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1. Indledning 
1.1 Baggrund 

Ved vedtagelse af budget 2019 besluttede Byrådet i Vejen Kommune, at nuværende praksis med 

bekæmpelse af ukrudt på offentlige arealer med pesticider skal ophøre ved udgangen af 2020. I 

stedet skal ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer fremadrettet foretages uden brug af pesti-

cider. 

 

Ukrudt udgør en trussel for belægninger med grus, asfalt og fliser på veje, parkeringspladser og 

fortove. 

 

Bekæmpelse af ukrudt skal sikre, at belægningerne lever op til deres æstetiske formål, prakti-

ske funktion og ikke nedbrydes før tiden. Ukrudt i fugerne mellem belægningssten kan genere 

færdslen og presse fliser og belægningssten fra hinanden, så der opstår sætninger og ujævnhe-

der. Ukrudt langs kantsten medfører, at der trænger vand ned i belægningen, som kan give 

frostsprængninger, mens ukrudt på grusstier kan genere færdslen på stierne. Generelt vil græs-

ukrudt på faste belægninger forkorte belægningernes levetid. 

1.2 Arealer 
Handlingsplanen omfatter arealer ejet af Vejen Kommune indenfor kommunegrænsen. Det 

være sig veje og stier, parkeringsarealer, grønne områder og bede, friarealer ved offentlige in-

stitutioner og tekniske anlæg, idrætsanlæg, landbrugsarealer og naturarealer.  

 

Handlingsplanen beskriver, hvordan ukrudtsbekæmpelse kan foretages uden anvendelse af pe-

sticider.  

1.3 Ukrudtstyper 
Ukrudt er generelt defineret som uønskede planter. Det kan være vilde planter, der koloniserer 

et nyplantet område eller kulturplanter, der vokser på et uønsket sted.  

Ukrudt der ikke bliver bekæmpet, vil dække ca. 1 % mere af belægningen for hvert år. Det vok-

ser i alle fuger og bevæger sig ind over belægningen, hvor der ikke er naturligt slid. 

 

De typiske plantearter der ses som ukrudt på offentlige arealer, veje og stier og som ønskes be-

kæmpet er gennemgået kort herunder: 

 

En-årigt rapsgræs: En græsart der kan nå at spire, vokse og kaste frø i løbet af 
få uger. En enkelt plante kan blive til flere kvadratmeter tæt 
beplantning i løbet af 1-2 år. Planten kan sætte frø og blom-
stre hele året, selv når den er slået meget lav. 

Kvikgræs  
(Senegræs): 

Græsart med flade stive blade og lange hvide rødder. Plan-
ten formerer sig både ved frøsætning og rodudløbere. Rød-
derne forgrener sig i det uendelige, og danner et tæt rodnet, 
der vokser sig ind i andre planters rødder eller under fli-
ser/belægninger. Kvikgræs i græsplæner kan bekæmpes 
gennem hyppig græsslåning. 

Mælkebøtte: En standhaftig plante, der tilpasser sig de lokale forhold og 
kan gro tæt til jorden på slåede plæner. Kan lave store ska-
der i form af revnedannelser i asfaltbelægninger.  
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1.4 Invasive arter 
Vejen Kommune har i 2018 udarbejdet indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Det 

fremgår af indsatsplanen, at der primær anbefales bekæmpelse af Kæmpebjørneklo med rod-

stikning/opgravning og kemisk bekæmpelse samt afgræsning. Indsatsplanen til bekæmpelse af 

Kæmpebjørneklo giver anvisninger omkring sprøjtning med pesticider, og emnet behandles 

derfor ikke yderligere i handlingsplanen. 

1.5 Nuværende praksis 
Den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse omfatter bekæmpelse af ukrudt på offentlige 

grusstier, fortove og pladser med belægningssten, lang kantsten og langs sti og asfaltkanter. 

Endvidere bekæmpes ukrudt ved kommunale institutioner, idrætsanlæg, legepladser, stensæt-

ninger mv. 

Ukrudtsbekæmpelsen foregår primært med pesticider og der foretages flere behandlinger om 

året afhængig af kravet til arealernes udseende og funktion.   

 

Inden for beskyttelseszone på 25 m fra vandværksboringer, hvor der er et lovmæssigt krav om, 

at der ikke må anvendes pesticider, bekæmpes ukrudt uden anvendelse af pesticider. 

 

Der drives konventionel landbrugsdrift på landbrugsarealer ejet af Vejen Kommune, og der er 

ingen restriktioner om anvendelse af pesticider ud over gældende lovgivning. 

  

Vejen Kommune ejer ikke landbrugsarealer uden for kommunegrænsen, hvorfor stillingtagen til 

anvendelse af pesticider på kommunalt ejede landbrugsarealer i andre kommuner ikke har væ-

ret relevant. 

2. Fra beslutning til metode 
For at opnå succes med ukrudtsbekæmpelse og opnå, at de overordnede kvalitetskrav for 

ukrudtsbekæmpelsen nås kræver det en systematisk indsats i forhold til planlægning og udfø-

relse. Faglighed i forbindelse med opgaveløsningen og kvalitetssikring er ligeledes afgørende 

for succes. 

2.1. Vision 
Den visionære indsats handler om at forebygge ukrudtsproblemer ved at tænke strategisk over 

en længere tidshorisont. Det kræver forudseenhed og teknisk kompetence indenfor projekte-

ring, anlæg og drift. Design, indretning og forebyggelse vil på længere sigt kunne gøre en del af 

ukrudtsbekæmpelsen overflødig eller blive erstattet af en del af den almindelige renholdelse. 

Ansvaret for denne indsats ligger hos kommunen. 

2.2  Strategi 
Den strategiske indsats handler om at træffe valg og sætte mål for bekæmpelsen: Hvor meget 

ukrudt accepteres og hvor er det acceptabelt at der er ukrudt. Ansvaret for denne indsats lig-

ger hos kommunen. 
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2.3 Taktik 
Den taktiske indsats handler om at planlægge og gennemføre bekæmpelsen på det optimale 

tidspunkt. 

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse kræver en målrettet indsats så ukrudtet udsultes og destrueres 

inden det tager overhånd. 

Metodevalg og rettidig omhu med igangsætning af bekæmpelsen er er betingelse for succes. 

Opgaven og ansvaret ligger hos leverandøren der skal forestå ukrudtsbekæmpelsen.  

2.4 Metode 
Den operationelle indsats har den enkelte behandling af ukrudtet i fokus. Leverandøren vælger 

redskab og metode til bekæmpelse af ukrudtet så de ønskede kvalitetskrav opnås.  

2.5 Faglighed og kvalitetssikring 
Faglighed er afgørende for, at ukrudtsbekæmpelsen lykkes. Løbende samarbejde, kvalitetssik-

ring og udvikling er nødvendigt.  

3. Tekniske anlæg/vejanlæg 
Behovet for at bekæmpe ukrudt afhænger dels af, hvilket æstetisk niveau der accepteres dels 

af belægningstypen og hvilken del af vejanlægget, der er tale om.  

3.1 Ukrudtsniveau 
Behov for bekæmpelse hænger nært sammen med, hvilket ukrudtsniveau/serviceniveau der 

ønskes opretholdt. 

Serviceniveauet afhænger af hvilken type element og belægning der er tale om. 

Beskrivelsen af det ønskede serviceniveau sætter rammerne for opgaveløsningen og kravet til 

den udførte opgave. 

3.2 Vejens elementer 
Vejanlægget opdeles i en række elementer, f.eks. kørebane, cykelsti, fortov, heller, busperro-

ner, trapper og parkeringsplads mv. Elementerne har forskellige behov for bekæmpelse, alt 

efter udformning, placering og anlægsteknik.  

Behovet for ukrudtsbekæmpelse på de enkelte elementer afhænger både af mængden af 

ukrudt og ukrudtets synlighed. Desuden er belægningernes sårbarhed også en vigtig faktor for 

niveauet.  

3.3 Belægningstyper 
Belægningstypen har stor betydning for forekomsten af ukrudt og mulighederne for bekæm-

pelse. Belægninger uden fuger omfatter tætte belægninger af asfalt eller beton. Ukrudtet kan 

etablere sig oven på belægningen og i revner. Belægninger med fuger omfatter belægningssten, 

fliser, brosten eller græsarmering. Her vokser ukrudtet især i fugerne. Løse belægninger omfat-

ter grus, skærver eller perlesten. Ukrudtet kan vokse i hele belægningsfladen. 
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3.4 Anden drift 
Den øvrige drift på arealet spiller også en rolle. F.eks. vil der være et større behov for ukrudts-

bekæmpelse på arealer, hvor der sjældent fejes end på arealer hvor det sker jævnligt. 

4. Ukrudtsniveau og indsats 
Serviceniveauet for ukrudtsbekæmpelsen fremgår af kommunens plejeplan for parker og 

grønne områder.  

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse virker på det ukrudt, der findes, når man behandler. Derfor vil 

der forekomme ukrudt mellem behandlingerne. Ukrudtsbekæmpelse foretages hele året. Beho-

vet for ukrudtsbekæmpelse er afhængig af vækstbetingelser hen over året. Græsukrudt på løse 

belægninger kan  bekæmpes hen over hele året. 

Det ønskede serviceniveau skal følges op med en taktik for, hvordan man vil opnå det ønskede 

kvalitetsniveau. Det handler om at vælge en eller flere metoder og bruge dem på fastlagte tids-

punkter. Et væsentligt element i bekæmpelse af ukrudt er kontinuiteten så bekæmpelsen 

iværksættes når ukrudtet er på kimbladsstadiet.  

4.1 Pesticidfri bekæmpelsesmetoder 
Ukrudtsbekæmpelse uden brug af pesticider kræver langsigtet planlægning og kontinuitet. 

Planlægningen starter allerede i anlægsfasen, hvor der skal være fokus på at skabe så svære 

vækstbetingelser for ukrudtet som muligt, hvorved behovet for bekæmpelse kan minimeres. 

Et af de vigtigste led i pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på vejområdet er, at belægninger fejes og 

behandles hyppigt i starten af vækstsæsonen for at forhindre at ukrudtet overhovedet får fod-

fæste. 

Lugning og mekanisk renholdelse har høj prioritet i godt vejr, så ukrudtet udtørres og dør. 

De pesticidfri metoder er baseret på mekanisk ødelæggelse af planterne (børstebehandling) 

eller termisk ødelæggelse (opvarmning). 

Metoderne har forskellig effektivitet, men fælles for dem er, at de fjerner synligt ukrudt og at 

rodanlægget bevares. 

Flere behandlinger 

Strategien for faste belægninger med kraftig ukrudtsvækst er en behandling med ukrudts-

børstning og fjernelse af løsnet materiale. Herefter skal arealet termisk behandles op til 10 

gange på området hvorefter ukrudtet er under kontrol. De efterfølgende år vil antallet af be-

handlinger være ca. 6-8 gange.   

I det følgende er først nogle generelle betragtninger vedr. forskellige metoder. 

4.2 Mekaniske metoder 
De mekaniske metoder baseres på at slide ukrudtet i stykker, ved fx børstebehandling. Ved 

børstebehandling påvirkes plantens overjordiske dele hvorved noget af planten fjernes helt og 

bladene beskadiges. Skaderne får væsken fra cellerne til at fordampe og planterne udtørres. 
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Det er ikke altid at ukrudtet forgår ved børstning. Flere behandlinger vil efterhånden få flere 

planter til at gå ud. Børstning har derfor bedst effekt i tørt vejr. 

Når der anvendes ukrudtsbørster til bekæmpelsen, skal man regne med, at det er nødvendigt 

at feje ukrudtet op bagefter, hvilket kan medføre en ekstra omkostning. 

4.3 Termiske metoder 
De termiske metoder baseres på opvarmning, hvorved planternes celler sprænges, væsken 

fordamper og planten svækkes. Hertil findes flere metoder; flammebehandling, 

dampbehandling eller udbringning af hedvand (næsten kogende vand). Flere behandlinger vil 

efterhånden udpine ukrudtet. For at opnå det ønskede resultat kræves det, at alle overjordiske 

dele blancheres. 

4.4 Andre termiske metoder 
Et forholdsvist nyt middel er kommet på markedet. Et sukkerbaseret ukrudtsmiddel SPUMA 

der, ifølge leverandøren er et 100 % biologisk nedbrydeligt naturprodukt. SPUMA er skum, der 

opvarmes til næsten 100 grader og pumpes ud over ukrudtsområdet. Det organiske skum for-

svinder igen efter få minutter og vil, ifølge leverandøren, ikke efterlade nogen form for forure-

ning. Til gengæld nedbrydes cellestrukturen i ukrudtet uden at skade træer og buske omkring 

sig. 

5. Ukrudtsbekæmpelse på fokusområder 
5.1 Idrætsanlæg: boldbaner med græsbelægning 

Visse typer ukrudt som f.eks. mælkebøtter kan volde problemer på boldbaner og det kan derfor 

være nødvendigt at foretage bekæmpelse. Dog viser erfaringerne, at det generelle slid samt re-

gelmæssig slåning af banerne holder ukrudtet nede. 

Ukrudt i boldbaner kan bekæmpes med f.eks. hyppig vertikalskæring, dybdeluftning, efterså-

ning og en konkret gødningsplan som giver græsset de bedste betingelser for at få overtaget. 

Dertil skal lægges et kontinuerligt og højt plejeniveau med minimum 1-2 gange græsslåning om 

ugen i vækstsæsonen. Dette er dels for at stresse græsset og dermed sikre formering ved hjælp 

af rodudløbere, desuden hæmmes ukrudtets vækst ved den hyppige slåning, der virker som en 

stressfaktor. 

 

I tilfælde af angreb fra skadedyr som f.eks. billeangreb i græsset, kan der forsøges med bekæm-

pelse ved at opsætte et antal stærekasser i boldbanens nærhed. 

 

Vertikal skæring 

Vertikalskæring stresser og gennemskærer lodret især mælkebøtter og tidsler som derved 

slås ihjel. Det ”lufter” også op i græsset og river mosset løst. Man kan enten samle det vertikal-

skårede materiale op og køre det væk, eller blot lade det ligge oven på græsset og 

findele det ved næste græsslåning. Det anbefales af lave minimum 4 vertikalskæringer om 

året og på arealer med meget ukrudt kan det hæves til 6-8 gange. 

 

Eftersåning 

Eftersåning er nødvendigt for at give nye og friske planter til plænerne. Det hjælper til at 
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få lukket eventuelle huller efter ukrudtsplanter og sørger for en tæt og harmonisk græsflade. 

Eftersåning bør foretages efter en selektiv vurdering af boldbanes beskaffenhed, dog minimum 

2 gange årligt. I særligt hullede græsplæner – 4 gange årligt. 

 

Dybdeluftning 

Dybdeluftning foretages for at løsne jorden under boldbanerne. Ved god og porøs jordstruktur 

sikres en optimal optagelse af vand og næring samt gødning i græssets rodsystemer. Ved kom-

primeret og tæt jordstruktur løber vandet blot af overfladen uden at sive ned og derved går 

græsset glip af det nødvendige vand og næring. Dybdeluftning bør foretages 2-4 gange årligt. Og 

i en optimal dybde på 25 cm. På baner hvor der i mange år ikke er foretaget dybdeluftning, må 

det forventes at skulle foretages forsigtigt de første år, hvor man starter i en arbejdsdybde på 8-

12 cm. Det kan tage op mod 6-10 år før, at man kan forvente at kunne dybdelufte optimalt i 25 

cm arbejdsdybde. 

 

Gødningsplan 

En gødningsplan vil reelt set først have sin optimale virkning når man laver de 3 ovenstående 

plejetiltag. De er alle medvirkende til en optimal optagelse af gødningen og derved fremme ba-

nernes beskaffenhed. Gødskning af boldbaner foretages på baggrund af gødningsplaner for de 

enkelte boldbaner. 

5.2 Idrætsanlæg: kunstgræsbaner, grus- og tennisbaner 
I forbindelse med kunstgræsbaner samt grus- og tennisbaner kan der i kanter opstå problemer 

med ukrudt både i kanten og lidt inde på banen. Erfaringen er, at det generelle slid på banerne 

samt regelmæssige vedligehold og afretning, evt. med slæbenet på grus- og tennisbaner, vil 

holde ukrudtet nede. 

 
Kunstgræsbaner skal jf. leverandørens anvisninger vedligeholdes ved børstning/ strigling 

minimum en gang ugentligt hele året. Opretholdes denne pleje, vil der ikke være behov for 

yderligere ukrudtsbekæmpelse. 

  

Alt efter hvor stort et slid der er på banerne, vil almindeligt slid holde det meste ukrudt nede. I 

vækstsæsonen og ved lavt slid, vil der være behov for overslæbning en gang ugentligt. Kanten 

kan brændes hver 3-4 uge.  
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5.3  Offentligt vejareal, kantsten og fortov 
Ukrudt i kantsten og fortov er almindeligt problem. Erfaringen er, at jævnlig bekæmpelse, vil 

holde ukrudtet nede. 

       

 
 

Ukrudtet bekæmpes med børstning og termisk behandling: 

 Kantsten behandles termisk  med et interval på ca. 3-4 uger i vækstperioden. Behandlin-

gen følges op af en fejning ca. en uge efter, dvs. en fejning ca. 1 gang pr. måned i vækst-

perioden. 

 Flader behandles 6-8 gange årligt i vækstsæson jævnt fordelt, 4 gange med termisk og 4 

gange med mekanisk metode. Frekvensen kan formentligt nedsættes efter et par år. 

 

5.4  Offentligt vejareal, brostens- og chausséstensbelægninger på torve samt i 
bymidter 

Fremtoningen af bymidter og torve er vigtige i forhold til det æstetiske indtryk af omgivelserne. 

Ukrudt i midtbyerne kan for nogle signalere sjusk og ”laden-stå-til”. Et højt ukrudtstryk i mel-

lemrummene på sådanne belægninger, er som oftest uønsket og det er nødvendigt jævnligt at 

foretage bekæmpelse.  
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Arealerne behandles op til 10 gange i løbet af vækstsæsonen.  

5.5 Offentligt vejareal, brostens- og chausséstensbelægninger, helleanlæg 
Helleanlæg er ofte udført i brosten/chaussésten, hvor der er mange fuger og dermed gode be-

tingelser for ukrudtsvækst. Et højt ukrudtstryk i mellemrummene på sådanne belægninger, er 

som oftest uønsket og det er nødvendigt jævnligt at foretage bekæmpelse.   

 

Ved brolægninger er det afgørende at sørge for, at fugerne ikke er for bredde og at de er fyldt 

godt op, så ukrudtet ikke kan få fodfæste. Ligeledes vil kanter minimere indvandring af ukrudt 

fra siderne. For et undgå et højt ukrudtstryk i mellemrummene på sådanne belægninger, er det 

nødvendigt jævnligt at foretage bekæmpelse. Forventet frekvens for hånd- eller fladebrænding 

af arealerne ca. hver 3-4. uge i vækstperioden. Alternativt kan arealerne renholdes med kraftig 

ukrudtsbørste med en forventet frekvens på 8 gange årligt. 

5.6 Offentligt vejareal, grusbelagte pladser, stier og parkeringspladser 
Ukrudt på grusbelagte pladser, stier og parkeringspladser er en generel udfordring. Trafikken 

bekæmper i et vist omfang ukrudtet men langs kanterne og på steder hvor der er begrænset 

trafikbelastning vil belægningen blive ukrudtsbefængt. Det er derfor nødvendigt at holde area-

lerne fri for større ukrudtsvækster. 
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Grusbelagte arealer kan behandles med termisk metode. Er der stort slid på arealerne kan man 

evt. nøjes med blot at slæbe arealerne over med et slæbenet hver anden gang. Afhængigt af 

sliddet på arealerne vil det være nødvendigt at behandle arealerne ca. hver 3-4 uge. 

5.7 Offentligt vejareal, asfalt/gruskanter 
Vejarealets beskaffenhed er vigtig for sikker færdsel på vejene. Ukrudtsvækst langs veje kan 

vokse ind over belægningen og ødelægge belægningen. Det er derfor nødvendigt at holde 

vejrabatten nærmest kørebanekanten fri for større ukrudtsvækster. Dette vil samtidig med-

virke til at afvande vejen og forlænge holdbarheden af vejbelægningen. 

Stikanter behandles termisk ca. 4 gange årligt og en eller to ukrudtsbørstninger.  

5.8 Ny asfaltering/asfaltslidlag og belægningsarbejder 
Gennemgroet ukrudt i gamle asfaltbelægninger kan være et problem ved udlægning af nyt slid-

lag fordi ukrudtet ret hurtigt kan gro igennem den nye belægning.  

Inden udlægning af nyt slidlag på vejstrækninger uden kantsten, pålægning af asfalt på stier, 

mv., skal det sikres at nye belægninger ikke ødelægges af ukrudt. Der kan udføres brænding og 

efterfølgende fejning og opfyldning af revner forud for asfaltarbejdet. 

5.9 Kommunale institutioner, plejehjem, skoler og børnehaver 
Ukrudt på disse fokusområdet uanset element og belægningstype vil omfattes af de tiltag der 

er beskrevet under øvrige fokusområder og med samme indsats og interval. 

5.10 Offentlige legepladser på offentlige arealer, herunder tilgrænsende arealer 
og områder med faldunderlag 
Ukrudt i belægninger med faldsand eller andre faldunderlag kan blive et problem hvis sliddet 

på legearealet er begrænset. Desuden kan ukrudt langs kanterne brede sig ind over legearealet.  

   

Ukrudt bekæmpes i dag sammen med regelmæssige tilsyn på pladserne og ved ugentlig udjæv-

ning af materialer. Disse tiltag holder ukrudtstrykket nede. Kanter og arealer udenfor legered-

skaber ukrudtsbehandles 4 gange årligt hvilket er lige i underkanten hvis ukrudt skal holdes 

ude af arealerne. 

5.11 Stensætninger, støttemure m.v. 
Ukrudt i støttemure er et stort problem. Manglende bekæmpelse kan gøre stensætninger og 

støttemure ustabile med fare for skred. Ukrudtsbehandling af støttemure og stensætninger vil 

ske ved brænding og manuel lugning. 
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5.12 Plantebede og nyplantninger 
Ukrudt i nyplantninger og plantebede kan genere væksten af den ønskede beplantning. Plante-

bede og nytilplantninger er ofte indrettet med henblik på udsmykning, der skal være visuelt 

smukt og som eventuelt kan danne biologiske nicher i byområder. Plantevækster som ikke er 

tiltænkt i bedene, er ukrudt, som forstyrrer det samlede indtryk af bedenes udformning. 

   

6. Pesticider  
6.1 Pesticider og deres virkning 

Pesticider er en samlet betegnelse for følgende tre typer af bekæmpelsesmidler:  

 Herbicider (ukrudtsmiddel)  

 Insekticider (insektmiddel) 

 Fungicider (svampemiddel) 

 

Pesticider er indtil udgangen af 2020 tilladt på kommunalt ejede arealer. Fra og med 2021 æn-

dres denne praksis således at brugen af herbicider begrænses, og alene til de forhold der er 

nævnt i punkt 6.4. 

 

Materiel skal tilpasses den enkelte opgave. 

6.2 Krav til sprøjtefører og anvendte midler 
Til ukrudtsbekæmpelse på arealer i Vejen Kommune må der udelukkende anvendes midler, 

der er godkendt til markedsføring i Danmark og midlerne skal være godkendt til den konkrete 

anvendelse. 

For at få den bedste effekt af pesticiderne skal de anvendes korrekt i henhold til leverandørens 

anvisninger. Desuden skal vind og vejrforhold være gunstige, så bekæmpelsesmidlerne afsæt-

tes på de vækster, hvor det er tiltænkt. 

Ukrudtsbekæmpelse i Vejen Kommune må kun ske af uddannet personale med gyldigt sprøjte-

certifikat. Sprøjtecertifikatet og eventuelle opdateringskurser må således ikke være mere end 

fire år gamle. 

At ukrudtsbekæmperen har et sprøjtecertifikat (lovkrav) sikrer, at bekæmperen har viden om 

bl.a. bekæmpelsesmidler, håndtering og rengøring/bortskaffelse samt de mest optimale be-

kæmpelsestidspunkter og –forhold. Bekæmperen har desuden uddannelse i brugen af de rette 

værnemidler samt foranstaltninger i tilfælde af uheld.  
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6.3 Dokumentation for ukrudtsbekæmpelse 
Der er behov for viden om ukrudtsbekæmpelse, sådan at indsatsen kan koordineres på de rig-

tige steder og med de rette bekæmpelsesmidler. 

Der skal derfor føres logbog over den udførte bekæmpelse. Af logbogen skal der fremgå føl-

gende: 

 Navn på anvendt bekæmpelsesmiddel eller angivelse af alternativ metode 

 Anvendt dosis pr. ha eller pr. m2 eller anden relevant dosis 

 Tidspunkt for bekæmpelse (dato) 

 Hvor der er bekæmpet, herunder arealet størrelse 

 Anvendt materiel 

 Formål med bekæmpelsen 

Loggen skal gemmes i mindst 3 år. Der stilles ikke krav til loggens format i øvrigt. 

Hvert år indberettes forbruget af pesticider. 

6.4  Undtagelser 

Der er få undtagelser for anvendelse af pesticider: 

 Kommunale landbrugsarealer  

 Områder udlagt til ferie- og fritidshuse  

 Invasive arter  

 Forberedelse af arealer til nyplantninger  

 

I forbindelse med udførelse af disse opgaver vil det fortsat være muligt at anvende pesticider. 
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