Dorthe og Jesper Fink, Nexø
Holger Øster Mortensen, Odder

Kære Dorthe Fink, Jesper Fink og Holger Øster Mortensen
Tak for jeres henvendelse til regeringens ministre af 26. maj 2016 med appel om at
stemme imod en forlængelse af Roundup i EU, som jeg hermed besvarer på
regeringens vegne.
Glyphosat, som er det aktive stof i Roundup, er som bekendt netop blevet vurderet
med henblik på en evt. fornyet godkendelse i EU. Den europæiske
fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har på baggrund af Tysklands
vurderingsrapport udarbejdet en faglig konklusion vedrørende glyphosat. Både
Tyskland og EFSA konkluderer i henhold til klassificeringsreglerne i CLP
forordningen (EU’s klassificerings- og mærkningssystem for kemiske stoffer og
blandinger), at glyphosat sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende.
På nuværende tidspunkt er det Europæiske Kemikalie Agentur (ECHA) ved at
vurdere glyphosat for at fastlægge den endelig klassificering hvad angår sundhedsog miljøeffekt. Jeg imødeser ECHAs klassificering, som forventes afsluttet inden
udgangen af 2017. Hvis ECHA skulle nå frem til en klassificering vedr. sundhed, fx.
kræftfremkaldende egenskaber, vil det betyde, at glyphosatholdige sprøjtemidler
ikke længere må godkendes og anvendes til privat brug i Danmark.
Jeg henholder mig til Miljøstyrelsens vurdering af, at EFSA’s konklusion
vedrørende glyphosat er meget robust, og at glyphosat ikke i sig selv er
kræftfremkaldende, ikke skader arveanlæggene eller udgør anden sundhedsfare.
Der er ingen belæg for at glyphosat skulle være en hjernegift, og de niveauer, der
findes i urin, vurderes at være uskadelige.
Godkendelsen af sprøjtemidler i Danmark sker efter en effektiv og restriktiv
godkendelsesordning, som sikrer, at der kun godkendes sprøjtemidler, som ikke
udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed, for miljøet eller for
grundvandet.
Risikovurderinger af de glyphosatholdige midler, der på nuværende tidspunkt er
godkendt i Danmark, har tidligere vist, at der ikke er risiko for menneskers
sundhed ved de søgte anvendelser. Dermed også ved brug i private haver, på
offentlige arealer eller ved brug i landbrugsafgrøder før høst.
Hvis man ikke ønsker at udsætte sig selv for glyphosat kan man undlade at bruge
sprøjtemidlerne og spise økologisk. Det er et personligt valg.
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Den 24. juni 2016

Med venlig hilsen

Esben Lunde Larsen
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