
 

HOVEDKONKLUSIONER FRA BRUGERUNDERSØGELSE AF HAVEEJERE 
11.4. 2011 

UNDERSØGELSEN  

Undersøgelsen er udført af Userneeds for Miljøstyrelsen, januar 2011. Formålet er 
at opnå viden om haveejeres anvendelse af sprøjtemidler og holdninger hertil. 

MÅLGRUPPEN 

Målgruppen er personer med adgang til egen eller delt have i forbindelse med bolig 
eller fritidsbolig. 

METODE 

Undersøgelsen er udført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse på 
baggrund af en stikprøve på 1032 repræsentativt udvalgte haveejere. Stikprøven er 
sammensat repræsentativt på  køn, alder og geografi. 
 

SAMMENFATNING 

 
Grundlæggende adfærd i haven 

• 66% af haveejerne i Danmark har prøvet at anvende sprøjtemidler. Kun 
45% i Hovedstadsområdet bruger sprøjtemidler. 32% af disse, gør det 
mindst 1 gang om året. 

• Lidt flere mænd (68%) end kvinder (63%) har prøvet at sprøjte. 
• Jo ældre man bliver, des oftere bruger man sprøjtemidler. Kun 18% af de 

18 – 29 årige benytter sprøjtemidler, mens 74% af de 50 – 65 årige 
benytter sprøjtemidler. 

• Flest i Region Syddanmark har prøvet at sprøjte (72 %) og færrest i Region 
Hovedstaden (53%). 

• Flere personer på landet (76%) og i små byer (74%) sprøjter. 
• 46% foretrækker at bruge koncentrerede midler til at sprøjte i haven, mens 

17% foretrækker midler, der er klar til brug. 
 
Holdninger til sprøjtemidler og miljø 

• To tredjedele (66%) har en pragmatisk-kritisk holdning til sprøjtemidler og 
mener, at de kan være nødvendige i nogle tilfælde, men anvendelsen bør 
begrænses. 

• 26% er modstandere af sprøjtemidler i private haver af hensyn til miljø og 
sundhed. I Hovedstadsområdet er 35% modstandere.  

• 6% er tilhængere af sprøjtemidler og den enkeltes ret til selv at vælge, om 
man vil bruge dem.  

• Flest sprøjter i haven for at slippe for generende skadedyr (41%)  
• 63% af haveejerne ved ikke, at at mindre miljøbelastende produkter kan 

være lige så effektive. 
• Tre fjerdedele (77%) af haveejerne er opmærksomme på at vælge 

sprøjtemidler, der belaster miljøet mindst muligt. 
• 78% af de der sprøjter, bekymrer sig om konsekvenserne for grundvandet, 

76% for miljøet, 71% for dyr og 65% for mennesker, der er i haven. 
 
Køb af sprøjtemidler 

• 98% af de der sprøjter, læser på etiketten. 81% af disse læser om virkning, 
83% om anvendelsesområde og 91% om dosering. 59% læser om 
faremærkning. Kun 29% læser om indholdet af aktivstoffer. 
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• Når haveejerne vælger sprøjtemidler lægger flest vægt på, at midlet 
effektivt løser problemet (80%). 53% lægger vægt på lav miljøbelastning. 
34% på, at det er let at bruge. 8% skeler til prisen. 

• Lidt over hver 10. (12%) får deres sprøjtemidler fra landmænd. 
 
Viden og interesse 

• 38% får deres viden om sprøjtemidler i havecentre, 30% fra magasiner om 
hus/have, 30% fra internet/nyhedsbreve. 

• 58% af haveejerne vil gerne vide mere om sprøjetemidler, mens 36% 
vurderer at de ved tilstrækkeligt. 

• 27% angiver at vide for lidt om betydningen af sprøjtemidler for egen og 
andres sundhed. 

• 26% angiver at vide for lidt om påvirkningen på miljøet. 
 
Særligt om sprøjtemidler med glyphosat 

• Kun 27% af de der anvender et glyphosatholdigt middel i prydhaven eller 
på befæstede arealer, tror at der findes mindre miljøbelastende alternativer. 
25% tror ikke der findes alternativer, mens 49% svarer ved ikke. 

• 94% af dem, der ikke tror, at der findes mindre miljøbelastende midler, er 
villige til at skifte til dem, hvis de er lige så effektive. 

• 74% anvender midler med glyphosat 1-2 gange årligt, mens 22% anvender 
det 3-4 gange årligt. 

 
 


