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Den 20. december 2019 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 180 (MOF alm. del) stillet 22. november 2019 efter ønske 

fra Zenia Stampe (RV). 

Spørgsmål nr. 180 

”Vil ministeren tage forsigtighedsprincippet i brug og stoppe landbrugets brug af azoler, som 

forårsager resistens og dermed umuliggør behandling for nogle patienter på danske sygehuse, som 

beskrevet i artiklen ”Danske patienter dør af svampeinfektion, som landbruget har gjort resistent” 
bragt hos Ing.dk den 20. november 2019 (https://ing.dk/artikel/danske-patienter-doer-

svampeinfektion-landbruget-har-gjort-resistent-230312)?” 

Svar 

Den første halvårsrapportering fra Statens Serum Institut om azolresistens hos danske patienter med 

en særlig svampeinfektion, der blev offentliggjort i efteråret, var bekymrende læsning. Jeg tager det 

meget alvorligt, at der er påvist en miljøresistens-mekanisme hos en stor andel af patienterne. Der er 

ikke sket nok på det her område i de senere år, og jeg er derfor ved at undersøge, hvordan vi får 

igangsat forskning, der kan afklare, hvad det konkret er for kilder i miljøet, der fører til azolresistens 

hos patienter. Når vi har den nødvendige viden, vil jeg ikke tøve med at kigge på mulighederne for et 

forbud. 

 

Derudover har jeg sendt et brev til de tre nye EU-kommissærer for hhv. sundhed, landbrug samt miljø, 

hav og fiskeri med budskabet om dels at få forskning i azol-krydsresistens opprioriteret i EU, og dels at 

det skal være et krav i pesticidforordningen, at risikoen for krydsresistens undersøges, før et 

svampemiddel kan godkendes i EU, hvis et lignende svampemiddel også anvendes i medicinsk øjemed. 

 

For at tage forsigtighedsprincippet i pesticidforordningen i brug skal der foreligge videnskabelige 

undersøgelser, der viser, at anvendelsen vil udgøre en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs 

sundhed eller for miljøet, og at denne risiko ikke kan håndteres med risikobegrænsende initiativer. Et 

nationalt forbud mod landbrugets brug af azoler kræver derfor, at der er et videnskabeligt grundlag, 

der viser, at azolresistens hos mennesker direkte er forårsaget af det danske landbrugs anvendelse af 

azol-midler. Miljø- og Fødevareministeriet har oplyst mig, at vi ikke har den viden i dag. Vi ved ikke, 

om de miljøresistente svampe hos patienter i Danmark skyldes brugen af azoler i landbruget, azoler i 

træbeskyttelse, azoler i prydplanter, import af blomsterløg eller noget helt femte.  
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