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L&F’ høringssvar på udkast til ensartet principper til vurdering af plantebeskyttelsesmidlers
effekt på honningbier
Landbrug & Fødevarer er uforstående overfor, at Danmark vælger at stemme for EU
Kommissionens forslag, selv om det sker med forbehold. Vi mener, at det er fejlagtigt at
konkludere, at forslaget ingen erhvervsøkonomiske konsekvenser har. Det er sandsynligt, at
planteværnsfirmaerne vil opgive genregistrering af produkter i EU, såfremt der stilles datakrav, som
vil være besværlige og omkostningstunge at fremskaffe. Derfor kan det forudses, at der bliver
bekæmpelsesbehov, som ikke kan dækkes i fremtiden. Potentielle konsekvenser af dette kan være
reduktion i afgrødeudbytter og afgrødekvalitet.
Miljøstyrelsen skriver bl.a. følgende i høringsnotatet:
”Det vurderes, at ændringen ikke i praksis vil føre til et forhøjet beskyttelsesniveau af bier,
men blot gøre risikovurderingen af aktivstoffer og produkter unødvendig omfattende og
tidskrævende uden at ændre væsentligt på det nuværende beskyttelsesniveau af bier.
Miljøstyrelsen vurderer, at de specifikke beskyttelsesmål, der i EFSA’s guidance dokument
lægges til grund for risikovurderingen, er meget konservative, og at vejledningen er meget
omfattende og kompliceret, samt indeholder aspekter, hvor der er behov for yderligere
viden og forskning, før de meningsfyldt kan inddrages. Vejledningen er på flere områder
urealistisk i sin vurdering af risiko for bier. Miljøstyrelsen vurderer, at forudsætningerne i
forslaget er baseret på et fagligt forkert grundlag. Danmark har sammen med andre EU
medlemslande flere gange opfordret Kommissionen til at foretage en faglig revision af
EU’s vejledning om bier (EFSA, 2014), inden vejledningen vedtages, og der foretages
ændringer af de ensartede principper, herunder at der nedsættes en arbejdsgruppe med
deltagelse af medlemslandene”.
Landbrug & Fødevarer er enige i Miljøstyrelsens ovenstående analyse af forslaget, og derfor er
uforståeligt, at man fra dansk side ønsker at stemme for EU Kommissionens forslag, med mindre
det er et forudsætning for dansk støtte, at forslaget revideres i en fagligt anderkendt retning.
Honningbier er vigtige for bestøvning af nogle af landbrugets afgrøder, så det er vigtigt at have
gode og robuste principper for vurderingen af plantebeskyttelsesmidlers effekt på honningbier. Men
forslaget vil ikke føre til forhøjet beskyttelsesniveau for honningbier.
Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående.
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