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Midtjyllands Avis, debat 

Svar på læserbrev af Preben L.F. Rasmussen 

 

Af: Frede Lundgaard Madsen, Søndergade 66, 8883 Gjern, tlf.: 24 22 99 53 mail 

lundgaard.madsen@post.tele.dk 

Formand for LandboForeningen Midtjylland 
 

Valgkamp: Hr. byrådskandidat, har du nu tænkt dit forslag helt igennem, og er du klar til at tage 

konsekvenserne? 

 

Det kan lyde meget fornemt, når hr Preben L.F. Rasmussen skriver i sit indlæg i Midtjyllands Avis den 30. 

august 2017 skriver, at han vil forbyde sprøjtegifte. Men det virker som om, at han støtter sig mere til en 

følelsesladet holdning, end den egentlige saglighed på dette punkt. Konsekvenserne af at forbyde pesticider i 

dansk landbrug kan være med til at stille forbrugerne dårligere, fordi produktionen må flyttes ud af landet. 

Dertil kommer, at de fund man registrere i dag er langt langt under grænseværdierne de fleste steder, og da 

grænseværdien i sig selv er mile vidt fra en sundhedsskadelig effekt, så er vi rigtig godt tjent i Danmark. 

 

Vi lever i samfund hvor alle, uanset om man er producent eller forbruger, sætter aftryk på vores 

miljø og natur. Det aftryk skal vi selvfølgelig arbejde med hele tiden, og vi skal selvfølgelig 

beskytte vores grundvand og fødevareproduktion. 

 

Men på præcis samme måde som når man går ned til lægen, når ens børn har mellemørebetændelse, 

skal man jo også have tillid til, at den medicin man får, ikke er skadeligt for børnene. På samme 

måde, skal landmanden og vores samfund også have tillid til, at de godkendte og fuldt ud lovlige 

planteværnsmidler han bruger, ikke er skadeligt for vores grundvand, når han bruger dem i den 

anbefalede mængde. 
 

I Danmark har vi et statsligt overvågningsprogram som konstant følger udviklingen i grundvandet. 

Samtidig er Danmark særlig restriktiv når det kommer til godkendelse af nye og bedre pesticider, på 

denne måde har vi en sikkerhedsmargen som er væsentlig højere end i øvrige EU lande. Der er 

løbende en udskiftning af både godkendte aktive stoffer og regulering af allerede godkendte stoffer.  
 

Konsekvenserne ved Hr. Preben L.F. Rasmussen’s udmelding, vil være, at de produkter vi 

producere i Danmark vil blive markant dyrere, og de importerede fødevare vil være produceret 

under lempede regler. 

 

Så måske skulle vi se på, om der var en bedre vej, end blot at melde ud, at alle pesticider skal 

forbydes. Jeg vil da opfordre til en snak, så kan vi begge måske kan blive lidt klogere. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Frede Lundgaard Madsen 
Formand for LandboForeningen Midtjylland 
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