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Udvikling i forbruget af glyphosat og anvendelse

70 procent af forbruget 

af glyphosat anvendes til:

• Før høst mod rodukrudt og 
høsthjælp

• I stub og mod efterafgrøder 
i sene efterår

• I stub inden såning af vintersæd

• Inden såning i foråret



Beregning af konsekvenser af et totalforbud mod glyphosat

10 modelsædskifter

beregnet på ændringer:

• Jordbearbejdning

• Udbyttetab

• Alternative midler

• Ekstra kørsel

• Tørringsomkostninger

• Etc.

Sædskifte Påvirkning af sædskiftet

1. Planteavl m. maltbyg Ny alternativ afgrøde til kemisk 

kvikbekæmpelse i.

2. Planteavl med frøgræs Flere vårafgrøder, så plads til mekanisk 

bekæmpelse

3. Planteavl med roer og frø Ny alternativ afgrøde til kemisk 

kvikbekæmpelse i.

4. Svinebrug (foderkorn) Flere vårafgrøder, så plads til mekanisk 

bekæmpelse

5. Kvægbrug 160 N Minimal påvirkning

6. Kvægbrug 210 N (undtag.) Minimal påvirkning

7. Kartofler (opsamling) Øget mekanisk bekæmpelse

8. Planteavl med hestebønner Øget mekanisk bekæmpelse

9. Planteavl med maltbyg, pløjefri/CA Stopper

10. Svinebrug, foder, pløjefri/CA Stopper



Det vil et totalforbud mod glyphosat betyde

Økonomi
• 1.9 mia. kr. pr. år

• 890 kr. pr. ha*
*2021 budgettal

Pesticidbelastning
• 21 % forøgelse

Klima
• Merudledning af klimagasser på 170 

kiloton CO2-ækv. pr. år 

• 1 pct. af landbrugets samlede årlige 

udledning af klimagasser. 

Udvaskning
• Øges med 3-5 kg 

kvælstof pr. ha fra 

rodzonen.

• 6748 tons kvælstof 

fra rodzonen



Glyphosathandlingsplan
Lad os sammen sænke glyphosatforbruget

Handlingsplanen sætter fokus på at 

mindske forbruget, hvor det giver 

mindst muligt tab for erhvervet

HER MINDSKER DU 

FORBRUGET

• Anvendelse af 

glyphosat alene til 

høsthjælp i korn og 

raps udfases

• Bedre monitering af 

rodukrudt og målrettet 

anvendelse

• Vurder behovet for 

glyphosat i 

stubmarker, der ikke 

er rodukrudt og der 

efterfølgende pløjes

• Efterafgrøder 

nedvisnes kun ved 

rodukrudt i pløjet 

system

• Fokus på optimal 

effekt af glyphosat

GLYPHOSAT ANVENDES 

FORNUFTIGT TIL

• Der kan bekæmpes rodukrudt før 

høst eller i stub hvert 4.-5. år –

fokus på teknologi og 

spotsprøjtning

• Nedvisning af foderafgrøder, hvis 

der er risiko for at afgrøden går 

tabt

• Foragre og sammenpløjninger kan 

nedvisnes i stub forud for pløjning 

– gælder også efterafgrøder

• Efterafgrøder i majs kan nedvisnes 

af hensyn til vandhusholdningen

• Nedvisning af græsukrudt ved 

falsk såbed

• Fuld dosis forud for 

højværdiafgrøder

• Pløjefri dyrkning – anvendelse før 

såning


