
 

 

Pilotprojekt - Udvikling af en værktøjskasse til landmænd med metoder 

til integreret skadedyrsbekæmpelse fra hele EU (EF/DG AGRI) 

Åben indkaldelse af casestudier 

I forbindelse med et pilotprojekt, der gennemføres for Europa-Kommissionen/DG AGRI, 

lancerer vi hermed en åben indkaldelse af casestudier til brug for den igangværende 

undersøgelse.  

Selv om pesticider har til formål at beskytte afgrøderne, kan de have en negativ indvirkning på f.eks. 

menneskers sundhed og miljøet. Derfor er pesticider og brugen af pesticider strengt reguleret på EU-

plan og nationalt plan. Desuden bidrager Europa-Kommissionen til håndhævelsen af en bæredygtig 

anvendelse af pesticider gennem direktiv 2009/128/EF (direktivet for bæredygtig anvendelse af 

pesticider - Bæredygtighedsdirektivet), der bl.a. fremmer anvendelsen og gennemførelsen af 

integrerede skadedyrsbekæmpelsesmetoder (IPM), og den fælles landbrugspolitik, der omfatter 

værktøjer til støtte for gennemførelsen af IPM-principperne i Bæredygtighedsdirektivet. 

Hovedformålet med det igangværende pilotprojekt er at tilvejebringe baggrundsviden om de 

mest lovende metoder, der kan hjælpe landmænd, rådgivere og politiske beslutningstagere med at 

reducere afhængigheden af pesticidanvendelse i hele EU, som det anbefales i Europa-Kommissionens 

Farm to Fork-strategi og i forbindelse med Green Deal. 

De specifikke mål for pilotprojektet er:  

1. At give en omfattende beskrivelse af de nuværende tilgængelige 

gennemførelsesmetoder (f.eks. politikker, landbrugspraksis, teknologier, initiativer fra 

den private sektor såsom certificeringer) for at reducere afhængigheden af pesticider. 

Undersøgelsen vil indeholde en opgørelse over de mest relevante værktøjer, politikker og 

retningslinjer, der er udviklet og anvendes i medlemsstaterne, overvågning og 

forudseenhed af skadedyr og sygdomme, teknologier (f.eks. biologisk 

skadedyrsbekæmpelse ved hjælp af mikroorganismer/virus, feromoner, planteekstrakter) 

og alternative metoder (f.eks. sædskifter, samdyrkning, blandede afgrøder, ikke-kemisk 

ukrudtsbekæmpelse, præcisionslandbrug, resistente sorter, støtte til gavnlige organismer). 

Beskrivelsen vil omfatte initiativer fra den private sektor og andre offentlige politikker, der 

fremmer og støtter en reduktion af afhængigheden af pesticidanvendelse. 

2. At vurdere potentialet i de tilgange, der er identificeret i mål 1, med hensyn til at 

reducere afhængigheden af pesticidanvendelse, og at bevise deres effektivitet samt de 

barrierer (reelle eller opfattede), der begrænser deres udbredelse. Undersøgelsen skal 

navnlig opregne og vurdere barriererne og forklare deres årsager og mulige måder at 

overvinde dem på. Projektet vil især undersøge følgende drivkræfter og hindringer: 

- Økonomiske aspekter (f.eks. ekstraomkostninger i forhold til merværdi) i 

forbindelse med faktorer, der er forbundet med variationer i landbrugsmiljøet 

(f.eks. klimatiske, regionale og afgrødespecifikke faktorer), herunder risikostyring 

(med eller uden forsikringsordninger for skadedyrsrelaterede udbytte- eller 

kvalitetstab); 

- andre aspekter i forbindelse med viden, tilgængelighed og adgang til information, 

tilgængelige eller kommende teknologier og 

- Forholdet mellem landbrugerne og de andre aktører i hele fødevarekæden. 

3.  At foreslå specifikke strategier for, hvordan god praksis kan udbygges i hele EU;  

4.  At oprette en database for hele EU med relevante oplysninger og vejledning, der skal 

sætte landmænd og rådgivningstjenester i stand til at reducere afhængigheden af brugen af 

pesticider, og at identificere en passende kommunikationsstrategi for at sprede den så bredt 

som muligt i EU. 

Konklusionerne af undersøgelsen bør give nyttige oplysninger til brug for fremtidige tiltag på EU- og 



 

 

medlemsstatsniveau, herunder gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik efter 2020. 

I den forbindelse vil der blive lagt særlig vægt på integreret skadedyrsbekæmpelse som defineret 

i direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og i medlemsstaternes retningslinjer. Der vil 

blive anvendt en række forskellige dataindsamlingsmetoder, herunder casestudier, til at bidrage til 

de fire undersøgelsestemaer. 

Målsætninger og tidslinje for casestudier 

 

Der vil blive gennemført 12 casestudier med det formål at kaste lys over måder at reducere 

afhængigheden af pesticidanvendelse på, baseret på konkrete eksempler, hvor der er blevet indført 

væsentlige IPM-foranstaltninger og/eller politikker siden 2010. Der vil blive lagt særlig vægt på de 

otte IPM-principper (som fastsat i bilag III til direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider) og 

på, hvordan de er blevet indført.  

Denne indkaldelse af casestudier er rettet til en række aktører med aktiviteter på dette 

område, herunder landbrugere, rådgivere, forsknings- og/eller teknologiske institutter samt 

kompetente myndigheder.  

• Casestudierne vil blive udført på frivillig basis og består i diskussioner og udveksling med 

undersøgelsesholdet med fokus på betingelser, hindringer og drivkræfter, der har spillet en 

rolle i forbindelse med at reducere afhængigheden af brugen af pesticider. Der vil blive lagt 

særlig vægt på de hindringer, der kan have afskrækket landbrugerne fra at anvende IPM-

principperne, og på de måder, hvorpå disse hindringer er blevet/kunne være blevet 

overvundet; 

• Casestudierne vil omfatte aktiviteter i EU-medlemsstaterne, men ikke kun. Initiativer, der er 

taget uden for EU, kan også indgå i denne åbne indkaldelse;  

• Casestudierne vil blive gennemført i perioden maj-september 2021;  

• Der vil blive udarbejdet en rapport for hver enkelt casestudie, som vil blive bredt formidlet 

ved afslutningen af pilotprojektet1. 

Hvis du er interesseret i denne åbne indkaldelse, bedes du udfylde formularen på næste side 

og sende den tilbage til os senest den 21/04/2021. For yderligere oplysninger kan du besøge 

projektets websted på https://agrilpm.eu/ eller kontakte os på agriipm@arcadia-international.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 I overensstemmelse med databeskyttelses- og fortrolighedsforpligtelserne i forordning (EU) 2016/679 (den generelle 
forordning om databeskyttelse). 
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Pilotprojekt - Udvikling af en værktøjskasse til landmænd med metoder 

til integreret skadedyrsbekæmpelse fra hele EU (EF/DG AGRI) 

Åben indkaldelse af casestudier 

 

Navn på initiativet: …………………………………………………………………………………………………………… 

Navn og kontaktinformation for projektlederen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mål skadedyr: ……………………………………………………………………………………….……….……….……………. 

Mål afgrøder: ………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Geografisk område: …………………………………………………………………….…………………… 

Målsætninger: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dato for start på initiativet: …………………………………………………………….………………………. 

Budget for initiativet: ………………………………………………………………………………………….…………….. 

Aktører, der er involveret i projektet (herunder en beskrivelse af bedriftstyper): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beskrivelse af initiativet (maks. 1/2 side): 

 

 

 

 

Resultater, der er observeret indtil nu (maks. 1/2 side): 

 

 

 

 

Succesfaktorer, flaskehalse/barrierer og begrænsninger for initiativet (højst 1/2 side): 

 

 

 

 

Motivation for at deltage i den åbne indkaldelse (maks. 1/2 side): 

 

 

 

 

 

Send venligst din udfyldte formular til agriipm@arcadia-international.net senest den 

21/04/2021. For yderligere oplysninger kan du besøge AGRI IPM-projektets websted. 
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