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Notat 

 

Til Presseafdelingen; Morten Nielsen og Christian Hüttemeier 

Fra Anne Louise Gimsing, Søren Thorndal Jørgensen 

Cc Anders Panum Jensen 

Dato 6. december 2019 

Talepinde: 

• L&F mener, at der generelt bliver givet dispensationer på et højt fagligt grundlag og vi 

har fuld tillid til Miljøstyrelsens sagsbehandling på området. Det er naturligvis 

beklageligt, at der er givet en dispensation til et stof (captan), hvor nye kritiske 

informationer er overset. 

• Generelt går dispensationerne ikke på kompromis med beskyttelsesniveauet. 

• To af de undersøgte produkter har sidenhen opnået en ordinær godkendelse, og 

derfor er der ikke behov for dispensationer længere. Det viser også, at produkterne 

har opfyldt alle krav til sikker anvendelse for sundhed og miljø. 

• I kartofler har der gennem en årrække været et behov for ukrudtsbekæmpelse efter 

fremspiring af kartoflerne. Derfor har vi i landbruget søgt om dispensationer af 

rimsulfuron. Doseringen er blevet nedsat i forhold til tidligere anvendelse (50 -> 30 

gram/ha).  

• Behovet for dispensationer skyldes til dels at kemifirmaerne selv skal ansøge om 

ordinær godkendelse, hvilket er omfattende især i Danmark. Derfor bliver der ikke altid 

søgt ordinære godkendelser, selvom reglerne for godkendelse kan opfyldes, og derfor 

opstår der behov for dispensation. 

• Landbruget har brug for dispensationer til mindre afgrøder og til skadevoldere hvor der 

ikke er alternativer på det danske marked. Landbruget arbejder på at finde alternativer 

til dispensationerne, hvilket også er et krav for at opnå en dispensation.   

• L&F mener, at det er godt at se, at der iværksættes nye tiltag for at styrke 

sagsbehandlingen fremadrettet.  

• L&F mener, at en troværdig og transparent grundvandsovervågning bør være en del 

af grundlaget for at lave regler på dyrkningsfladen. Troværdigheden til et moderne 

landbrug, hvor der sprøjtes med pesticider og bruges kunstgødning, kan kun opnås, 

hvis vi kan fremvise minimal påvirkning af omgivelserne, herunder at grundvandet ikke 

forurenes. Fortidens synder kan vi ikke lave om på nu, men vi har brug for en 

troværdig overvågning for at bevise at fejlene ikke gentages. 
 

Rigsrevisionen – dispensationspraksis 

Undersøgelse af om ministeriet har en tilfredsstillende forvaltning af dispensationer med hensyn til: 

1. Retningslinjer og procedurer for sagsbehandling af dispensationer 

2. Lever sagsbehandlingen op til gældende EU’ regler 

3. Er kommissionen blevet underrettet som den skal 
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4. Fremgår der korrekte oplysninger på etiketterne 

5. Er der udført risikobaseret kontrol 

Rigsrevisionen (RR) har udvalgt 18 pesticider til undersøgelsen baseret på deres GUS index, som 

er en meget forsimplet måde at vurdere et stofs udvaskningspotentiale. Af de 18 udvalgte har 

følgende også fået dispensation i 2019: 

- Acrobat Plus (dimethomorph og mancozeb) mod løgskimmel 

- Asulox (asulam) mod ukrudt i bla. spinat 

- Gozai (pyraflufen-ethyl) til nedvisning af kartofler 

- Pomoxon Extra (1-naphthyleddiktesyre) til vækstregulering 

- Select 240 EC (clethodim) mod ukrudt i bla jordbær og løg 

- Titus WSB (rimsulfuron) mod ukrudt i kartofler 

Produktet Opera (pyraclostrobin og epoxiconazol) mod svamp i majs har nu en ordinær 

godkendelse, ligeledes er Kerb 400 EC (propyzamid) nu godkendt til bekæmpelse af græsukrudt 

mv. i raps. 

RR påpeger i pkt. 59, at der ikke er særlige regler for vurdering af dispensationer. Dette skyldes, at 

dispensationer skal følge de almindelige vurderingsprincipper. Ministeriet har dog i 2018 udarbejdet 

procedure for dispensationer.  

RR påpeger endvidere i pkt. 61 og 62 at ministeriet ikke har procedurer for at tage højde for 

bemærkninger i gennemførselsforordningen om særlige forholdsregler for grundvandsbeskyttelse 

ved godkendelse og dispensationer. Ministeriet påpeger, at de danske særkrav til grundvand er 

mere vidtrækkende end kravene i EU, og dermed vil der automatisk blive taget højde for 

bemærkningerne fra EU. RR mener at dette ikke altid er rigtigt, og at ministeriet ikke har igangsat 

overvågningsprogrammer for nogle stoffer.  

RR tager særligt fat i to stoffer, captan og rimsulfuron. 

Rimsulfuron: der rejses kritik af at risikoen for udvaskning ikke har været vurderet i forbindelse 

med dispensationerne. Rimsulfuron blev forbudt i 2011 grundet lang nedbrydningstid af 

nedbrydningsproduktet PPU. 

Ministeriet har i forhold til vurdering af risikoen for udvaskning henvist til, at der er VAP resultater til 

vurdering af udvaskningen, men RR vurderer at der er 3 ting som gør at VAP-testene ikke er 

tilrettelagt godt nok:  

1) Der er gået for lang tid mellem anvendelserne i VAP (6 og 8 år) og ikke kun de 4 år som der 

normalt er mellem kartofler,  

2) Analysemetoden underestimerer koncentrationen af PPU med 22 – 47 %,  

3) feltforsøgene blev afsluttet for tidligt.  

1: Det er rigtigt, at testene i VAP, ikke er helt i overensstemmelse med den anvendelse, der er af 

rimsulfuron. I VAP bliver pesticider kun testet i de afgrøder som de skal bruges i, og der har ikke 

været kartofler på Tylstrup og Jyndevad i den mellemliggende periode.  

2: Dette er påpeget af GEUS i VAP-rapporterne..  

3: Ministeriet har oplyst at de først blev opmærksomme på dette i marts 2019. Ser man på VAP-

resultaterne så er der på Tylstrup 656 analyser for PPU, og der er ingen overskridelser af 

grænseværdien. På Jyndevad er der udført 863 analyser og der er 12 fund over grænseværdien. 

Ministeriet vil genoptage moniteringen af rimsulfurons nedbrydningsprodukter, inkl. et nyt 

nedbrydningsprodukt. 

  

Captan: Captan anvendes mod træ-kræft i frugttræer og juletræer. 



Notat 

Side 3 af 3 

 

  

Ministeriet oplyser at det er en fejl, at der ikke er blevet iværksat et overvågningsprogram. Desuden 

er risikoen for udvaskning af nedbrydningsprodukter overset ved dispensationer.  

Captan blev forbudt i 1997. Siden er der indsendt to almindelige ansøgninger om godkendelse i 

2008 og 2011, og disse fik afslag pga. mistanke om at være kræftfremkaldende. I dispensationerne 

blev der sat særkrav, men RR mener ikke det er dokumenteret at dette skulle modvirke 

kræftrisikoen. De danske særkrav omkring stoffer, der er mistænkt for at give kræft, blev 

harmoniseret med EU’s regler i 2015. Dette betød en lempelse i forhold til de tidligere danske 

særregler. Med de nye krav udgør captan ikke en uacceptabel risiko mht. kræft.  

I perioden 2004 – 2018 har captan fået dispensation til trods for at data fra EU-vurderingen viste 

uacceptabel udvaskning af nedbrydningsprodukter.  

Captan har ikke fået dispensation i 2019, og der iværksættes monitering i grundvand. 

 

Overvågning af pesticider i grundvandet  

 

Der opstilles en del kritikpunkter af grundvandsovervågningen. De fleste af punkterne er berettiget 

kritik. L&F har tidligere været kritisk overfor grundvandsovervågningen og fremstilling af data i 

GRUMO-rapporterne. GEUS har udviklet deres eget system uden nærmere hensyntagen til 

Grundvandsdirektivets bestemmelser (udmønter Vandrammedirektivet). Det er stadig uklart, hvem 

der i sin tid bestilte hvilke analyser og hvor meget GEUS selv styrede. En del af problemstillingen er 

begrænsninger i JUPITER databasen, men der har også været en indstilling til, at ”det vi gør” er 

udmærket, uden at læse direktivets tekst bogstaveligt. Rigsrevisionen kalder ministeriets og GEUS’ 

vurdering af, at man ikke overskrider de 0,5 mikrogram / liter uden også at overtræde de 0,1 

mikrogram / liter for et enkeltstof, for en teoretisk antagelse som bør revurderes. L&F er enige i 

denne betragtning. 

 

Som vi ser det er der to helt afgørende mangler i det nuværende system 

 
1) Man er ikke i stand til at se om en grundvandsforekomst har over 0,5 mikrogram / liter som 

samlet koncentration på tværs af pesticidaktivstoffer. 

2) I direktivet fremføres, at der skal ske en indsats ved 75 pct. af grænseværdien og 

opadgående trend. Ingen af delene er muligt at bestemme med den nuværende 

overvågning.  

Indstilling af stoffer til grundvandsovervågningen har været kritisabel, da der har manglet ensrettet 

principper herfor. Sagen med despenyl chloridazone (DPC) viser, at ministeriet gennem flere år fik 

advarsler, men valgte åbenbart ikke at reagere.  

 

L&F har tidligere bedt om at komme med i Vandpanellet, men blev afvist af Miljøstyrelsen - Aalborg. 

Fremadrettet er der lavet nye procedurer for Vandpanellet for udvælgelsen af hvilke aktivstoffer, der 

skal analyseres for. Ligeledes vil den kommende massescreening medfører et tættere 

datagrundlag at vurdere ud fra hvilke pesticider der skal analyseres for i GRUMO og 

boringskontrollen.  

 


