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Til Miljø- og Fødevareministeriet, 

Departementet 

 
Vibeke Jørgensen (vibej@mfvm.dk)  

Lene Larsen Nielsen (leras@mfvm.dk) 

Louise Stab Bryndum (losbr@mfvm.dk) 

Emma Sander Poulsen (emspo@mfvm.dk)     

J.nr. M165-19 

L&F høringssvar omhandlende thiacloprid 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet til flere rammenotater den 17.09.19 med 

høringsfrist den 23.09.19 kl. 10:00. Høringsmaterialet vedrører en række rammenotater, som 

danner beslutningsgrundlag for Danmarks holdning ved EU-godkendelse eller forbud af adskillige 

aktivstoffer, som landbruget anvender til bekæmpelse af diverse skadevoldere. 

 

Landbrug & Fødevarer er uenig i de erhvervsmæssige konsekvensvurderinger ved et forbud af 

thiacloprid, som er foretaget af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (AGRO). Værdien af den 

danske rapsproduktion er cirka 2 mia. kroner årligt, så nedsat dyrkningssikkerhed eller en generel 

udbyttenedgang vil have store erhvervsmæssige konsekvenser.  

 

Specielt nedenstående sætning fra rammenotatet finder vi er fejlagtig: 

 

AGROs samlede vurdering er, at et forbud mod anvendelse af thiacloprid i nogle afgrøder 

kan føre til højere produktionsomkostninger, men overordnet set vil det være uden større 

dyrkningsmæssige erhvervsøkonomiske konsekvenser i relation til både 

dyrkningssikkerhed, fleksibilitet eller udbytte. 

 

I forbindelse med høringen (M48-18 fra 2018) omkring stoffet pymetrozin, som thiacloprid er et 

alternativ til, var AGRO’ konsekvensvurdering væsentlig mere velafbalanceret:  

 

Selv om der er alternativer til anvendelse i raps, vurderer AGRO derfor, at der grundet en 

fremtidig resistensproblematik må forventes at være erhvervsøkonomiske konsekvenser 

inden for en årrække. AGRO har beregnet, at udbyttetabet på længere sigt vil være i 

størrelsesordenen 80-100 mio. kr. ved et skønnet udbyttetab på 4-5 % i tilfælde af 

resistens over for alternative midler, hvis der ikke findes nye alternativer (M48-18 og MST-

665-00014, side 3).  

 

Pymetrozin er ved at blive udfaset, så det er uforståeligt for Landbrug & Fødevarer, hvordan AGRO 

efterfølgende er nået frem til, at et forbud mod et alternativ og tilsvarende stof ikke får samme eller 

forværret konsekvenser end dem AGRO tidligere selv har beregnet. Endnu et forbud kan ikke 

værre mindre skadeligt end tidligere, med mindre der i mellemtiden er kommet andre alternativer til. 

Vi er ikke orienteret om nye godkendte aktivstoffer til bekæmpelse af glimmerbøsser i raps siden 

2018. Vi savner konsistens i de erhvervsmæssige konsekvensanalyser fra AGRO på dette område.  
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SEGES har oplyst at thiacloprid er et meget vigtigt aktivstof til bekæmpelse af skadedyr 

(glimmerbøsser og skulpesnudebiller) i raps, hvilket næsten udelukkende er vinterraps. Der dyrkes 

kun cirka 1.000 hektar vårraps, og med færre typer af insekticider vil vårraps formodentlig 

forsvinde. De vigtigste skadedyr i vinterraps er rapsjordlopper, skulpesnudebiller/skulpegalmyg og 

glimmerbøsser. Ved kraftige angreb af de nævnte skadedyr, kan der ske store udbyttetab. I 

landsforsøgene er der opnået et merudbytte på op til ca. 25 procent for bekæmpelse af 

skulpesnudebiller/skulpegalmyg.  

 

Anvendelse i raps 

Af oversigten nedenfor fremgår, at der foruden pyrethroider nu kun er Avaunt og Biscaya godkendt 

mod skadedyr i raps. Avaunt (indoxacarb) er dog også indstillet til ikke-forlængelse. Plenum 

(pymetrozin) er allerede besluttet ikke-forlænget og forbudsprocedurer er iværksat. Hvis thiacloprid 

ikke forlænges i EU-sammenhæng, er der derfor meget stor risiko for, at der i løbet af kort tid kun 

vil være pyrethroider til rådighed til skadedyrsbekæmpelse i raps.  

 

En ensidig anvendelse af pyrethroider vil øge risikoen for resistensudvikling hos flere skadedyr, og 

vi vil se en resistensudvikling, som det er sket i udlandet (se nedenstående oversigt). De 

manglende muligheder for skadedyrsbekæmpelse vil også nedsætte dyrkningssikkerheden. 

 

 

 

 

 

 

Mindre anvendelse i vinterbyg 

Den mindre anvendelse af thiacloprid i vinterbyg er udelukkende ansøgt med begrundelse om at 

forsinke resistensudviklingen hos bladlus i korn mod pyrethroider. I udlandet er der påvist resistens 

hos bladlus i korn mod pyrethroider. Da der behandles meget store arealer mod bladlus hvert år og 

i visse år også i væsentligt omfang om efteråret, er det nødvendigt i tide at tænke på forsinkelse af 

resistensudvikling ved brug af midler med forskellig virkemekanisme. 
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Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, vil vi naturligvis gerne uddybe. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Søren Thorndal Jørgensen 

Chefkonsulent 

 

Vand & Natur 

 

D +4533394662 

M +4561240059 

E sthj@lf.dk 


