. 

 

I Danmark var der i 2015 6.165 hektar med frugt- og bærproduktion, og ud af 

disse var 596 hektar økologiske. Dette betyder, at 9,7 % af arealet med frugt 

og bær var økologisk i 201514. Det kan konstateres, at andelen af økologisk 

frugt- og bærareal i forhold til det samlede frugt- og bærareal, er større end 

andelen af det samlede økologiske areal i forhold til det samlede jordbrugs-

areal i Danmark, hvor andelen i forhold til det konventionelle er 6,8 %12. Dan-

mark har således – ift. andelen af økologi generelt – en relativt stor andel af 

økologisk frugt og bær, men kun få hektar med disse afgrøder. 

Udviklingen i arealet med økologisk frugt og bær er skitseret i tabel 1. 

 

 

                                                           
14

 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter, NaturErhvervstyrelsen 2015.  
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Tabel 1: Udviklingen i arealet i hektar med frugt og bær over tre år 

År Økologisk Konventionelt  Andel økolo-
gisk areal ifht- 

konv. (%) 

2013 
 

518 7.053 7,3 

2014 
 

615 7.521 8,2 

2015 596 6.165 9,7 

 

Som det fremgår af tabel 1, så er økologi-andelen af frugt- og bærarealet i 

Danmark relativt stabilt.  

 

 

I de adspurgte lande er der meget stor forskel på, hvor store arealer der dyr-

kes med økologisk frugt og bær og forholdet mellem økologisk og konventio-

nelt dyrket areal. Landene har ikke angivet data fra det samme år, så data er 

fra enten 2013, 2014 eller 2015. 

 

Tabel 2 giver et overblik over de enkelte landes arealer med frugt- og bær-

produktion, samt hvor stor en del af disse arealer, der dyrkes økologisk. 

 

 

Tabel 2: Arealer i hektar med frugt og bær (Polen har ikke angivet deres areal) 

 

 

 

 

Som det fremgår af tabel 2, så har Nederlandene den mindste andel økolo-

gisk areal, idet de kun har 484 ha svarende til 2,5 % af det samlede areal 

med frugt og bær i 2014 blev dyrket økologisk.  

 

Den største procentvise andel økologisk areal findes i Estland, der dyrkede 

30,8 % af deres frugt og bær økologisk i 2015. I Estland var det samlede 

areal 5.866 hektar med frugt og bær, og 1.805 hektar var økologisk, dvs. de 

har undersøgelsens næststørste areal med økologisk frugt og bær. 

 

Italien har det største areal med økologisk frugt og bær i denne undersø-

gelse, og de har undersøgelsens næsthøjeste andel af økologisk areal i for-

hold til konventionelt, idet de dyrker 19,6 % økologisk. 

 

 Dan-
mark 

(2015) 

Est-
land 

(2015) 

Fin-
land 

(2015) 

Sve-
rige 

(2014) 

Neder-
lan-
dene 

(2014) 

Italien 
(2013) 

Samlet areal med frugt og bær 
 

6.165 5.866 6.674 4.700 19.430 518.000 

Økologisk areal med frugt og bær 
 

596 1.805 612 507 484 101.316 

Andel økologisk areal med frugt og bær, % 
 

9,7 30,8 9,2 10,8 2,5 19,6 
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I 2015 dyrkede Finland 9 % af deres frugt- og bærareal økologisk. De havde i 

alt 6.674 hektar med frugt og bær, hvoraf 612 hektar var økologisk dyrket. 

 

Sverige dyrkede i 2014 507 hektar med økologisk frugt og bær, og dette ud-

gør 10,8 % i forhold til det samlede areal med frugt og bær. 

 

Polen havde i 2015 41.223 ha med økologisk frugt og bær. Det samlede 

areal har de ikke oplyst, men Polen har en særdeles stor produktion af især 

bær (primært hindbær og solbær). De eksporterer mange bær til andre EU-

lande, og Danmark aftager også, som tidligere nævnt, en del af denne pro-

duktion.   

 

Som det fremgår af tabel 2, så er der i Danmark, Sverige og Finland ikke stor 

forskel på hverken størrelsen på arealet med økologisk frugt og bær eller an-

delen af økologisk areal.  

 

Det kan således konkluderes, at Danmark, sammen med Sverige og Finland, 

ligger i den lavere ende af skalaen, hvad angår antal hektar med økologisk 

frugt og bær sammenlignet med det samlede areal med frugt og bær.  

 

 
4.3 Sygdomme og skadevoldere 
 

Der blev stillet spørgsmål til hvilke faktorer, der forårsager udbyttenedgang i 

frugt- og bærproduktionen. 

 

I Danmark er det, udover sygdomme, insektangreb og skader pga. vejr (frost, 

vind, sol, sne, hagl), der er blandt de mest almindelige årsager til udbyttened-

gang. De mest almindelige sygdomme er skurv, æblekræft, gråskimmel og 

rodsygdomme i jordbær og hindbær, bladpletsyge i kirsebær og skivesvamp i 

ribs og solbær. 

 

Nederlandene nævner sygdomme som kræft, skurv, gråskimmel og skade-

dyr. Nederlandene pointerer desuden, at de økologiske udbytter ikke påvir-

kes mere end de konventionelle af vejret. 

 

Estland angiver vejrforhold som forårsfrost, tørke, regn, sol og hagl. Herud-

over nævnes skadevoldere og sygdomme som æbleblomstbille, æblevikler, 

skurv i æbler, Monilinia i æbler, gråskimmel i jordbær og hindbær, savhveps 

og blommevikler i stenfrugter, bladpletsyge og filtrust i solbær og ribs.  

 

Polen nævner nogle af de samme sygdomme såsom skurv, æblekræft, Moni-

linia, sodplet, opbevaringssygdomme, bladlus, æbleviklere og bladviklere. I 

jordbær og hindbær er det største problem i Polen gråskimmel. I kirsebær og 

surkirsebær er det Monilinia, bladpletsyge og kirsebærflue. I ribs, solbær og 

stikkelsbær er det amerikansk stikkelsbærmeldug og bladpletsyge. 

 

Sverige angiver, at det er sygdomme som skurv og kræft i æbler, opbeva-

ringssygdomme, gråskimmel og skimmel samt skadedyret bladvikler, der er 

de vigtigste faktorer. 

 

Italien nævner, at de mest almindelige skader skyldes enten vejrforhold 

(hagl, frost, vind osv.) eller skadedyr og sygdomme. De mest almindelige 

sygdomme er skurv i æbler, hindbærstængelsyge, gråskimmel i hindbær og 
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Monilinia i stenfrugter. De mest almindelige nematoder (rundorme) er Melo-

idogyne spp, mens de mest almindelige insekter er skjoldlus, bladlus og æb-

levikler. Herudover forårsager rød jordmide også udbyttenedgang i økologisk 

frugt og bær. 

 

Helt overordnet er der mange lighedspunkter imellem de forskellige landes 

svar, og det er svært at sige noget om, hvorvidt nogle lande er mere plaget af 

skadevoldere end andre, da skadevoldere vil variere med de klimatiske for-

hold, dyrkningsforholdene og typen af afgrøde. Der vil givet være behov for 

lidt forskellig håndtering af skadevoldere landene imellem. 

 

Tabel 3 viser, at der er nogle sygdomme, der er problematiske i samtlige af 

de nordlige lande: skurv i æbler, kræft i æbler, gråskimmel i bær (primært 

jordbær eller hindbær) og herudover nævnes Monilinia, bladpletsyge og æb-

levikler også af halvdelen af landene, som betydende skadevoldere. 

 

 

Tabel 3: Oversigt over de hyppigste skadevoldere i de enkelte lande 

 

 

  

4.4 Plantebeskyttelsesmidler 
 

Der blev i undersøgelsen stillet spørgsmål til, hvilke plantebeskyttelsesmidler, 

der må bruges i de pågældende lande. 

 

Danmark har sammen med det udsendte spørgeskema vedlagt en liste med 

de midler, som Miljøstyrelsen har godkendt og som er tilladt til økologisk 

brug. 

  

Det er kun Sverige og Italien, der har sendt et link til deres nationale lister. 

De øvrige lande har svaret kort, at de har et system, der overordnet minder 

Skadevolder Danmark Sverige Polen Estland Italien Ne-

der-

lan-

den

e 

Skurv x x x x x x 

Æblekræft x x x   x 

Gråskimmel x x x x x  

Bladpletsyge x  x x   

Skivesvamp x      

Æbleblomstbille    x   

Æblevikler   x x x  

Bladvikler  x x    

Monilinia    x x  

Filtrust    x   

Bladlus     x  

Hindbærstængel-

syge 

    x  

Vind og vejr x   x x x 
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om det danske, hvor aktivstofferne nævnt i Kommissionsforordningen må an-

vendes af økologer, mens midler, der ønskes markedsført, skal igennem en 

national godkendelse, før de må bruges af økologer i de enkelte lande. 

 

Da der ikke er lister over tilgængelige midler fra alle landene, kan der ikke fo-

retages en præcis sammenligning.  

 

Det fremgår af listen fra Sverige, at de har adgang til nogle af de samme mid-

ler, som vi har i Danmark, så de to lande minder meget om hinanden. Der er 

ikke godkendt produkter, der indeholder tungmetallet kobber i de to lande, og 

her adskiller Sverige og Danmark sig fra nogle af de øvrige lande. 

 

Italien har et helt andet klima end Danmark, og de kan derfor dels dyrke 

mange flere forskellige typer af frugt og bær, og dels har de mulighed for at 

dyrke næsten året rundt. De vil derfor givetvis have brug for flere midler end 

Danmark. Der kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes på antal tilgænge-

lige midler.  

 

 

4.4.1 Afgifter på plantebeskyttelsesmidler 

 

Der er stillet spørgsmål til, hvorvidt landene har afgifter, der påvirker prisen 

på de plantebeskyttelsesmidler, der må anvendes i økologisk frugt og bær-

produktion. Der bliver også spurgt, om der eventuelt er reduceret afgift på 

midler til økologisk brug. 

 

I Danmark skal der betales en pesticidafgift af alle plantebeskyttelsesmidler, 

og denne afgift er differentieret, således at den er højere jo mere belastende 

midlet vurderes at være for mennesker og miljø. Hertil kommer en basisafgift 

pr. kg. aktivstof. Ud over mikroorganismer, som er fritaget fra belastningsaf-

giften, er der ikke lavere afgift for midler til økologisk brug med mindre de re-

elt udgør en mindre belastning.  

 

Alle lande i nabotjekket, bortset fra Sverige, har svaret, at de ikke har afgifter, 

der påvirker prisen på de midler, økologer må bruge. 

  

Det fremgår ikke helt klart, om Polen har en pesticidafgift. De nævner en af-

gift på 8 %, men det formodes, at der her er tale om moms. 

 

I Sverige betaler producenterne en årlig afgift afhængigt af, hvor store 

mængder plantebeskyttelsesmidler, der sælges.   

I det svenske afgiftssystem, bliver midler til plantebeskyttelse pålagt en afgift 

på 27 kr./kg aktivstof. Der skelnes ikke imellem om midlerne er mere eller 

mindre skadelige for mennesker og miljø.  

  

I Italien betaler de en såkaldt ”eco-tax”, som bliver brugt til at understøtte 

økologisk jordbrug. Det betyder, at producenterne skal betale 2 % af forrige 

års salg af plantebeskyttelsesmidler for bestemte kategorier inden for plante-

beskyttelse.  

 

Det er kun Danmark og Sverige, der har reelle pesticidafgifter, så der er stor 

forskel landene imellem for så vidt angår dette rammevilkår. I Sverige, som 

er et land, vi kan sammenligne os med på mange parametre, skal avlerne 
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generelt betale en mindre afgift sammenlignet med den afgift, der er på mid-

ler i Danmark. I Danmark tilbageføres en del af provenuet fra pesticidafgiften 

til landbrugserhvervet i form af jordskattelettelser og bidrag til produktions- og 

promilleafgiftsfondene herunder bl.a. Fonden for Økologisk Landbrug. I Dan-

mark er der endvidere via sprøjtemiddelstrategien afsat midler til en tilskuds-

ordning til alternative pesticider, som administreres af Miljøstyrelsen.  

 

 
4.4.2 Svovl  

 

Sprøjtesvovl anvendes af økologer til at bekæmpe sygdommen skurv, som 

kan give meget store udbyttenedgange i både æbler og pærer. 

 

Der er stillet spørgsmål til, om landene har afgifter på svovl, når det anven-

des som plantebeskyttelsesmiddel samt størrelsen på den eventuelle afgift. 

 

Som det fremgår af ovenstående afsnit, er det kun Danmark og Sverige, der 

har angivet, at de har afgifter på plantebeskyttelsesmidler. 

 

I Danmark er afgiften på sprøjtesvovl 95 kr./kg for produktet Kumulus S, som 

indeholder 800 g S/kg. 

  

I Sverige betales 27 kr./kg aktiv ingrediens i midlet. For produktet Kumulus S, 

betales 22 kr./kg. Dette kan holdes op imod den danske afgift på det samme 

middel, som er 95 kr./kg. 

 

Tabel 4: Afgift på svovl anvendt som plantebeskyttelsesmiddel 

 

 

Der er stillet spørgsmål om, hvorvidt landene anvender alternativer til svovl 

og hvilke alternativer, de eventuelt anvender. 

 

I Danmark er man så småt begyndt at anvende markiser/overdækning til be-

skyttelse af frugttræer. Dette kan have en præventiv effekt til beskyttelse mod 

skurv. Selvom et tag eller en regnmarkise ikke kan forhindre træerne i at 

blive våde i perioder med meget regn og blæst, så er blade og frugter typisk 

våde i kortere tid, hvilket reducerer skurvsvampens mulighed for at inficere. 

 

Kaliumbicarbonat kan også anvendes og er effektivt. Fra maj 2016 har pro-

duktet Armicarb været tilgængeligt på det danske marked. 

 

Nederlandene anvender også kaliumbicarbonat, men finder ikke, at det kan 

anvendes som fuld erstatning for svovl. Derfor anvendes en kombination af 

kaliumbicarbonat og svovl, så anvendelsen af svovl kan reduceres. 

 

Estland eksperimenterer med kaliumbicarbonat og en natriumsilicat-opløs-

ning, og de har oplevet gode resultater med denne kombination.  

Danmark Sverige Polen Italien  Nederlandene Estland  

95 kr for midlet Kumulus 22 kr. for midlet Kumulus Ingen afgift Ingen afgift  Ingen afgift Ingen afgift  
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Italien bruger svovl til at bekæmpe skurv i æbler samt til bekæmpelse af mel-

dug. Til bekæmpelse af meldug i jordbær anvendes Ampelomyces quiscalis. 

Kaliumbicarbonat anvendes mod meldug i bær og skurv i æbler. Laminarin 

anvendes mod meldug i jordbær samt skurv i æbler. 

 

Som det fremgår, så anvender de forskellige lande i nabotjekket i et vist om-

fang de samme og i et vist omfang forskellige alternativer til svovl.  

 

De stoffer, som de forskellige lande har angivet, er også alle tilladte i økolo-

gisk jordbrug i Danmark. Dog er danske producenter, i fht. anvendelse af 

sprøjtesvovl, alt andet lige konkurrencemæssigt dårligere stillet end de andre 

lande pga. afgiftsniveauet. 

 

 
4.4.3 Kobber 

 

Et andet alternativ til bekæmpelse af blandt andet skurv er tungmetallet kob-

ber. 

 

Landene er blevet spurgt, om de har midler med kobber, der er nationalt god-

kendt og kan anvendes af økologer. 

 

I Danmark anvendes ikke midler med kobber, og dette er heller ikke et ønske 

fra økologierhvervet og forbrugere. Økologerne ønsker ikke at anvende kob-

ber, da mange mener, at det ikke er foreneligt med de økologiske principper 

at anvende et tungmetal i produktionen. 

I Danmark ophørte Miljøstyrelsens godkendelse af plantebeskyttelsesmidler 

med kobber i 1993, og det betyder, at hverken konventionelle eller økologi-

ske avlere, må bruge kobber i deres produktion. Der har ikke siden været 

søgt om godkendelse af kobber til plantebeskyttelse i Danmark.  

 

Dele af landbruget i Nederlandene ønsker heller ikke at bruge kobbermidler, 

og andre dele mener, at de har behov for det i frugt- og kartoffelproduktionen. 

Nederlandene er omgivet af lande, der må bruge kobber, og i våde sæsoner 

mener de økologiske producenter ikke, at der er fair vilkår medlemsstaterne i 

mellem. 

 

Estland har et plantebeskyttelsesmiddel med kobber, som anvendes mod 

svampesygdomme i frugttræer. 

 

Polen har (mindst) to plantebeskyttelsesmidler med kobber. 

 

Sverige har ingen tilladte midler med kobber. 

 

Italien har cirka 160 plantebeskyttelsesmidler med kobber at vælge imellem. 

 

Finland har ingen midler med kobber. 

 

Det ses, at mindre end halvdelen af de lande, der har deltaget i nabotjekket, 

har adgang til plantebeskyttelsesmidler med kobber i det økologiske jord-

brug. I Danmark, Sverige, Finland og Nederlandene er der ikke midler med 

kobber, der kan anvendes til plantebeskyttelse. 
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4.4.4 Vinddrift 

 

Der er stillet spørgsmål om vinddrift, og om landene gør noget specielt mht. 

beskyttelse mod forurening med konventionelle pesticider som f.eks. midlet 

prosulfocarb. Vinddrift forekommer når der sker afdrift eller fordampning af 

pesticider fra det sted, hvor der sprøjtes, til en anden afgrøde længere væk. 

Hvis det f.eks. er økologiske afgrøder, så er det problematisk, at der kan fin-

des konventionelle pesticidrester i afgrøden.  

 

I Danmark er der iværksat en frivillig handlingsplan, hvor konventionelle land-

mænd lærer om forbedret sprøjteteknik, udstyr mv. De mere generelle regler 

omfatter et obligatorisk sprøjtebevis og obligatoriske opfølgningskurser, som 

landmanden skal have for at sprøjte egne eller andres marker. Dertil er der 

krav om syn af sprøjter. 

 

Nederlandene oplever vinddrift (fra både prosulfocarb og propamocarb) som 

et stigende problem, og derudover nævnes også fordampning, som kan ske 

uger efter, at der er blevet sprøjtet, og som også kan resultere i utilsigtet foru-

rening af afgrøder..  

 

Nederlandenes kontrolorgan SKAL beder de konventionelle landmænd om at 

tage deres forholdsregler (bufferzoner, læhegn) i forbindelse med sprøjtning 

for at beskytte mod forurening. Det er dog frivilligt for landbruget, om de vil 

følge henstillingen. 

 

Estland har et krav om, at økologiske landmænd skal sørge for at have buf-

ferzoner af en tilpas størrelse for at beskytte afgrøderne mod vinddrift. Kon-

ventionelle landmænd må ikke sprøjte, hvis vindhastigheden er mere end 4 

m/s. Denne regel kan kun fraviges, hvis det er tilladt iflg. etiketten til det spe-

cifikke middel. Estland nævner også det generelle EU-krav om regelmæssig 

kontrol af sprøjteudstyr. 

 

Polen beskriver, at de har generelle regler for anvendelse af plantebeskyttel-

sesmidler, som skal beskytte mod unødvendige risici samt vinddrift. 

 

Sverige har nævnt tre generelle foranstaltninger 1) obligatorisk sprøjtekursus 

for alle, der anvender pesticider, 2) obligatorisk afprøvning af sprøjteudstyr 

og 3) krav om bufferzoner, der fastsættes efter vindforhold og øvrige forhold. 

 

Italien har svaret, at de har en pesticidhandlingsplan, der foreskriver, at Miljø-

ministeriet, Landbrugsministeriet og Sundhedsministeriet skal udarbejde ret-

ningslinjer for frivillige tiltag, der skal forhindre f.eks. vinddrift. Samme hand-

lingsplan sikrer, at der foretages den forordningsbestemte kontrol af sprøjte-

udstyr.  

 

Finland har heller ingen specifikke forholdsregler, dvs. de overholder kun de 

generelle EU-regler. 

 

Det ses, at alle lande har de generelle EU-regler, og ikke har indført speci-

fikke regler for at forhindre vinddrift. 
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4.4.5 Procedure ved fund af konventionelle pesticider i økologisk 

frugt og bær 

 

Der er stillet spørgsmål om, hvad landene gør i tilfælde af, at der findes kon-

ventionelle pesticider i økologisk frugt og bær. 

I Danmark er der i få tilfælde fundet pesticidrester i økologisk frugt og bær. 

 

Jf. pesticidgrænseværdiforordningen 396/2005, artikel 18, skal produkter om-

fattet af forordningen, på det tidspunkt, hvor produkterne markedsføres, dvs. 

typisk når produktet kan købes i f.eks. supermarkedet, overholde de gæl-

dende maksimalgrænseværdier (MRL). Ved produkt forstås f.eks. æble, 

pære el. lign. 

 

Hvis der ved prøvetagning af økologisk frugt eller bær i Danmark findes over-

skridelse af MRL, er proceduren, at myndighederne sikrer, at salget af det 

pågældende produkt stoppes, og det undersøges, om der er sket en fejl i fø-

devarevirksomheder i Danmark. Enhver overskridelse vurderes af DTU Fø-

devareinstituttet og hvis overskridelsen vurderes at være sundhedsmæssigt 

uacceptabel, vil der også skulle ske en tilbagekaldelse af produktet. Ved 

fund, der ikke overskrider MRL, har landene de procedurer, der beskrives i 

det følgende. I forhold til økologireglerne vil de danske myndigheder foretage 

yderligere undersøgelser. 

 

Disse undersøgelser består af to dele: 

 1) Bede specialister fra DTU Fødevareinstituttet om at vurdere sandsynlig-

heden for, at der er tale om en utilsigtet forurening eller bevidst anvendelse 

 2) Bede myndighederne i leverandørlandet (dette gøres via OFIS, Organic 

Farming System) og leverandørens kontrolorgan om at foretage undersøgel-

ser tilbage i kæden. Når de danske myndigheder har vurderet alle tilgænge-

lige oplysninger, vil det blive besluttet, om produktet skal nedklassificeres. 

 

Nederlandene svarer, at hvis fundet af konventionelle pesticider i det økologi-

ske produkt ikke overstiger MRL, vil kontrolorganet SKAL blokere produktet, 

hvis der er begrundet mistanke om overtrædelser jævnfør art. 91 (1) og (2) i 

Økologiforordningen (EF/889/2008), og SKAL påbegynder en undersøgelse. 

 

Estland svarer, at ved fund af konventionelle pesticider i økologiske produk-

ter, vil salget af produktet som økologisk blive stoppet, og det undersøges, 

om der er sket en fejl. Proceduren er meget lig den, vi har beskrevet for Dan-

mark, hvor der laves undersøgelser tilbage i forsyningsleddet og med invol-

vering af distributionslandets myndigheder, hvis det er aktuelt. 

 

Polen beskriver, at udfaldet af undersøgelsen afgør det videre forløb i sagen. 

Hvis landbrugeren ikke har brugt det ulovlige sprøjtemiddel og forureningen 

ikke er landbrugerens skyld, så er det op til kontrolorganet, hvad der skal ske 

med certificeringen. 

 

Sverige stopper salget af produktet midlertidigt, mens sagen undersøges 

nærmere. Det nationale katalog over forholdsregler i tilfælde af uoverens-

stemmelser og overtrædelser, beskriver, hvad der skal gøres alt afhængigt 

af, hvad undersøgelsen viser. Overlagt brug af konventionelle pesticider kan 

medføre salgsforbud af alle producentens produkter. Hvis overlagt brug af 

ulovlige pesticider ikke kan bevises, men pesticidet er brugt på bedriftsni-
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veau, skal marken/markerne omlægges til økologi på ny og de høstede af-

grøder skal sælges som konventionelle. Hvis produktet stammer fra et andet 

land, vil OFIS blive notificeret. Herefter vil man tage de nødvendige forholds-

regler i forhold til det nationale katalog. 

 

Italiens Landbrugsministerium har udstedt et dekret om uoverlagt og teknisk 

uundgåelig forurening med plantebeskyttelsesmidler i økologisk jordbrug. De-

kretet foreskriver, at når der findes rester af konventionelle pesticider i økolo-

giske produkter, der overstiger en koncentration på 0,01 mg/kg, må produk-

terne ikke længere sælges som økologiske. Uanset mængden af pesticidre-

ster skal kontrolorganet udføre en undersøgelse, der skal klarlægge, om for-

ureningen er sket med overlæg eller om det er uforskyldt. Hvis der er sprøjtet 

med overlæg, vil produktet blive nedklassificeret og producenten kan blive 

suspenderet. 

 

Finland svarer, at de ved fund af konventionelle pesticider i økologisk produk-

tion, udsteder et salgsforbud og igangsætter yderligere undersøgelser. 

 

Som det fremgår af besvarelserne, så er fremgangsmåden ved fund af sprøj-

temidler, der ikke må anvendes i økologisk produktion, ret ens landene imel-

lem. 

 

Slutteligt skal det nævnes, at Kommissionen har stor fokus på denne efter-

forskning af pesticidfund. 

 

 
4.4.6 Tilskud til godkendelse af plantebeskyttelsesmidler 

 

Landene er blevet spurgt, om der ydes tilskud til firmaer, der ønsker at søge 

national godkendelse af nye, alternative plantebeskyttelsesmidler. 

 

I Danmark er der en tilskudsmulighed, der foreløbig gælder til og med 2016, 

hvor op til 80 % af udgifterne til udarbejdelse af en godkendelsesansøgning, 

eller fx supplerende effektivitetsundersøgelser kan af Miljøstyrelsen.  

 

Nederlandene svarer, at de fra 2014-2016 har haft et ”Green Deal”-samar-

bejde imellem flere instanser, hvor man har arbejdet intensivt på at få accele-

reret arbejdet med godkendelse af plantebeskyttelsesprodukter, som er 

”grønne” og mindre skadelige for mennesker og miljø. 

 

Italien svarer, at Sundhedsministeriet, som godkender alle produkter til plan-

tebeskyttelse, har lavere godkendelsestakster for naturlige plantebeskyttel-

sesprodukter end for syntetiske produkter. 

 

Estland, Polen og Sverige yder ikke nogle former for tilskud til ansøgnings-

proceduren.  

 

Som det fremgår, er der ret stor forskel på, hvordan landene har valgt at un-

derstøtte godkendelsen af nye produkter, som økologerne må bruge. 

 

Nederlandenes model minder om den danske, hvor hovedformålet er at gøre 

det mere attraktivt for firmaer at søge om godkendelse af deres produkter, 
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men hvor Nederlandene har fokus på at få gjort godkendelsesprocessen hur-

tigere ved at styrke samarbejdet imellem de involverede instanser, er der i 

Danmark mere fokus på at få omkostningerne ned  

 

Italien har et system, hvor der generelt er lavere takst for at få godkendt alter-

native midler. Det sender et signal fra myndighedernes side om, at man prio-

riterer de mindre belastende produkter. 

  

Det fremgår således, at næsten halvdelen af landene i undersøgelsen lige-

som Danmark har foranstaltninger, der kan gøre det mere attraktivt for fir-

maer, der ønsker at markedsføre alternative plantebeskyttelsesprodukter. 

 

 

4.5 Tilskud 
 

4.5.1 CAP15-tilskud 

 

Landene er blevet bedt om at opstille et typisk scenarium for CAP-tilskud for 

økologiske frugt- og bæravlere. 

 

Danmark har dels grundbetaling og dels økologisk arealtilskud, og så er der 

tillæg for økologisk frugt og bærproduktion. Tilskudsscenariet ser således ud: 

grundbetaling + økologisk arealtilskud + økologisk frugt og bærtillæg: 1900 

kr./ha + 870 kr./ha + 4000 kr./ha = 6.770 kr./ha/år. 

 

Nederlandene svarer, at de ikke har arealtilskud til økologer. Fra 2019 vil de 

have en flat rate, som består af grundbetaling på 2025 kr./ha og et greening 

fee på 863 kr./ha= 2888 kr./ha. 

 

Estlands tilskudssatser er som følger: grundbetaling på 864 kr./ha + arealtil-

skud til økologisk frugt og bærproduktion på 2250 kr./ha = 3114 kr./ha.  

 

I Polen har de grundbetaling + økologisk arealtilskud (ingen tilskud til frugt og 

bær). Det er ikke nævnt i besvarelsen, hvilke beløb de økologiske avlere kan 

opnå. 

 

Sverige har, som de fleste af de øvrige lande grundbetaling og økologisk are-

altilskud, men de har ikke tilskud til frugt og bærproduktion. Sverige har ikke 

oplyst beløbene. 

 

Italien angiver, at de har følgende muligheder for frugt og bæravlere: grund-

betaling: 895 kr./ha + greening fee: 455 kr./ha = 1.350 kr./ha. For økologiske 

citrusavlere er der en højere takst: 3376 kr./ha + 1714 kr./ha = 5.090 kr./ha. 

 

Ved en direkte sammenligning af de angivne takster i de forskellige lande (ta-

bel 5), har Danmark den højeste tilskudssats, og den er markant højere end  

de øvrige lande i nabotjekket. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Common Agricultural Policy 
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Tabel 5: CAP-tilskud til økologisk frugt- og bæravl, kr./ha/år 

 

 

 
4.5.2 Øvrige tilskud 

 

Der er stillet spørgsmål om hvorvidt, der ydes investerings- eller etablerings-

tilskud i landenes landdistriktsprogrammer til økologisk frugt og bær. 

 

Danmark har til og med 2016 haft økologisk investeringsstøtte, der henven-

der sig til økologer, hvor økologiske frugt- og bæravlere kan søge tilskud til 

teknologier, der kan bruges i frugt- og bærproduktion. Det kan være teknolo-

gier som f.eks. dyrkningstunneller til beskyttet produktion, mobilrobotter til 

græsslåning i frugt- og bærplantager eller gøde- og vandingsanlæg.  

 

Ingen af de øvrige lande har valgt at have specifikke tilskudsmuligheder for 

økologiske frugt- og bæravlere. 

 

Der er spurgt til, om landene yder nogle former for nationalt tilskud til de øko-

logiske frugt- og bæravlere, men ligesom i Danmark, har ingen af de delta-

gende lande valgt at yde nogle former for nationalt tilskud, der specifikt er 

målrettet de økologiske frugt- og bæravlere. 
 

 

4.6 Tyskland 
 

Tyskland har ikke deltaget i undersøgelsen, men da der er nogle parametre, 

der er interessante at sammenligne med danske forhold, er der via offentligt 

tilgængelige data lavet en sammenligning af tilskudsregime samt tilgænge-

lige plantebeskyttelsesmidler. 

 

Den tyske delstat Niedersachsen har offentliggjort data, hvor det fremgår, at 

de har forskellige satser til henholdsvis nye økologer og dem, der er fuldt om-

lagt. 

 

Grundbetalingssatsen for de, der dyrker kernefrugter (herunder æbler), sten-

frugter og blød frugt er på 9.188 kr./ha for nye økologer, mens den er 5.625 

kr./ha for fuldt omlagte bedrifter. For f.eks. pærer og jordbær er satsen la-

vere, da nye økologer får 6.750 kr./ha og omlagte bedrifter kan få 2.925 

kr./ha16. 

 

                                                           
16

http://www.ml.niedersachsen.de/themen/landwirtschaft/agrarfoerderung/agrarumweltmassnah-

men_aum/aum_details_zu_den_massnahmen/bv1_oekologischer_landbau_bv11_bv12/bv1---

oekologischer-landbau-grundfoerderung-121734.html  

Danmark Italien Nederlandene Estland Sverige Polen 

6.770 1.350/5.090 2.888 3.114 Har tilskud, men 

satsen kendes ikke 

Har tilskud, 

men satsen 

kendes ikke 
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Det har ikke umiddelbart været muligt at finde oplysninger om eventuelle an-

dre tilskud eller tillæg til økologer, men det ses, at tilskudsniveauet i Nie-

dersachsen ligger højere eller på niveau med Danmark. 

  

Det er muligt at finde en liste over de plantebeskyttelsesprodukter, som de ty-

ske økologer må bruge via FIBL (Forschungsinstitut für biologischen Land-

bau). Af denne liste fremgår det, at der er flere produkter med kobber, som 

økologer i Tyskland må anvende. 

 

Miljøstyrelsen er bekendt med, at Tyskland har indført krav om brug af af-

driftsreducerende udstyr, dvs. krav til størrelsen på de dyser, man sprøjter 

med, så pesticidet ikke forstøves så meget, krav til vind- og kørehastighed 

ved sprøjtning samt krav til større vandmængder ved udbringning af midler 

med prosulfocarb. Disse tiltag er indført for at begrænse spredningen til bl.a. 

økologiske afgrøder. 

 

Der kan ikke på denne spinkle baggrund konkluderes noget entydigt om for-

skellene i produktionsvilkår for danske og tyske økologer, men dette kunne 

eventuelt undersøges nærmere. 
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Bilag 1.1 Oversigt over spørgsmål 

 
 

Spørgsmålene er angivet på engelsk, da det er på dette sprog spørgeske-

maet er udsendt til landene. 

 

Tabel 6: Spørgsmål fra det udsendte spørgeskema 

Nr.  Spørgsmål 

1 Are inspectors who conduct inspections on organic farms employed by the competent au-

thorities, other public authorities, authorized private control bodies or subject to another em-

ployment relationship? 

2 Are control visits subject to fees? 

3 What is the size of the area used for organic fruit and berries production compared to the to-

tal fruit and berries production area in your country? 

4 What is the average size of holdings with production of organic fruit and berries (if possible)? 

5 What is the number of people working full time with the production of organic fruit and ber-

ries (if possible)? 

6 Which factors will usually cause reduced yields in organic fruit and berries production? 

7 Do you, in addition to the Commission Regulation on organic fruit and berries(889/2008), 

have any national requirements regulating the production of organic fruit and berries? 

8 Which plant protection products are permitted to use in organic farming in your country? 

9 Do you have tax systems applied on substances that affect the price on substances organic 

fruit and berries producers can use in organic production? Does your country have reduced 

taxes on substances for organic production? 

10 Do you have taxes on sulfur? 

11  If you do have taxes on sulfur when used as a pesticide, how much is it? 

12 Do you have alternatives to sulfur used for plant protection in organic farming, and if so, 

which ones? 

13 Do you have products with copper, that are nationally approved and on the annex II in Com-

mission Regulation 889/2008, and can therefore be used in organic farming? If yes, which 

products? 

14 Do you take special measures to protect against accidental drift of conventional pesticides 

(eg. Drift directly from spraying or contamination with more volatile substances such as 

prosulfocarb)? 

15  If by analysis there are findings of conventional pesticides (e.g. Prosulfocarb) in organic 

berries or fruit, what do you do? 

16 What is the typical scenario for CAP subsidies for the production of organic fruit and berries? 

17 I Do you have any specific project support schemes for organic fruit and berries production 

in your Rural Development Programme? 

18 Do you have any specific national support schemes for organic fruit and berries production? 

19 Do you have support for applicants/companies seeking authorization for placing on the mar-

ket of alternative plant protection products? 

 

 

De to spørgsmål, der er stillet om kontrol, behandles ikke i denne rapport. 

Der henvises i stedet til det nabotjek om økologikontrol, som Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen har gennemført. 

 

Der blev ydermere i undersøgelsen stillet spørgsmål om bedriftsstørrelse og 

antal ansatte i denne specifikke produktionsgren. Danmark har ikke selv væ-

ret i stand til at besvare disse spørgsmål, og da der ikke er kommet svar på 

dette fra de øvrige lande, er disse spørgsmål ikke behandlet i rapporten.
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