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Forbrugerrådet Tænk

Læserbrev: Sprøjtemidler er et 
kontroversielt og svært emne.

Det er kontroversielt, fordi 
fronterne nogle gange kan være 
trukket skarpt op mellem land-
mænd, myndigheder, detailhan-
del, miljøorganisationer og for-
brugere. Og det er svært, fordi 
problematikken er kompleks.

En test i det seneste nummer af 
medlemsbladet Forbrugerrådet 
Tænk har fundet rester af sprøjte-
midler i 7 ud af 8 konventionelt 
dyrkede agurker. Det lyder vold-
somt, men det er vigtigt at under-
strege, at der er tale om fund un-
der myndighedernes grænsevær-
dier, som i sig selv ikke påvirker 
vores sundhed.

Selv om fundene ikke gør den 
enkelte agurk farlig at spise, kan 
rester af sprøjtemidler i vores 
mad, ifølge nogle af landets fø-
rende forskere, bidrage til vores 
samlede risiko for kemikaliers 
skadelige effekter på vores hel-
bred. Der er nemlig reel videnska-
belig usikkerhed og debat om de 
langsigtede konsekvenser, når re-
sterne af sprøjtemidler lægges til 
de andre problematiske stoffer, vi 
møder overalt i vores hverdag.

Når noget kan påvirke vores 
helbred, skal vi tale om det. Også 
selvom det er svært. Derfor sæt-
ter vi i Forbrugerrådet Tænk i den 

kommende tid fokus på rester af 
sprøjtemidler i vores mad.

Vi vil ikke lave skræmmekam-
pagne. Det er sundt at spise mere 
frugt og grønt, og det er samtidig 
godt for vores klimaaftryk. Men 
når der er videnskabelig bekym-
ring for, at rester af sprøjtemidler 
kan bidrage negativt til vores hel-
bred, skylder vi hinanden at dis-
kutere, hvad vi hver især kan gøre, 
hvis vi vil begrænse risikoen.

Myndighederne bør, når de 
vurderer og godkender sprøjte-
midler, tage højde for, at vi ud-
sættes for mange forskellige ke-
mikalier, der gensidigt kan for-
stærke hinanden. De bør også 
sætte ind over for problematiske 
”ældre” sprøjtemidler, som kan 
være godkendt for år tilbage, hvor 
der ikke er taget højde for, om 
stofferne kan være hormonfor-
styrrende.

Landmændene kan blive end-
nu bedre til at producere, så min-
dre sprøjtemiddel ender i vores 
frugt og grønt. Detailhandlen kan 
stille endnu større krav til produ-
centerne om rester af sprøjtemid-
ler. Og vi forbrugere skal vide, at 
det – også fra et videnskabeligt 
perspektiv – giver god mening at 
minimere sit og sine børns indtag 
af sprøjtemiddelrester. Det kan 
man gøre ved at vælge økologiske 
produkter. Eller alternativt ved 
at købe frugt og grønt fra danske 
landmænd og gartnerier.

Forbrug. 
Skær ned på sprøjtemidlerne  
i frugt og grønt

Folketingskandidat for SF, Karina 
Lorentzen, Sindalvej 4, 6000 
Kolding

Læserbrev: Larmen fra F35-flyene 
overskrider støjgrænsen for 835 
naboer til fly flyvestation Skryd-
strup i det syd- og sønderjyske. Det 
viser støjberegninger, forsvaret 
netop har fremlagt.

Det giver sig selv, at det er stærkt 

problematisk – og vi ser allerede, 
at det har store konsekvenser for 
hussalget i området. Det risikerer 
reelt at stavnsbinde indbyggerne i 
området.

I SF er vi målløse over, at tidli-
gere undersøgelser af flystøjen er 
skudt så meget ved siden af. På et 
samråd for to år siden fik vi at vi-
de, at 48 huse ville blive ramt af 
støj. Nu er tallet mangedoblet. Det 

er i vores optik en klar opgave for 
staten at kompensere de berørte 
for den støj, de nu kommer til at 
leve med. Vi har derfor bedt mini-
steren forholde sig til, hvordan en 
kompensation skal se ud, og hvor-
dan vi finder midler til, at det kan 
ske, for det er klart, at en løsning 
må findes.

Kampfly. 
Støjramte borgere skal kompenseres
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Amazon er en trussel. Ama-
zon er en mulighed. Ama-
zon er en faktor, hver eneste 
butik og virksomhed i vores 

landsdel bør forberede sig på. Hellere 
i går end i dag. Amazon er en global 
sværvægter på linje med Google og 
Facebook. Amazon er onlinehandel, 
logistik, distribution, underholdning 
og meget mere. Amazon er en han-
delsplatform, der ændrer handels-
mønstrene i de lande, hvor de for al-
vor ruller ud. Således sidder Amazon 
på 40 procent af nethandlen i Tysk-
land. 25 procent af nethandlen i Eng-
land.

Måske du er faldet over Zalando i 
Danmark, den største netaktør her. 
Zalando har to procent af markedet. 
Marginalt større end Amazon, der 
officielt slet ikke er her. Men Ama-
zon ikke bare rykker markedsandele. 

Amazon flytter handel. Spørger man 
danskerne om deres sidste indkøb, 
svarer 75 procent, at de handlede i 
en fysisk butik. Spørger man tyskere 
og englændere om det samme, svarer 
kun godt halvdelen det samme.

Derfor er Det bekymrende, når for-
skere på Erhvervsakademi Vest do-
kumenterer, at lokale virksomheder 
er bagud i forståelsen af digital ud-
vikling og perspektiv. Amazon giver 
adgang til et enormt marked, virk-
somheden er rasende dygtig, og der-
for har den fat i forbrugerne. Med an-
dre ord kan Amazon være med til at 
booste små virksomheder. Amazon 
øger konkurrencen voldsomt. På net-
handlen. Byder vores erhvervsliv ik-
ke ind, tager andre for sig af de lokale 
forbrugere.

Kæmp for de fysiske butikker. Som 

Lad være med at vente på Amazon
lokalt medie sætter vi pris på butiks-
livet. Ja, det er en del af vores forret-
ningsmodel at sælge annoncer, men 
det helt afgørende i denne forbindel-
se er, at detailhandlen skaber liv i vo-
res byer. Liv og glæde. Gør lokalsam-
fundet attraktivt at bo og leve i. Der-
for hepper vi på de fysiske butikker, 
og lige præcis Amazon vil være sær-
ligt hård ved en række af de butik-
ker, der findes i vores bymidter. Lege-
tøj, tøj, elektronik. Det har man set i 
andre lande. Men noget så gammel-
dags som personlig service og rådgiv-
ning kan stadig noget; kan skabe den 
relation mellem butik og kunde, der 
overtrumfer et klik på en indkøbs-
kurv på nettet. 

KonKurrence er iKKe let, men nok 
meget sundt. Og uanset - den kom-
mer.
Jørn broch  jbr@jv.dk
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