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HVAD ER FORDELENE VED AT 
DELTAGE?

Du vil få unikke data om fordelingen af pesticider i
mennesker, i dit lokale miljø,  i husdyr og på din
gård (hvor det er relevant).
Du vil få at vide hvorvidt udsættelse for pesticider,
der findes i dit område, påvirker miljøets,
menneskers, husdyrs og jordens sundhed
Din deltagelse giver os mulighed for at påvirke og
støtte lokale, nationale og europæiske
landbrugspolitikker omkring pesticider
Hvis du ønsker det, vil vi informere dig om 
 testresultater i blodprøven af mulig betydning for
dit helbred.  Du vil få at vide hvorvidt udsættelse 
 for pesticider der findes i dit område påvirker
miljøets, menneskers, husdyrs og jordens
sundhed.

Du får mulighed for at deltage i workshops, hvor 
du kan dele dine synspunkter og erfaringer med 
andre landmænd og videnskabelige eksperter for 
på den måde at hjælpe med at udvikle holdbare 
overgange til et mere bæredygtigt og rentabelt 
landbrug. 
Baseret på resultaterne af denne undersøgelse 
deler vi viden om en økonomisk og miljømæssig 
bæredygtig anvendelse af pesticider med dig, så 
du kan træffe informerede valg om, hvordan du 
bekæmper skadedyr på en mere sikker og 
bæredygtig måde
Du får adgang til langsigtede forudsigelser af, 
hvordan muligheder og løsninger fra denne 
undersøgelse kan resultere i miljømæssige og 
økonomiske fordele på din gård.

Landmænd og nabodeltagere: 

For de deltagende landmænd: 
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Pesticider og deres effekter på
menneskers og miljøets sundhed:

Hjælp os med at finde ud af, hvordan vi
kan producere mad på en mere

bæredygtig måde
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ER DU INTERESSERET I AT
DELTAGE? SÅ KONTAKT OS

www.sprint-h2020.eu

E-mail: trine.norgaard@agro.au.dk
(Forsker Trine Nørgaard)

vs@ph.au.dk 
(Forsker Vivi Schlünssen) 

Twitter: @SPRINTH2020
Projektets internetside:  https://sprint-h2020.eu/

Vi besvarer gerne eventuelle spørgsmål
du måtte have til projektet. 



Analyse af pesticidrester i jord, regnorme og
afgrøder (tager ca 1 time)
Oplysninger om udbytte, sundhed og andre
afgrøder (et ca 2 timers spørgeskema)

Vedrørende marken:

Prøver (blod, urin, afføringsprøve, næseskrab)
tages for at teste pesticidniveauer       
 (tager ca 1 time)       
Prøver af indendørs støv fra dit hjem 
 (tager ca 1/2 time)
Armbånd skal bæres for at måle pesticider i
luften  ( ca 2 uger)
Udfyld spørgeskemaer om dit helbred/din livsstil
(ca 2 timer et par gange i løbet af projektet)

Husholdninger, der ikke hører til landbrug:

Indsamling af blod, urin, afføring og mælk til
analyse af pesticider og mikroorganismer      
 (tager ca 1 time)
Ved hjælp af "armbånd " måles   pesticider  i
luften (ca 2 uger)
Foderprøver og avlsinformation (1 time)

Husdyr (køer):

Prøver (blod, urin, afføringsprøve, næseskrab)
tages for at teste pesticidniveauer (tager ca 1 time)
Armbånd skal bæres for at måle pesticider i luften 
 (ca 2 uger)
Udfylde spørgeskemaer og deltag i workshops med
andre landmænd og eksperter (i alt 8 dage over 5
år)

Voksne familiemedlemmer på bedriften:SPRINT er et EU-finansieret projekt, der sigter mod
at vurdere de miljømæssige og menneskelige
sundhedsrisici ved den nuværende anvendelse af
pesticider. Baseret på vores resultater vil vil udvikle
et redskab til at støtte landmænd med at vurdere
omkostninger og fordele ved pesticider. Vi vil
derefter komme med forslag til, hvordan
landmænd kan fortsætte med at bruge
plantebeskyttelsesmidler på en mere integreret
måde. Et af projektets casestudier er her i
Danmark, og vi vil gerne invitere dig til at deltage.

Mød deltagere fra hele Europa og Argentina!

HVAD ER SPRINT HVORDAN KAN JEG HJÆLPE?

10 konventionelle landmænd (kornafgrøder)
10 økologiske landmænd (kornafgrøder)
Mennesker, der bor tæt på disse gårde

Hvem har vi brug for?
Hvis det er muligt, vurderes  pesticidniveauer i

overfaldevand, fisk, bistader og flagermuse 

Dette projekt er en del af et stort europæisk
projekt (SPRINT), der skaber et redskab 
til at evaluere forekomsten og effekterne af
pesticider.

Ved at deltage hjælper du os med at finde ud af,
hvordan mennesker og  økosystemer udsættes 
for pesticider, og hvordan dette påvirker deres
helbred.

Du vil også hjælpe os med at finde gode måder 
at bevæge os hen imod en bæredygtig 
anvendelse af pesticider og samtidig bevare 
landbrugets økonomi.




