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- Det her er voldsomt. Det er helt skørt

Forening der har stævnet staten for sprøjteforbud nær drikkevandsboringer er rystet

over argumenterne bag forslag om også at forbyde sprøjtning i de såkaldte

vandindvindingsområder. Et areal hvor hele 200.000 hektar landbrugsareal er i spil.

Står det til foreningerne Danva, Danske Vandværker og Danmarks

Naturfredningsforening, så skal det være slut for landbruget at bruge

pesticider i de såkaldte vandindvindingsområder. Det skrev parterne

i sidste uge i et brev til statsministeren og miljøministeren. SF har

allerede bebudet, at de vil tage et lignende forslag med til de næste

finanslovsforhandlinger.

De tre foreninger ser forbuddet som en naturlig forlængelse af

forbuddet mod brug af pesticider nær drikkevandsboringerne i de

boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som politisk er vedtaget.

Hvor pesticidforbuddet i BNBO vedrører 9.500 hektar

landbrugsarealer, så skønner Danva, der er brancheorganisationen

for vandselskaberne, at cirka 200.000 hektar landbrugsarealer er

beliggende i et vandindvindingsareal.

Læs også

Planteavlsrådgiver Bente Andersen, der også er fagchef i Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, giver ikke

meget for forslag om grundvandsparker med forbud mod pesticider.

Af Lasse Ege Pedersen   Gem
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Vandsektor opfordrer politikere til
at bruge milliarder på at beskytte
drikkevandet



https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/politik/
https://cdn.lfmedia.dk/cmscontent/media/pagecontent/max/54491.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/politik/68155/-det-her-er-voldsomt-det-er-helt-skoert.aspx
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/politik/68155/-det-her-er-voldsomt-det-er-helt-skoert.aspx&text=-%20Det%20her%20er%20voldsomt.%20Det%20er%20helt%20sk%C3%B8rt
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/politik/68155/-det-her-er-voldsomt-det-er-helt-skoert.aspx
mailto:?subject=-%20Det%20her%20er%20voldsomt.%20Det%20er%20helt%20sk%C3%B8rt&body=Hejsa,%20pr%C3%B8v%20lige%20at%20kigge%20her%20:%20https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/politik/68155/-det-her-er-voldsomt-det-er-helt-skoert.aspx
https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/vandmiljoe/68015/vandsektor-opfordrer-politikere-paa-at-bruge-milliarder-paa-gat-beskytte-drikkev.aspx
https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/


22.09.2021 11.26 - Det her er voldsomt. Det er helt skørt

https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/politik/68155/-det-her-er-voldsomt-det-er-helt-skoert.aspx 2/16

Omfatter ikke alle 200.00 hektar

Fra Danva lød det i sidste uge til Effektivt Landbrug, at de godt ved,

at det er urealistisk at få alle 200.000 hektar omfattet af et

sprøjteforbud, men man forestiller sig at lave »grundvandsparker«

over en del af arealerne. Til det formål foreslår de tre foreninger, at

der bliver lavet en fond på 7-10 milliarder kroner.

Hvor mange hektar vandindvindingsområder, som Danva forestiller

sig præcist, bør blive omfattet af sprøjteforbud, var det i sidste uge

ikke muligt at få at svar på.

- Det handler om, hvor højt de (politikerne, red.) vil sætte barren,

sagde seniorkonsulent i Danva, Claus Vangsgård.

- Tror de, vi ikke gør noget?

Ikke overraskende har meldingen om sprøjteforbud i

vandindvindingsområder fået Foreningen for

Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (FFBG) til at reagere. Foreningen

er netop opstået på grund af det kommende sprøjteforbud i BNBO,

hvor foreningen som følge har stævnet staten.

Foreningen mener, at forbud mod pesticider i

vandindvindingsområder – ligesom i BNBO – er nytteløst.

- Hvis det her er noget, som de vil gøre, så må de tage et opgør med

vores godkendelsessystem (til pesticider, red.), fordi så er der noget i

det, som er helt forkert, siger Bente Andersen, fagchef i FFBG.

Fra Claus Vangsgård fra Danva lød det i sidste uge, at

godkendelsessystemet ikke dækker over, hvis der sker uheld på

marken med en væltet sprøjte, eller hvis der pludselig efter en

sprøjtning kommer kraftig nedbør. Han fortalte, at skulle

godkendelsessystemet omfatte det – hvilket han understregede, at

det mente han ikke, at det skulle – så ville ingen pesticider kunne

blive godkendt.

Bente Andersen giver dog ikke meget for det argument.

- Hvad så når der kører en tungt lastet lastbil med 80 kilometer i

timen igennem området i en sådan park. Må den stadig køre der?

Der er vel også en risiko.

- Det her er voldsomt. Det er helt skørt.

- Tror de mon også, at man som landmand ingenting ville gøre for at

afværge det, hvis uheldet er ude? Nej, det her er helt skørt, siger

Bente Andersen.

Ifølge fagchefen vil de mange milliarder, som de tre foreninger vil

sætte af til grundvandsbeskyttelse, kunne bruges langt mere

hensigtsmæssigt.

- Det værste er al den ensidige fokus på pesticider, selvom de udgør

under tre promille af de kemiske stoffer, som vi bruger i Danmark.

- Og lige præcis pesticiderne tilhører jo en gruppe af kemiske stoffer,

hvor vi har et godkendelsessystem fra Miljøstyrelsen, som lige præcis

laver risikovurdering i forhold til grundvandet, siger Bente Andersen.

Hun forklarer, at foreningerne burde rette fokus på forurening fra

punktkilder i stedet, og få ryddet op i dem. Det kan for eksempel

være gamle lossepladser.

- Det her er symbolpolitik af værste skuffe, siger hun.

https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/vandmiljoe/68015/vandsektor-opfordrer-politikere-paa-at-bruge-milliarder-paa-gat-beskytte-drikkev.aspx


22.09.2021 11.26 - Det her er voldsomt. Det er helt skørt

https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/politik/68155/-det-her-er-voldsomt-det-er-helt-skoert.aspx 3/16

Læs også

Op på traktoren

Der var klart politisk flertal på Christiansborg for at stemme et forbud

mod brug af pesticider i BNBO igennem. Hvor meget frygter I, at et

forbud mod pesticider i vandindvindingsområderne også bliver til

virkelighed i nær fremtid?

- Sker det, så vil jeg håbe, at landmænd tager traktoren og kører mod

København igen ligesom i minksagen. Det her bliver jo en meget

større sag. Landbruget må simpelthen sige stop, lyder det fra Bente

Andersen.

Også kritik fra L&F

I forbindelse med SF’s enslydende forslag om grundvandsparker lød

der i sidste uge også kritik fra Landbrug & Fødevarer.

- Det tænker vi er skørt. Der er jo ikke noget dokumenteret problem

med udvaskning af pesticider i de her områder, sagde Anders

Panum, miljødirektør i Landbrug & Fødevarer.

Han fortalte, at de mange milliarder ville være bedre brugt på

udtagning af lavbundsjorde.

- Vi har jo i forvejen allerede store udfordringer med at finde

statslige midler til udtagning af lavbundsjorde for at adressere vores

klimaudfordringer. Så det virker jo helt skørt, hvis man lige pludselig

skal til at finde så mange penge til noget, som der reelt ikke er et

problem, i stedet for at bruge dem på lavbundsarealerne, som jo

virkelig kan bidrage til at løse et problem, sagde han.

Også Bæredygtigt Landbrug har kritiseret forslaget om

grundvandsparker med sprøjteforbud. 

- Der er bare ikke nogen som helst sundhedsmæssig grund til at

gøre det. Der er i gennemsnit cirka 0,03 milliontedel gram pesticider

og nedbrydningsprodukter pr. liter i det danske drikkevand. Det

betyder, at 5,8 millioner danskere tilsammen drikker omkring 0,35

gram pesticider om dagen, lød det fra BL-direktør, Hans Aarestrup i

sidste uge.

Læs også

LÆS OGSÅ

SF vil bruge milliarder på
sprøjteforbud i
vandindvindingsområder
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