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Til: Miljø- og fødevareministeren  

 

Vedrørende Danmarks holdning til Europa-Kommissionens udkast til regulativ om udvidelse 

af forbuddet mod neonicotinoider. 

 
Kære Esben Lunde Larsen 

 

I februar 2017 sendte Europa-Kommissionen dig et forslag om et regulativ vedrørende udvidelse af 

den gældende restriktion på 3 neonicotinoider - imidacloprid, clothianidin and thiamethoxam – til at 

omfatte alle udendørs afgrøder med undtagelse af afgrøder i drivhuse. Vi skriver til dig for at 

opfordre til at støtte et totalt forbud på disse pesticider og klargøre din holdning til dette forslag. Der 

vil være en diskussion og muligvis blive stemt om forslaget i Den Stående Komité for Planter, Dyr, 

Fødevarer og Foder (PAFF) i Bruxelles d. 12 og 13. december.  

 

Bag denne opfordring om opbakning til dette forslag er 70 grupper på tværs af hele EU, herunder 

miljøgrupper og biavlere, som mener at et totalt forbud på disse 3 insekticider er afgørende for at 

beskytte bierne. 

 

Restriktionerne på neonikotinoider, der blev indført af Europa-Kommissionen i 2013 for at beskytte 

bier, er blevet anvendt til blomstrende afgrøder. Siden da har Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) udgivet yderligere rapporter, der bekræfter den høje risiko, 

som disse stoffer udgør, når de anvendes på alle udendørs afgrøder - ikke kun blomstrende afgrøder. 

 

Siden forbuddet på neonikotinoider fra 2013 har videnskabelige beviser i stigende grad bekræftet at 

neonikotinoider er til stor fare for honningbier og bestøvere i naturen. Derudover viser 

undersøgelserne, at neonikotinoider medfører udbredt miljøforurening, og der er stigende bevis for, 

at de udgør en stor risiko for andre arter såsom fugle, hvirvelløse vanddyr og amfibier. Den stigende 

mængde videnskabelige beviser og de nye beviser på miljøforurening har været afgørende for at 

Storbritanniens regering nu støtter op om begrænsninger på neonikotinoider: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658146/ecp-

ministers-advice-1710.pdf 

 

Vores nuværende industrielle model for landbrug er meget skadelig for miljøet og den profylaktiske 

brug af neonikotinoider til frøbehandling er blevet et betydeligt særpræg ved dette system. Et nyligt 

studie har indikeret, at i løbet af 27 år er mere end 75 % af insektbiomassen forsvundet fra 

Tysklands natur. Researcherne peger på, at hovedårsagen til dette dramatiske fald er landbruget, og 

især brugen af kemikalier i landbruget. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658146/ecp-ministers-advice-1710.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658146/ecp-ministers-advice-1710.pdf


 

Der er dog mange landmænd over hele Europa, som varetager deres gårde uden skadelige 

neonikotinoider. Antagelser om at det delvise forbud fra 2013 ville skade produktionen af afgrøder 

som f.eks. oliefrø fra raps har vist sig at være ubegrundede, da der har været gode høstudbytter 

siden forbuddet over hele EU-28. Begrænsninger på pesticider kan føre til innovation og en 

bevægelse mod mindre afhængighed af kemikalier og derved opmuntre til at få naturlige 

bekæmpelsesmidler til kontrollere insekter, der anses som skadedyr. 

 

Danmark bør være frontløber i forhold til spørgsmål om helbred og miljøbeskyttelse. Siden der ikke 

er tvivl om at neonikotinoider er skadelige for bier og forurener miljøet anmoder vi om din stemme 

til fordel for forslaget fra Europa-Kommissionen om at udvide forbuddet på de tre neonikotinoider i 

forhold til alle udendørs afgrøder. 

 

Vil du være venlig at gøre os klart, hvad Danmarks nuværende officielle position er på dette forslag 

fra Kommissionen og hvorvidt du vil støtte forslaget i den snarlige afstemning i Den Stående 

Komité? 

 

På forhånd tak. 

  

Med venlig hilsen 

 

NOAH – Friends of the Earth Denmark 

 

og Ungdom NOAH  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOAH er en dansk miljøorganisation og græsrodsbevægelse. Vi arbejder for en retfærdig og bæredygtig verden, hvor 
beslutningerne bliver taget demokratisk - for menneskers livskvalitet, for jorden og for fremtiden. NOAH er et 
aktivistisk, kreativt netværk, der analyserer årsager til miljøproblemer og kriser - og fremsætter alternativer, hvor 
samfundets dominerende løsningsmodeller ikke er på rette kurs. NOAH er den danske afdeling af det 
verdensomspændende græsrodsnetværk Friends of the Earth. 


