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Svar på forespørgsel vedrørende chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl 

Dansk Erhverv har modtaget forespørgsel vedrørende chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er modstander af nationale særregler, da vi mener, at det skader samhandlen og er 

med til at gøre tingene sværere for erhvervet og i sidste ende bliver produkterne dyrere for forbru-

gerne. Man kan frygte, at dyrere produkter flytter mere trafik til netsalgssteder med udgangs-

punkt i andre lande, hvilket ikke vil medføre større forbrugersikkerhed, tværtimod. 

 

Dansk Erhverv er i høj grad interesseret i at beskytte de danske forbrugeres sikkerhed, også i for-

bindelse med indtagelse af fødevarer, og hilser tiltag der giver en øget forbrugersikkerhed velkom-

men. Dansk Erhverv mener dog ikke, at Danmark har hjemmel til at indføre et nationalt forbud 

da et nationalt forbud skal begrundes i en særlig sundhedsfare, og Dansk Erhverv er ikke bekendt 

med, at der er udarbejdet rapporter der konkluderer at danskere er specifikt er udsat for fare ved 

indtag af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl. Dansk Erhverv mener ydermere, at det taler imod 

et nationalt straks-forbud, at EU forventes at komme med regler på området i slutningen af året. 

 

Specifikke bemærkninger 

Afgrænsning 

Dansk Erhverv kan ikke vurdere eventuelle økonomiske konsekvenser af et forbud når udkastet 

ikke indeholder afgrænsninger af det mulige forbud, herunder fx produktkategorier og vi mener, 

at det nuværende udkast og forespørgsel rejser en række spørgsmål som skal afklares. 

• Er kontaminationer sket ved overførsel fra fx citrusfrugter på samme lager som andre 

produkter omfattet, hvis det kan påvises at der ikke er benyttet hverken Chlorpyrifos eller 

Chlorpyrifos-methyl under produktionen af det enkelte produkt? 

• Er korn og foderstoffer og eventuelle animalske produkter forurenet igennem foder om-

fattet?  

• Er konserves omfattet? Og hvis, vil det så blive tilladt at sælge ud af producerede og mar-

kedsførte varer? 

• Er blandingsprodukter som færdigretter, bake-off, frugtte mv. omfattet?  
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Grænseværdi 

Da EFSA ikke for nuværende har fastsat en grænseværdi, er det uklart med hvilket udgangspunkt 

DTU vil udarbejde en vurdering af en eventuel fare ved indhold der ligger over detektionsvær-

dien?  

 

Deadline 

Dansk Erhverv vil gerne yde FVST service i forhold til svar på høringer og forespørgsler, men vi 

mener, at det er at udsætte vores medlemmer for urimeligt tidspres at bede om komplicerede øko-

nomiske vurderinger, uden fastlagte afgrænsninger og rammer for, hvad der er inkluderet. 

 

Omkostninger og konsekvenser 

 

Dansk Erhverv mener, at det praktisk taget ikke er muligt at efterkomme ønsket om en vurdering 

af de økonomiske konsekvenser grundet de mange usikkerheder og uafklarede spørgsmål.  

 

Vi har svært at vurdere omkostningerne fra hele markedet, men vi har tilkendegivelser fra med-

lemmer der samlet dækker op imod halvdelen af detailmarkedet, der skal bruge 15-20 mio. kr. 

bare på opsigelse af de indgåede kontrakter med dertilhørende erstatning for aftalte mængder. 

Dertil kommer spørgsmålet om analyseomkostninger. Hvis det forventes at virksomhederne selv 

analyserer deres varelager, vil analyseomkostningerne beløbe sig på op imod 10% af det samlede 

varelager. 

 

Dansk Erhverv vil pege på følgende konsekvenser der for nuværende ikke er muligt at fastsætte en 

økonomisk vurdering for. 

 

• Udbud og efterspørgsel. Hvis alle importører, grossister og detailhandlende skal lave nye 

kontrakter for produkter produceret uden brug af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl er 

det dels usikkerhed om, om der er produkter nok til at dække markedet, og dels vil en-

hedsprisen på produkterne stige grundet den pludseligt øgede efterspørgsel. 

• Salgstab som konsekvens af eventuelle forsyningsvanskeligheder 

• Kassation af produkter. I hvilket omfang forventes det, at der skal kasseres produkter? 

• Tab af omdømme ved eventuelle tilbagetrækninger, især da tilbagetrækninger grundet pe-

sticidanalyser ofte forekommer 3-4 uger efter prøvetagning, hvor det forventes, at de fle-

ste ferske frugt- og grøntprodukter allerede er solgt og indtaget. 

 

Dansk Erhverv forbeholder os retten til at give yderligere kommentarer og input senere. 

 

Med venlig hilsen 

Helle Pedersen 

Fødevarekonsulen 


