Til Danske Anlægsgartnere
Miljøstyrelsen takker for høringssvaret til Vejledning vedr. undervisning til opnåelse af sprøjtecertifikat (S1)
og prøveafholdelse.
Miljøstyrelsen sendte vejledningen i 4 ugers høring 11. marts 2020. Der indkom høringssvar fra følgende
parter:









Bygholm Landbrugsskole
Danske Juletræer
Danske anlægsgartnere
Fælles Fagligt Forbund
Jordbrugets Uddannelsescenter
KOLD College
Landbrug og Fødevarer
Sekretariatet for Jordbrugsuddannelser

De høringssvar, der bliver medtaget i Vejledningen vil fremgå af en endelig version af vejledningen, der bliver
udarbejdet, når pilotåret for sprøjtecertifikatet er afsluttet i december 2020. Evalueringen af selve indhold og
udformning af de digitale prøver vil ske sammen med skoler og undervisningssteder i løbet af efterår 2020 og
resultater af denne evaluering vil også indgå i vejledningen.
Flere høringsparter peger på, at to sæt af sprøjtecertifikat prøver ikke anses for at være tilstrækkeligt.
Miljøstyrelsen er enig i denne betragtning og at beslutningen om at udarbejde to sæt, skal ses som et første
skridt for at komme i gang med digitale prøver. Det er Miljøstyrelsens ønske, at prøvesættene i fremtiden vil
blive sammensat af tilfældigt udvalgte spørgsmål fra nærmere definerede emner, således, at der ikke bliver
tale om et antal defineret sæt af spørgsmål, men at ingen prøvesæt i princippet vil være ens.
I den kommende vejledning vil det blive tydeligt, at pensum til sprøjtecertifikatet fremgår under hvert emne
som underemner i boksene. Bilag 2 er udelukkende pensumlisten til identifikationsspørgsmålene.
Miljøstyrelsen overvejer i løbet af 2021 at gennemføre en evaluering af hele sprøjtecertifikatuddannelsen
med inddragelse af erhvervet og andre interessenter.
Nedenfor følger Miljøstyrelsens mere specifikke svar på det høringssvar, der er modtaget fra Danske
Anlægsgartnere.
Høringssvaret anbefaler stærkt, at både undervisning og prøveafholdelse for anlægsgartnere, der skal
erhverve et S1 certifikat, bliver branchespecifikke. Høringssvaret gennemgår emnerne i undervisningen og
påpeger, hvorfor al undervisningen for anlægsgartnere bør være branchespecifik.
Lovgivning
Journalføring
Arbejdsmiljø
Miljø
IPM
Plantebeskyttelsesmidler
Etiketter

Sprøjtning foregår på udearealer, der er væsentlig forskellig fra
jordbrugsarealer
Det kræver en helt anden tilgang til journalføring til brug for
anlægsgartnere
Kræver viden om hensyn til borgere, der benytter udearealer
Der bør være branchespecifik vinkel på, når der sprøjtes på udearealer
De fleste af nævnte metoder og strategier er ikke relevante for udearealer
Med den begrænsede tid der er afsat skal undervisningen være rettet mod
branchen
For at sikre, at anlægsgartnere og andre, der erhverver et S1-kursus,
bliver i stand til at udbringe pesticider sikkerheds- og miljømæssig

forsvarligt, er der derfor behov for at fokusere på bekæmpelse af relevante
skadevoldere på udearealer
Miljøstyrelsen svarer: Undervisningen, der ligger til grund for den almene prøve, behandler
almene emner, men det forhindrer ikke underviseren i at hente eksempler og cases fra den branche,
som kursisten arbejder i.
Den branchespecifikke prøve omhandler netop branchespecifikke emner, som de i høringssvaret
angivne.

