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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at de foreslåede indskrænkninger for brugen af clothianidin, 

imidacloprid og thiamethoxam er uden fagligt belæg. Forslaget om forbud vil have store 

erhvervsmæssige konsekvenser, jf. vedhæftede bilag fra SEGES med udregninger for 

tabsprocenter for de enkelte afgrøder. De erhvervsmæssige konsekvenser kan dog afbødes, 

såfremt der godkendes nye effektive bejdsemidler til erstatning for de midler, der evt. forbydes – 

der er dog ikke alternative bejdsemidler p.t. til alle de berørte afgrøder. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at EU Kommissionens forslag om begrænsninger i anvendelsen af 

de tre aktivstoffer til kun at dække væksthuse, er helt uacceptabelt for landbruget. Der mangler 

faglig begrundelse. EU Kommissionen har anmodet EFSA om at undersøge det faglige omkring 

brugen af de tre aktivstoffer og risikoen for bier. Det er ulogisk og på ingen måde acceptabelt at 

fremlægge et forslag om yderligere restriktioner i brugen af de tre aktivstoffer, inden Kommissionen 

har modtaget den faglige rapport, de selv har bestilt. Desuden er de nuværende alternative 

løsninger meget ringere, både økonomisk og miljømæssigt, så det samlede regnskab vil være 

meget dårligt for både miljøet og landbruget. Danmark skal naturligvis kræve, at beslutninger 

træffes på et solidt fagligt grundlag – og det gælder naturligvis ikke mindst, når det gælder 

beslutninger, som har meget vidtgående konsekvenser.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at i afgrøder uden eller med meget ringe trækning af bier
1
 giver 

forslaget om forbud mod bejdsning overhovedet ingen faglig mening. Det gælder bl.a. brugen i 

kartofler, foder- og sukkerroer, spinat, korn og kål. Regeringens forslag om kun at støtte 

Kommissionens forslag, såfremt forslaget ændres, virker umiddelbart logisk.  

 

Det står dog ikke 100 pct. klart, hvilke ændringer Danmark forudsætter imødekommet for at kunne 

støtte Kommissionens forslag. Landbrug & Fødevarer finder derfor, at det eksplicit skal fremgå af 

rammenotatet (88-17), at regeringen agter at stemme imod Kommissionens forslag, hvis 

Kommissionen ikke ændrer sit nuværende forslag til alene at omfatte sprøjtning i voksende 

afgrøder – dvs. det fortsat skal være lovligt at anvende de tre aktivstoffer til bejdsning. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at det er meget positivt, at regeringen agter at stemme for EU 

Kommissionens forslag om godkendelse af pendimethalin og maleinhydrazid, som begge er vigtige 

midler for landbruget og løgproduktionen (M 87-17). 
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