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Den 8. februar 2011 
 
  
 
Aftale om udfasning af pesticidforbruget på danske golfbaner 
 
Der indgås en aftale mellem V, K, DF, S, SF og RV. Aftalen afløser den hidtidige 
”Aftalen om fremtidens golfbaner” fra juni 2005. 
 
Der er enighed om, at den langsigtede målsætning er en udfasning af 
pesticidforbruget på danske golfbaner i takt med, at der udvikles erfaringer med 
pesticidfri pleje samt anvendelse af alternative metoder, bl.a. i form af mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse. Parterne er derfor enige om inden udgangen af 2014 at 
evaluere de opnåede resultater m.h.p. en aftale om eventuel skærpelse af kravene. 
 
Den hidtidige aftale indeholdt et delmål om, at pesticidforbruget på golfbanerne 
inden udgangen af 2008 skulle være reduceret til 0,1 kg aktivstof pr ha. Dansk 
Golf Unions grønne regnskab viste et forbrug i 2008 på 0,23 kg/ha og for 2009 på 
0,24 kg/ha, svarende til et samlet forbrug på danske golfbaner på 2,5 ton aktivstof. 
Det er ikke tilfredsstillende. 
 
Parterne er derfor enige om, at den frivillige aftale skal afløses af bindende regler 
for golfklubbernes pesticidanvendelse på grundlag af følgende principper: 
 
1. Golfsporten er en væsentlig del af det danske idrætstilbud, men 

golfklubbernes pesticidforbrug skal minimeres af hensyn til miljøet og 
menneskers sundhed. Miljøministeren iværksætter derfor en faglig 
undersøgelse hos eksterne eksperter med henblik på at få fastlagt det lavest 
mulige niveau for pesticidforbrug på golfbaner, når der fortsat skal være 
mulighed for en drift af banerne. 

 
2. Der udstedes en bekendtgørelse, hvorefter kun pesticider der udgør en lav 

risiko må anvendes på golfbaner og andre arealer med offentlig adgang. Dette 
fastlægges ved hjælp af et pointsystem, baseret på de enkelte pesticiders 
sundheds- og miljømæssige egenskaber.  

 
3. Det nuværende delmål på 0,1 kg aktivstof pr. ha erstattes med fastsættelse af 

et nyt loft for golfbaners pesticidforbrug med udgangspunkt i pesticidernes 
faktiske belastning af sundhed og miljø. Pesticidloftet fastlægges ud fra det 
faglige grundlag, der er tilvejebragt efter pkt. 1, og opgøres ved hjælp af 
pointsystemet som nævnt i pkt. 2. Dette vil give golfklubberne tilskyndelse til 
i hvert enkelt tilfælde at anvende de mindst belastede pesticider. Af hensyn til 
den historiske reference vil forbruget fortsat blive opgjort som kg aktivstof pr. 
ha. 

 
4. Det undersøges, hvordan der af hensyn til forbrugerne kan indgå nærmere 

regler om offentliggørelse af pesticidforbruget på de enkelte baner. 
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Miljøministeren har derfor i januar 2011 fremsat et lovforslag om ændring af 
kemikalieloven, der vil indføje en hjemmel, der gør det muligt efterfølgende at 
stille bindende krav til golfbanernes pesticidforbrug i en bekendtgørelse.  
 
Dette sker som en del af implementeringen af rammedirektivet om bæredygtig 
pesticidanvendelse (direktiv 2009/128/EF). Direktivet indeholder en bestemmelse 
af betydning for den fremtidige regulering af pesticidanvendelsen på bl.a. 
golfbaner, idet det af direktivet bl.a. fremgår, at medlemslandene under hensyn til 
miljø og sundhed og evt. risikovurderinger skal sikre, at pesticidforbruget enten 
nedbringes til et minimum eller forbydes på arealer med offentlighedens adgang, 
herunder sportspladser og offentlige parker, ligesom der skal overvejes 
anvendelse af lavrisikomidler og risikohåndtering. Direktivet skal være 
implementeret senest den 26. november 2011. 
 
Aftaleparterne vil blive inddraget i forbindelse med den konkrete fastlæggelse af 
regelsættet, når udkast til bekendtgørelse foreligger efter sommerferien 2011. 
Reglerne skal træde i kraft senest den 26. november 2011. 
 
Det er væsentligt med en tæt opfølgning af pesticidforbruget på golfbaner. 
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil i 2011 gentage sin kontrol af, hvorvidt 
golfklubberne anvender pesticider, der ikke lovligt kan anvendes på golfbaner. 
Klubber, der gribes i grove eller gentagne overtrædelser af reglerne, vil blive 
politianmeldt.  
 


