De 14 øl der var med i den tyske test. Der blev målt op til næsten 30
mikrogram glyposat pr. liter, men nogen sundhedsrisiko er det langt fra.

Nu også glyphosat i øl!!!
Mens debatten herhjemme
om landbrugspakke, kvælstofudledning og mistillid til landbrugs- og miljøminister Eva
Kjer Hansen gik højt, var talrige tyskere ved at kløjs i øllet.
En undersøgelse fra miljøinstituttet i München viste, at der
var glyphosat - aktivstoffet i
ukrudtsmidler som Round Up i samtlige de 14 mest solgte tyske ølmærker hvoraf de fleste
også kan findes på danske
supermarkedshylder.
Indholdet af ukrudtsmiddel
lå på mellem 0,46 og 29,74
mikrogram pr. liter. I det grelleste tilfælde var indholdet
næsten 300 gange over grænseværdien i drikkevand på 0,1
mikrogram. Et mikrogram er
en milliontedel gram. Og drikkevand er alt hvad man har at
forholde sig til i sagen, idet
der ikke findes en grænseværdi for ukrudtsmiddel i øl.
Undersøgelsen udløste
straks - igen, igen - debat om
hvorvidt glyphosat er kræftfremkaldende. Marike Kolossa
der leder det kontor i det tyske miljøministerium der holder øje med sundhedsskadelige miljøbelastninger, sagde
dog at selv om eksperterne
fortsat er uenige, er det ikke
ønskværdigt at mennesker udsættes for belastningen.
Bundesinstitut for Risikovurdering skrev i en erklæring
at fundet af glyphosat i øl ikke
udgjorde nogen sundhedstrussel mod forbrugerne. Og det
var hvad man måtte vente da
glyphosat er et lovligt og meget anvendt ukrudtsmiddel.
Også den tyske landbrugsminister Christian Schmidt slog
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koldt vand i øllet: „Efter alt
hvad jeg har fået forelagt, skal
en tysker drikke op mod 1000
liter øl om dagen for at nærme sig en sundhedsrisiko,“
sagde ministeren i tv-stationens ARD’s morgenprogram.
Undersøgelsen kommer
netop som det højt besungne
tyske reinheitsgebot, der skulle sikre rent øl af højeste kvalitet, fejrer 500 år. Den tyske
bryggeriforening var da heller
ikke sen til at fastslå at bryggerierne er blevet misbrugt i en
kampagne mod glyphosat, og
påpegede at brugen af glyphosat er forbudt, bl.a. fordi
stoffet forstyrrer kemien under brygningen.
Fundet i øllet var stoffet nu
ligegodt. Forbrugerordfører i
partiet SPD, Florian von Bruun,
erklærede sig chokeret: „Det
er ufatteligt at der findes en
grænseværdi for ukrudtsmiddel i vand, men ikke for øl.“
Arne Kronborg

SÅ GALT ER DET
Glyphosat, mikrogram/liter

Hasseröder Pils ....... 29,74
Jever Pils ................. 23,04
Warsteiner Pils ....... 20,73
Radeberger Pilsner . 12,01
Veltins Pilsner ........... 5,78
Oetting Pils ............... 3,86
König Pilsener ........... 3,35
Krombacher Pils ........ 2,99
Erdringer Weissbier .. 2,92
Paulaner Weissbier ... 0,66
Bitburger Pils ............ 0,55
Beck’s Pils .................. 0,50
Fraziskaner Weisbier 0,49
Augistiner Helles ...... 0,46
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