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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugsstyrelsen 

Vedr. bestillingen ”AUs kommentarer til borgerhenvendelse om forsøg 
med sprøjtemidlers virkning på bier”  

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling dateret d. 12. september bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at kommentere på en borgerhenvendelse til 
ministeren omkring et sprøjteforsøg på AU Flakkebjerg der vil påvirke bier. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Yoko Luise Du-
pont fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Seniorforsker Marianne 
Bruus fra samme institut har været fagfællebedømmer. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndigheds-
betjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” som en ny op-
gave i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2018-2021”.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Hegelund 
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AUs kommentarer til borgerhenvendelse om forsøg med sprøjtemidlers 
virkning på bier 
Af Yoko Luise Dupont fra Institut for Bioscience v. Aarhus Universitet 

 

Baggrund 
AU er i en henvendelse fra Landbrugsstyrelsen blevet bedt om at kommentere en borgerhenvendelse til 
miljø- og fødevareministeren om et AU-forsøg med sprøjtemidlers virkning på bier, samt give 
baggrundsinformation. 

I borgerhenvendelsen udtrykkes bekymring omkring et sprøjteforsøg der skal udføres på AU Flakkebjerg, 
fordi en konsekvens af dette forsøg er, at bier der udsættes for midlet vil dø. Dette gælder såvel vilde bier 
som honningbier. Borgerhenvendelsen er vedlagt som bilag 1 til besvarelsen. 

 

Besvarelse 
Det pågældende sprøjteforsøg er et forskningsprojektet bestilt af EFSA, det Europæiske 
Fødevaresikkerhedsagentur, og har til formål at udvikle en bedre risikovurdering af sprøjtegifteeffekter på 
honningbier. Resultaterne vil bidrage til en større forståelse for, hvilke farer bierne er udsat for, og hvad vi 
kan gøre for at undgå bi-forgiftninger i fremtiden.  

Projektet indebærer som nævnt i borgerhenvendelse en eksperimentel sprøjtning. Sprøjtningen udføres 
som et landskabsforsøg, fordi standardtests af sprøjtegifte ikke tager højde for kompleksiteter (herunder 
sult og sygdom), som kan føre til øget følsomhed af bierne over for sprøjtemidler i virkelighedens verden. 
Denne sprøjtning foretages på Aarhus Universitets forsøgsområde i Flakkebjerg, hvor der tages detaljerede 
målinger i en bigård på forsøgscenteret. Men forsøget kan naturligvis komme til at påvirke bier i omegnen, 
hvis de tiltrækkes af den sprøjtede mark. 
 
AU har derfor forsøgt at opspore alle biavlere, som har eller kunne tænkes at have bier stående i op til 3 km 
fra den sprøjtede mark – en afstand som man ved, at honningbier kan tilbagelægge. For at undgå en 
utilsigtet forgiftning har vi diskuteret mulige løsninger med den enkelte biavler, herunder at flytte staderne 
ud af området. Der er dog også andre muligheder end flytning for at undgå at bierne flyver ud netop den 
dag, vi gennemfører forsøget.  Vi undgår ikke at påvirke de vilde insekter på den sprøjtede mark, men da 
langt hovedparten af vilde bier højst flyver få hundrede meter, vil det dreje sig om et mindre område. 
Endvidere har undersøgelser vist, at arter af vilde bier, som findes i landbrugsland, generelt er almindelige 
arter, mens sjældne arter er knyttet til særlige naturtyper. 
 
Forsøget udføres under forudsætning af, at vi kan få tilladelse fra Miljøstyrelsen, som p.t. er i gang med en 
grundig afdækning af risici for påvirkninger af mennesker og natur ved forsøget. I det pågældende 
sprøjteforsøg søger AU om anvendelse af et stof, som er tilladt til brug i raps, men som i forsøget vil blive 
anvendt ved en højere dosis end den normalt tilladte. Der er derfor ikke tale om de nu forbudte 
neonikotinoid-pesticider, som der henvises til i brevet.  
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Bilag 1, borgerhenvendelse vedr. sprøjteforsøg 
 
Der bliver gjort en masse for at passe på naturen og det hotte emne for tiden er vores vilde bier. 
Lørdag d. 1 september sendte DR2 en udsendelse med Anders Lund Madsen, om at redde de vilde bier. 
Han var bla. på besøg på Aarhus universitet forsøgs center i Flakkebjerg ved Slagelse. Dagen før 
udsendelsen fik vores lokale biavlere en mail fra forsøgs centeret om at deres bistader i en radius af 3 km. 
skal flyttes da de i foråret 2019 skal lave sprøjteforsøg som bierne vil dø af. 
Min mand Jørgen kontaktede straks Per Kryger fra forsøgs centret for at få yderligere info. 
Han fik da at vide at det ville gå ud over de vilde bier og at de ville dø og det var der jo ikke noget at gøre 
ved. 
Vi synes ikke det er i orden at gennemføre sådanne forsøg når man på forhånd ved at man udrydder bierne. 
Samtidigt er der jo også nogle som spiser bierne og hvilke konsekvenser vil det så have? I udsendelsen, som 
er lavet ca. maj i år, siger per Kryger at der ikke er nogle nye ting på tegnebrættet, og så kommer dette her 
frem. Det kan jo ikke helt hænge sammen da vi alle jo ved hvor lang tid forskning tager. Det skyldes jo også 
at miljøstyrelsen i år har ophævet den dispensation Danmark har fået i 2013 vedr. brugen af pesticider i 
raps, solsikker og bomuld.  
Alt dette ville vi ikke have fået noget som helst at vide om, hvis ikke det var fordi at vi har en lokal biavler til 
at have stader stående på vores jord. 
Det er kun de få biavlere som har stader stående inden for den radius fra forsøgene, som er blevet 
kontaktet. Vi som lodsejere har ikke hørt noget. 
Det er ret skræmmende at der uden videre kan laves forsøg med alt muligt uden vi aner noget om det. 
Hvad nu når man om x antal år kan spore det i vores drikkevand. 
Hvis ikke du har set udsendelsen, bliver den genudsendt d. 15 /9 kl. 14.40 på DR2 Jeg håber inderligt at 
dette er noget du vil tage hånd om. Sådanne forsøg skal bare stoppes, eller i det mindste foretages i 
lukkede milijøer så som telte eller lignende, som jeg ved forefindes på forsøgs centeret. Det skal ikke ud i fri 
natur. 
Jeg agter at gå videre i sagen. 
 
Venlig Hilsen 
 
XXXX 
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