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Vibeke Jørgensen (vibej@mfvm.dk)  
Lene Larsen Nielsen (leras@mfvm.dk) 
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J.nr. M32-20, M33-20, M38-20 

Landbrug & Fødevarers høringssvar om bromoxynil, mancozeb og phenmedipham 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet til flere rammenotater den 27.04.2020 med 

høringsfrist den 29.04.2020 kl. 16:00. 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. 

  

Bromoxynil bliver brugt i landbruget primært til efterårsbekæmpelse af diverse ukrudtsarter i 

kornafgrøder. Aarhus Universitet (AU) konkluderer, at der er alternativer til denne anvendelse, 

hvilket kun delvist er korrekt, og at der derfor vil være minimale tab i kornafgrøder som følge af et 

forbud. AU forholder sig dog ikke til, at anvendelse af disse alternativer, fx Express, medfører, at 

landmanden ikke må bruge Express eller andre minimidler om foråret. Dertil kommer, at landbruget 

igen vil miste en virkningsmekanisme, og det vil øge selektionstrykket mod resistent ukrudt. 

Landbrug & Fødevarer mener derfor, at et forbud af bromoxynil vil betyde store tab for landbruget, 

både på kort og lang sigt.  

 

For så vidt angår løgafgrøder vil forslaget om forbud af bromoxynil og mancozeb højst sandsynligt 

samlet set betyde en udflytning af produktionen til et andet land med det nuværende middeludvalg i 

Danmark. Afbødningsstrategien med dispensationer, som foreslået i rammenotaterne, er en højst 

usikker strategi. En hel industri kan ikke årligt være afhængig af dispensationer, hvor reglerne 

strammes, og sagsbehandlingen for nuværende er forsinket. Landbrug & Fødevarer mener, at 

danske forbrugere også fremover skal kunne vælge danske konventionelle løg, når de køber ind. 

Konsekvenserne bliver tab af arbejdspladser og import af løg fra udlandet. 

 

Landbrug & Fødevarer mener derfor, at regeringen bør afholde sig fra at stemme for 

Kommissionens forslag om ikke-godkendelse, men derimod søge at få Kommissionen til at 

fremsætte et nyt forslag, hvor bromoxynil og mancozeb bliver kandidater for substitution.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at regeringen bør ændre sin position på phenmedipham. Midlet er 

helt afgørende for spinatavlen og for produktionen af sukkerroer i Danmark. Et forbud vil have store 

erhvervsmæssige konsekvenser, og vi er af den opfattelse, at producenten har igangsat nogle 

undersøgelser for at frembringe data til at understøtte ansøgningen. Landbrug & Fødevarer mener 

derfor, at regeringen aktivt bør støtte en forlængelse, indtil der foreligger et resultat.  

 

Landbrug & Fødevarer er tilfredse med, at regeringen vil stemme for en administrativ forlængelse af 

cyazofamid, som er helt afgørende for kartoffelproduktionen i Danmark.  

 

Med venlig hilsen 
 

Søren Thorndal Jørgensen 

Chefkonsulent 

Vand og Natur 
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