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Den 9. oktober 2017 

 

Carl-Emil Larsen   

Vandhuset 

Godthåbsvej 83 

8660 Skanderborg 

 

Kære Carl-Emil 

 

Tak for din henvendelse af 22. september 2017 om dispensationer til pesticider. 

 

Jeg vil gerne starte med at understrege, at der ikke er nogen grund til bekymring i 

forhold til vandforsyningen i Danmark. Det er miljøstyrelsens faglige vurdering, 

der ligger bag beskyttelsen af det danske grundvand, den kan du være helt tryg 

ved, der er givet.  

 

For hovedparten af dispensationerne er der ikke tale om ”forbudte” pesticider. Der 

er givet dispensationer til 14 aktivstoffer, heraf er de 13 godkendt i EU. For det ene 

aktivstof, asulam, som ikke i dag er godkendt i EU, vedrører den danske 

anvendelse kun spinatfrø til frøavl. I EU er baggrunden for den manglende 

godkendelse mangel på data vedrørende rester i spiselige afgrøder, hvilket ikke er 

relevant ift. frøavl. Blandt de 13 godkendte har der særligt været fokus på 

dispensation til neonikotinoiderne. For de to neonikotinoider er der et forbud i EU 

mod visse anvendelser, herunder i raps. Her skal dog bemærkes at dette EU-

forbud skyldes risiko for bier, som ikke udgør et problem ift. de danske 

anvendelser  - og altså ikke har nogen relevans i forhold til grundvand. 

 

Hovedparten af dispensationerne skyldes, at der ikke er indsendt en ansøgning om 

godkendelse i Danmark, eller at der er mindre mangler i ansøgningerne, som er 

uden betydning for forhold, der er relateret til miljø-eller sundhedsmæssige 

problemer. 

 

Dispensationerne bliver givet på baggrund af Miljøstyrelsens faglige vurdering, 

som det er tilfældet for alle pesticidgodkendelser. Heri indgår naturligvis en 

vurdering af risikoen for grundvand. Alle dispensationer offentliggøres i 

Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase, hvor interessenter kan abonnere på 

nyheder. 

 

For så vidt angår rimsulfuron, som har været nævnt i pressen i forhold til risiko for 

udvaskning, formoder jeg, at I er bekendt med, at dets nedbrydningsprodukter, 

PPU og PPU-desamino dels har indgået i grundvandsovervågningen siden 2011 og 

dels er testet af enkelte vandværker. Resultaterne fra overvågningen bekræfter 

resultaterne fra Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand, som 

viser meget få fund, og understøtter Miljøstyrelsens vurdering af, at anvendelsen 

af rimsulfuron ikke udgør en risiko for udvaskning til grundvand. 
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På baggrund af ovenstående giver dispensationerne ikke grundlag for nogen særlig 

indsats i forhold til boringsnære beskyttelsesområder eller områder med særlige 

drikkevandsinteresser. 

 

Med venlig hilsen 

 
Esben Lunde Larsen 


