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Ønske om forbud mod salg af pesticider

16. oktober 2017

Pesticider er erkendt som en trussel mod drikkevandet og biodiversiteten i Danmark.
På trods af politisk fokus på indsatsen gennem mange år, ser vi stadig et næsten
uændret indhold af forbudte pesticider i grundvandsovervågningen, men også jævnlige fund af godkendte stoffer.
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I Roskilde Kommune har vi arbejdet med pesticidproblematikken på forskellige måder
i indeværende byrådsperiode. Eksempelvis kan nævnes:

Dir. tlf.
jensa@roskilde.dk



Den 18. juni 2014 vedtog byrådet i Roskilde Kommune et forbud mod anvendelsen af pesticider i kommunens kolonihaver.



Byrådet i Roskilde Kommune afsatte 2 mio. kr. i budgettet for 2015 til bl.a.
bæredygtig vandindvinding.



Byrådet i Roskilde Kommune har i forbindelse med budgetvedtagelsen for
2017 besluttet, at kommunens landbrugsarealer, der i dag bortforpagtes konventionelt, fremover skal overgå til økologisk drift.



Roskilde Kommune arbejder aktivt med sikringen af kommunes biodiversitet,
bl.a. ved ikke at benytte pesticider til pleje af kommunens grønne arealer.



Roskilde Kommune har vedtaget en Grøn Blå Strategi, der bl.a. skal sikre naturen i kommunen.



I 2016 vedtog byrådet i Roskilde Kommune at støtte op om den lokale biavlerforening, ved at opstille bistader i en af kommunens parker, for på den måde
at formidle biernes og biodiversitetens betydning.

Ref. JAA

Ovennævnte tiltag kan dog på ingen måde modvirke manglen på generel lovgivning,
som langt mere effektivt vil kunne sikre grundvandet og biodiversiteten. De seneste
pesticidfund i grundvandet af desphenyl-chloridazon er blot endnu et vidnesbyrd om
mangelfuld regulering.
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Tilsvarende viser de omfattende dispensationer fra Miljøstyrelsen til anvendelse af
forbudte pesticider, at den nuværende lovgivning er utilstrækkelig.
Effekterne fra både forbudte og godkendte pesticider på mennesker, dyr og planter er
svære at eftervise, og her bør usikkerheden resultere i en mere konsekvent lovgivning. Helt konkret melder de danske biavlere om en øget dødelighed, hvor brugen af
pesticider er en del af forklaringen.
På vegne af Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg opfordrer jeg derfor til, at folketingets Miljø- og Fødevareudvalg arbejder på at få vedtaget et generelt forbud mod
salg af pesticider i Danmark.
Venlig hilsen
Jonas Bejer Paludan
Formand for Klima- og Miljøudvalget
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