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KL, Miljøministeriet og Danske regioner indgik første gang i 1998 og senest i 2007 aftale om
afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer.

Aftalens formål er fortsat at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer og
derved begrænse risikoen for grundvandsforurening og beskytte natur og menneskers sundhed.

På baggrund af ovenstående har kommunalbestyrelsen den 6. maj 2008 vedtaget en overordnet
handleplan for afvikling af brugen af pesticider på offentlige arealer i Norddjurs Kommune. Der er
dog enkelte arealer, hvor det stadigvæk har været muligt at opnå dispensation, blandt andet på
begrænsede områder, hvor en sprøjtning er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerhedsmæssige
eller driftsmæssige problemer. Norddjurs Kommunes pesticidhandlingsplan har dog ikke givet
mulighed for dispensation hvis argumentationen udelukkende har været en øget driftsomkostning.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 besluttede kommunalbestyrelsen at gennemføre en
besparelse på driften i Vej- og Park afdelingen i Norddjurs Kommune på 300.000 kr./år.
Udmøntning af besparelsen medførte at administrationspraksis for pesticidhandlingsplanen blev
ændret, således at Vej- og Parkafdelingen har mulighed for at bruge pesticider på arealer (offentlige
arealer, der drives af Vej- og Park afdelingen), der ikke ligger indenfor områder med særlige
drikkevandsinteresser og inden for de boringsnære beskyttelsesområder.

Anvendelser af pesticider på offentligt ejede arealer (herunder udlejede, bortforpagtede
landbrugsjord, institutioner mv.) kræver dog stadigvæk forudgående dispensation fra Norddjurs
Kommune, ud fra de hidtidige principper.

På baggrund af ovenstående er Teknik- og Miljøafdelingen i løbet af foråret 2012 blevet kontaktet
af forskellige institutioner, forpagtere, lejere der synes at det er urimeligt, at de ikke har lov til at

bruge pesticider på deres arealer, når Vej- og parkafdelingen kan bruge pesticider på andre
offentlige arealer. På baggrund af ovenstående og behandling i MTU den 21. maj 2012 har Teknikog Miljøafdelingen således udarbejdet nedenstående forslag til ny administrationspraksis:

Vilkår for at der meddeles dispensation til alle kommunale arealer.
1. Der meddeles ikke dispensation til anvendelse af pesticider på bortforpagtede
landbrugsarealer.
2. Dispensation kan i øvrigt kun meddeles:
•

for 1 år ad gangen og efter forudgående ansøgning til Teknik- og miljøafdelingen,

•

at valg af pesticider foretages, så miljøstyrelsens retningslinier for det mindst skadelige
alternativ anvendes,

•

at sprøjtningen kun kan udføres af personale, der er i besiddelse af sprøjtebevis,

•

at der ikke sker sprøjtningen inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og
inden for de boringsnære beskyttelsesområder, og

•

at der ikke sker sprøjtningen nærmere vandløb, søer og naturområder end 25 meter (der
gælder dog særlige regler for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt og
Kæmpe Pileurt).

Kommunaldirektøren indstiller, at ny administrationspraksis godkendes.

Miljø- og teknikudvalget godkender indstillingen, dog sådan at forvaltningen kan meddele
dispensation op til 5 år, hvis det indgår i en sammenhængende sprøjteplan. Der skal
fremsendes sprøjteregnskab 1 gang årligt. Dispensationen inddrages, hvis vilkårene ikke
overholdes.

Et mindretal bestående af Jens Meilvang ønsker, at dispensationspraksis fremover også skal
gælde bortforpagtede landbrugsarealer, som på de øvrige kommunale arealer.

