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Glyfosatforbruget skal bringes ned nu 

Landbrug og Fødevarer Østjylland sender en kraftig opfordring afsted til de danske 
landmænd. ”Vi skal have bragt Glyfosatforbruget ned nu. Hvis vi ikke selv får forbruget 
ned, så kommer der folk og gør det for os”, lyder det fra formand Jens Gammelgaard. 

Det er livsnødvendigt for de danske landmænd at få lov at beholde Glyfosat, hvis de skal nå i mål med de ønskede 
klimareduktionsmål. Det mener en enig bestyrelse i Landbrug og Fødevarer Østjylland, som tæller fem østjyske 
landboforeninger. Derfor har de besluttet at sende en kraftig opfordring afsted til de danske landmænd. 

”Vi skal have bragt vores Glyfosatforbrug ned nu. Hvis vi ikke selv får forbruget ned, så kommer der folk og gør det 
for os”, understreger Jens Gammelgaard, formand for Landbrug og Fødevarer Østjylland. 

Glyfosat står til at blive udfaset i 2022. I forbindelse med vedtagelsen af udfasningen fik erhvervet fem år til at få 
bragt forbruget ned. Men EU kigger lige nu kritisk på Danmarks forbrug af midlet, som fortsat er stigende. Hvis 
landbruget mister Glyfosat, kommer det blandt andet til at betyde langt flere timer i marken. Der skal harves og 
pløjes mere, hvilket betyder en stigning i brændstof. 

”Hvis vi skal til at køre mere, kommer vi til at bruge mere brændstof. Det gavner i al fald ikke klimaet. Det ville være 
langt bedre at kunne nøjes med at bruge Glyfosat en enkelt gang”, lyder det fra formanden. 

Opfordringen fra foreningen lyder derfor på, at de danske landmænd skal spare på Glyfosaten. De skal nøjes med at 
sprøjte en enkelt gang i stedet for 3-4 gange om året. 

”Det skal være slut med at sprøjte for at visne ned. Det er simpelthen ikke nødvendigt”. 

Landbrug og Fødevarer Østjylland håber, at landmændene vil se opfordringen som en påmindelse om, at midlet skal 
bruges med omtanke nu, hvis landbruget skal få lov at beholde midlet. 

”Vi er klar over, at de landmænd, som vælger at bruge mere Glyfosat end gennemsnittet, ikke gør noget ulovligt, 
men samfundet vil ikke acceptere det, og det er altså ikke nødvendigt. Vi må som landmænd hjælpe hinanden med 
at få det til at lykkes, ellers ender det med, vi får et forbud, og det vil være katastrofalt for os alle”, mener Jens 
Gammelgaard.  
 
Fakta: 
Landbrug & Fødevarer Østjylland (fra 2019) blev dannet i maj 2008 under navnet Dansk Landbrug Midt-  Østjylland 
(DLMØ), men skiftede i 2019 navn til Landbrug og Fødevarer Østjylland. Bag fællesforeningen står 5 
landboforeninger i det midt- og østjyske:  
Djursland Landboforening 
Landboforeningen Kronjylland 
Landboforeningen Odder – Skanderborg 
Samsø Landboforening 
Østjysk Landboforening. 
 
Formålet med L&F Østjylland er at varetage en række faglige og erhvervspolitiske opgaver i fællesskab vedr. 
planlægning, miljø, EU’s Vandrammedirektiv og Natura 2000. 
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