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Danmarks Biavlerforening fremsender hermed sine bemærkninger til det
udsendte udkast til pesticidstrategi.

Telefontider
man- tor: 9.00- 14.00

Ad 2.1 EU-indsatsen for pesticidgodkendelser
Danmarks Biavlerforening konstaterer med tilfredshed, at Danmark vil
arbejde for at der udvikles vejledning til vurderingsmetoder for at
minimere risikoen for bier.
Vi finder at risikovurderingen hidtil primært fokuserer på pesticidernes
akutte giftighed. Forskningen viser i dag, at udfordringen i lige så høj
grad er langsigtede effekter og adfærdsmæssige effekter, hvor
eksempelvis biernes forplantningsevne, deres modstandsdygtighed
overfor sygdomme eller orienteringsevne bliver påvirket. Dette medfører
at hele bifamilier dør. Dertil kommer vurdering af effekten på vilde bier,
idet forskningen har vist, at visse pesticider har mærkbare effekter på de
vilde bier.
Danmarks Biavlerforening finder det problematisk, at pesticidstrategien
ikke forholder sig til den såkaldte cocktaileffekt, hvor tilstedeværelsen af
bestemte pesticider kan forstærke giftigheden af andre pesticider. Her bør
ligeledes udvikles vejledning til vurderingsmetoder for at minimere
risikoen for bier.
Danmarks Biavlerforening anbefaler således:
- At det i strategien præciseres, at man vil arbejde for at pesticider
skal vurderes i forhold til deres langsigtede effekter og
adfærdsmæssige effekter på såvel honningbier som vilde bier.
- At det i strategien tilføjes, at man vil arbejde for at udvikle
vejledning til vurderingsmetoder for at minimere risikoen ved
pesticidernes såkaldte cocktaileffekt.
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Ad 2.2 National godkendelse af pesticider og 3.3 Kontrol af
pesticidrester i fødevarer
Det er Danmarks Biavlerforenings holdning, at honning produceret i
Danmark, bør være helt fri for pesticider. Således finder vi det
uacceptabelt, hvis der kan findes pesticider i honning, og i særdeleshed
hvis niveauet overstiger de fastsatte grænseværdier.
Anvendelse af pesticider i landbruget bør tilrettelægges sådan, at det ikke
påvirker andre fødevareproducenter. Hvis der er risiko for dette, skal der
straks gribes ind, og anvendelsen af de pågældende pesticider bør
indstilles indtil anvendelsen kan ske på betryggende vis.
Danmarks Biavlerforening finder det således ikke tilstrækkeligt, at der i
strategien tages konkret hånd om to pesticider, men der bør i stedet
laves en generel handlingsplan, der træder i kraft, når andre
fødevareproducenter påvirkes af landbrugets pesticidanvendelse.
I relation til forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst i
konsumafgrøder, finder Danmarks Biavlerforening ikke dette
tilstrækkeligt. Det er påvist, at glyphosat kan forekomme i honning. Det
vurderes at dette forekommer, når bierne i sensommeren trækker på
ukrudtet i kornmarker, som er nedsprøjtet med glyphosat. Derfor
anbefaler vi et fuldstændig forbud mod sprøjtning med glyphosat før høst.
Der bør ydermere sikres en godtgørelse, der sikrer at
fødevareproducenter, der uden skyld påvirkes af landbrugets pesticider,
ikke lider økonomisk tab.
Danmarks Biavlerforening anbefaler således:
- Hvis der er risiko for at anvendelse af pesticider i landbruget
påvirker andre fødevareproducenter, skal anvendelsen af de
pågældende pesticider indstilles indtil tiltag har sikret, at
anvendelsen kan ske uden påvirkning af andre fødevarer.
- Der skal indføres et fuldstændigt forbud mod sprøjtning med
glyphosat før høst.
- Der skal indføres en godtgørelsesordning, der sikrer at
fødevareproducenter, der uden skyld påvirkes af landbrugets
pesticider, ikke lider økonomiske tab.
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Danmarks Biavlerforening stiller sig naturligvis altid til rådighed i tilfælde
af spørgsmål, eller hvis der opstår behov for yderligere information om
ovenstående.

Med venlig hilsen

Knud Graaskov
Formand
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