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Times up för Roundup
LRF Ungdomen Skaraborg och Vara kommungrupp
Glyfosat – förbjudet preparat efter 2022? Vad har vi för alternativ och hur påverkar
det vår konkurrensförmåga gentemot de länder som fortsatt får använda preparatet?
För att klara bibehållen och ökad livsmedelsproduktionen är vi just nu beroende av
glyfosat. I dagsläget finns det inga bra alternativa preparat som har samma breda
ogrässpektrum. Ovissheten som råder är således stor och tär på det svenska jordbrukets konkurrenskraft.
Ett förbud skulle innebära mer jordbearbetning för att hålla ogräset borta – framförallt de svåra gräsogräsen kvickrot och renkavle, vilket i sin tur medför större dieselåtgång. Jorderosionen ökar, vilket medför att matjord försvinner och näringsämnen
läcker ut i våra vattendrag och sjöar istället för att komma växterna tillgodo. Det
medför även drastiskt minskade incitament att använda mellangrödor och fånggrödor
som binder kol till marken och tar till vara på näringsämnen efter skörd tills
nästa gröda etableras.
I Sverige så använder vi glyfosat restriktivt. I andra EU-länder används glyfosat som
avdödning i växande gröda, även innan skörd, vilket inte är tillåtet i Sverige (förutom
i särskilda fall med dispens). Vi behöver använda oss av och informera om den forskning som finns och visa hur glyfosatet bryts ner i växter och mark. Både den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) och den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) har gjort bedömningen att det inte finns grund för att klassificera
glyfosat som cancerframkallande.
Vi anser att ett förbud vore mycket förödande och negativt både ur miljö- och ekonomiskt perspektiv, när det i dagsläget inte finns ett likartat alternativ. Här behöver vi
agera med kraft för att förekomma överilade politiska beslut och ”mota olle i grind”!
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF omgående börjar arbeta för hårdare restriktioner gällande glyfosat användning inom hela EU för att motverka ett totalförbud samt,

att

LRFs Växtodlingsdelegation, VOD, redan nu tittar på och tar fram en glyfosatstrategi så att vi ligger steget före om ett förbud inträder om fyra år.

