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Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af § 20-spørgsmål nr. S 75 stillet den 8. 

august 2019 af Anne Valentina Berthelsen (SF). 

Spørgsmål nr. S 75 

” Vil regeringen arbejde for et forbud mod import til Danmark og markedsføring i EU af 

fødevarer med indhold af chlorpyriphos samt beslægtede stoffer, således at det også sikres, at 

stoffer med formodentlig samme egenskaber ikke forekommer i fødevarerne i stedet for 

chlorpyriphos?” 

 

Svar 

Jeg tager den skærpede risikovurdering for chlorpyrifos fra EFSA (Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet) alvorligt. EFSA har publiceret en tilsvarende vurdering for det 

beslægtede stof chlorpyrifos-methyl, som jeg tager lige så alvorligt. Jeg vil arbejde for en hurtig 

løsning på europæisk niveau. Fødevarestyrelsen har kontaktet EU-Kommissionen om EFSA´s 

nye vurderinger og behovet for en hurtig løsning. EU-Kommissionen har nu den 13. august 2019 

sendt forslag ud til medlemsstaterne om forbud mod anvendelse af stofferne i EU. EU-

Kommissionen har samtidig tilkendegivet, at et forslag om forbud mod indhold i fødevarer vil 

komme umiddelbart i forlængelse af forbuddet mod anvendelse.  

 

Jeg har allerede bedt Fødevarestyrelsen undersøge muligheden for at lave et midlertidigt 

nationalt forbud mod indhold i fødevarer, indtil der træder et EU-forbud i kraft. 

 

Indtil der er implementeret et forbud mod indhold i fødevarer, vil Fødevarestyrelsen i forbindelse 

med kontrol tilbagekalde partier af frugt eller grønt, hvis de vurderes at udgøre en risiko på grund 

af restindhold af chlorpyrifos eller chlorpyrifos-methyl. 

 

Endelig bemærkes det, at det er udmeldt fra store dele af detailhandlen, at de selv vil indføre 

nultolerance over for restindhold af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i nye partier. 

 

 

 

 

 

 

Mogens Jensen / Annelise Fenger 

 

 2018-19 (2. samling)
S 75 endeligt svar  

Offentligt


