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Landmænd får adgang
til nye sprøjtemidler
LANDBRUG: Ny pesticidplan giver landmænd adgang til
flere typer af sprøjtemidler. Landmændene forudser lavere
forbrug af sprøjtemidler.
DANMARK: Der bliver flere
slags sprøjtemidler i tønderne hos landmænd, gartnerier
og golfklubber.
Regeringen er sammen med
Dansk Folkeparti, De Radikale,
Socialdemokraterne

og SF blevet enige om en ny
fireårig pesticidplan, der gør
det muligt at bruge sprøjtemidler, der hidtil har været
forbudt.
Selv om aftalen fjerner krav
og hæver grænseværdier for
sprøjtemidlernes påvirkning
af grundvandet, vil den nye
plan ifølge miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ikke belaste miljøet.
Når landmændene får flere
pesticidtyper at vælge mellem, vil de nemlig bruge mindre sprøjtemiddel, mener ministeren.
- Vi er ikke bange for at følge

anbefalingerne fra internationale forskere om at tillade flere nye pesticider, som
ikke skader vores sundhed,
grundvand eller miljø, siger Esben Lunde Larsen i en
pressemeddelelse.
Begrundelsen for at åbne for
nye pesticider er, at ukrudt og
svampesporer udvikler resistens, hvis de løbende bliver
bekæmpet med samme middel.
Og det problem kender
landmand Torben Hansen
udmærket fra sine cirka 300
hektar jord ved Herfølge.
- De plantebeskyttelsesmid-

ler, jeg bruger til at bekæmpe
svampe i mine afgrøder, er
ved at være slidt op af resistens. Så når jeg kun har et
middel, så hæver jeg jo dosis,
hvilket giver en større miljøbelastning, siger han og fortsætter:
- Derfor er den nye aftale lig
med mere værktøj i værktøjskassen. Det er positivt både
for vores omgivelser og for vores konkurrenceevne.
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Vikinger kan have
dyrket deres egen vin
Vikingerne havde ikke kun adgang til øl, men også
vin. Og forskning i to gamle vindruekerner viser,
at vikingerne kan have dyrket vin på Sjælland omkring, hvor Tissø ligger.
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Valg: »Outsideren«
og »fars pige«
I skyggen af skyderiet i Paris går franskmændene i
morgen til valg. Le Pen og Macron spås de to pladser
i den sidste og afgørende runde af præsidentvalget.
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Kræftskadet fik det bedre af healing
SJÆLLAND: Hanne Forup fra
Roskilde har ellers været
rimeligt skeptisk over for
alternativ behandling. Men
da hun stadig flere år efter
et langvarigt kræftbehandlingsforløb døjede med svære
både fysiske og psykiske følgevirkninger, meldte hun sig

til et forskningsprojekt.
Tidligere kræftsygeplejerske og healer Marianne Garst
Boëtius har undersøgt, hvorvidt healing kan have en virkning på såkaldte senfølger.
Og blandt de 60 mennesker,
der havde haft kræft, oplevede gruppen, der blev healet,

især mindre træthed og mindre hukommelsesbesvær.
Hanne Forup var faktisk i
kontrolgruppen, som blot fik
samtale om sundhedstilstanden og en afslappet stund til
musik hver gang, de mødte
op.
Allerede det forløb dæmpe-

de blandt andet hendes angstanfald. Men siden har hun
gennemført et healingforløb,
som hun også oplever har afhjulpet de smertefulde nerveskader i hænder og fødder.
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Den ukendte
kendte instruktør
På trods af stor international anerkendelse er instruktør Pernille Rose Grønkjærs ansigt ikke lige
så kendt som hovedpersonen i hendes seneste dokumentarfilm. Her har hun i fire år fulgt komikeren
Anders ’Anden’ Matthesen, og nu har filmen »Den
Anden Side« premiere i biografer landet over.
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