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Høringssvar vedrørende forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst af afgrøder til konsum,
journalnummer MST-020-00074
Greenpeace, Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening afgiver sammen høringssvar vedr. forbud
mod sprøjtning af glyphosat før høst.
Vi er tilfredse med, at der endelig kommer et formelt forbud mod brug af glyphosat inden høst på
konsumafgrøder. Vi mener dog, at dette forbud burde gælde alle afgrøder og, at det reelt ikke reducerer
forbruget af sprøjtegift i Danmark. Dels fordi arealet med konsumafgrøder i forhold til foderafgrøder er så lille
og, at det kun bliver en meget lille del af landbrugsarealet, der bliver påvirket af forbuddet. Derfor bliver de
miljømæssige gevinster ved forbuddet begrænsede. Dels fordi forbuddet reelt er i kraft, idet der ligger en
uformel brancheaftale mellem producenter og aftagere af f.eks. brødkorn om, at afgrøderne ikke må sprøjtes før
høst. Og slutteligt, fordi forbuddet kan blive svært at håndhæve. Hvis det skal håndhæves, skal man f.eks. være
helt sikker på, hvilke hvedearealer, der er rettet til konsummarkedet og hvilke, der er skal bruges som
foderafgrøder.
Vi mener derfor, at forbuddet mod brug af glyphosat inden høst skal gælde alle afgrøder. Af hensyn til miljøet og
af hensyn til pesticidindholdet i den animalske produktion.
De tre organisationer er endvidere af den opfattelse, at den danske regering skal arbejde for en fuldstændig
udfasning af glyphosat. Glyphosat er det pesticid, der har den største negative betydning for, hvordan den
konventionelle planteavl foregår. Glyphosat gør det muligt at drive landbrug med meget snævre sædskifter til
skade for natur og miljø. Allerede om få år begynder processen med at få fornyet EU-godkendelsen af glyphosat,
som i december blev fornyet for en fem-årsperiode.
Seks EU lande, som var skeptiske over den femårige godkendelse af stoffet, har skrevet til EU Kommissionen. De
opfordrer dels til, at der udarbejdes en afviklingsplan for glyphosat, så EU's landmænd kan hjælpes til at omstille
til drift uden brug af glyphosat inden perioden udløber, dels at der gennemføres en ny undersøgelse af
glyphosats mulige kræftvirkning1.
Den tyske regering, som endte med at stemme for den femårige godkendelse, har i sit nye regeringsgrundlag
indskrevet et mål om hurtigst muligt at afvikle brugen af glyphosat i landbruget. Dermed tegner der sig en stadig
større gruppe af EU lande, der vil forhindre glyphosat i at blive godkendt på den anden side af 2022, når den
nuværende tilladelse udløber. Vi mener, den danske regering bør slutte sig til denne gruppe af medlemsstater.
Desuden bør glyphosat også forbydes i private haver og på offentlige arealer – om end vi er klar over at
mængden af brug af glyphosat her er ganske små.
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