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Kære Ib Borup Pedersen
Tak for din e-mail om glyphosat. Først og fremmest vil jeg sige, at man altid bør
overveje, om det er nødvendigt at anvende sprøjtemidler.
Alle sprøjtemidler, herunder dem som indeholder glyphosat, er vurderet og
godkendt, før de må benyttes. Midlerne bliver kun godkendt, hvis grundige og
omfattende undersøgelser har vist, at de ikke udgør en uacceptabel risiko og
dermed ikke forventes at give uønskede effekter på hverken mennesker, miljø eller
grundvand.
Den Europæiske Fødevare Sikkerheds Autoritet (EFSA) vurderer, at glyphosat
sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende. Miljøstyrelsen støtter denne vurdering.
Den vurdering, der er lavet af EFSA sammen med eksperter fra medlemslandene
er baseret på et meget omfattende data materiale, som var betydeligt mere
omfattende end det materiale WHO's kræftforskningsagentur havde til rådighed
for deres vurdering. Det er hovedårsagen til de forskellige konklusioner. EFSA har
også i deres vurdering inddraget WHO-vurderingen.
Jeg henholder mig derfor på nuværende tidpunkt til EFSA's mere vidtrækkende
undersøgelse, der konkluderer, at aktivstoffet glyphosat i sig selv ikke er
kræftfremkaldende og ikke skader arveanlæggene. Endvidere konkluderer EFSA
ligeledes, at glyphosat ikke har andre effekter på menneskers sundhed, herunder
fertilitet, samt ikke er problematisk for miljø og grundvand.
Hvad angår anvendelsen af Roundup® eksempelvis før høst af korn, så er der
heller ikke påvist nogen risiko for hverken menneskers eller dyrs sundhed, for
miljøet eller grundvandet v ed brugen af Roundup® før høst.
Jeg vil slutte af med at understrege, at det skal være sikkert at bruge sprøjtemidler
både for private og professionelle. Derfor er der også i slutningen af 2015 blevet
indført skærpede regler for salg og opbevaring af sprøjtemidler til private, der skal
begrænse risikoen for forkert brug og sikre at brugsanvisningerne følges.
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