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Notat om udfordringer for samfundet og  
vandforsyningen 
 
 
En række argumenter/historier kan anvendes til at støtte kommuner, som ønsker at beskytte 
grundvandet i sårbare indvindingsoplande. 
 
 
Sagens kerne 
Danske kommuner har gennem de seneste år gjort brug af § 24 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, der 
giver hjemmel til at udstede forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyt-
telsesmidler på ejendomme inden for et af kommunen fastlagt boringsnært beskyttelsesområde 
(BNBO). Disse forbud har til formål at beskytte grundvand og drikkevandsforsyningen.  
 
Landbrug og Fødevarer (L&F) bekæmper hårdt denne ret, som L&F mener er ekspropriation og en 
urimelig krænkelse af den enkelte landsmands ejendomsret, da der er tale om godkendte sprøjte-
gifte. L&F har påklaget en række af disse forbud, og der er truffet afgørelse i den første af disse 
(vdr. sag fra Egedal kommune) i Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2017, der fastslog, at 
kommunen havde ret til at udstede forbud uden for hjemmelen. L&F er derefter gået videre og har 
taget dommen til det civilretlige system og bebudet, at man vil gå hele rettens vej for andre lig-
nende sager om nødvendigt. 
 

• Kommuner er i deres fulde ret til at beskytte grundvandet og dermed drikkevandet i føl-
somme indvindingsområder. Grundvandet er et alment gode, som kommuner har en pligt 
til beskytte. 

• Historisk har man set, at sprøjtegifte i stor stil havner i grundvandet, og derfor kan man ik-
ke spille hasard med en så vigtig ressource i følsomme indvindingsområder. Det er derfor 
udtryk for væsentlig samfundsinteresse, når kommuner vælger at udstede forbud mod 
brug af sprøjtegifte i følsomme indvindingsområder.  

• De kommuner, der har udstedt forbud mod brug af sprøjtegift på ejendomme inden for et 
af kommunen fastlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), har lovhjemmel til at gøre 
det. Det har en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vist i december 2017. 

   
 
Sprøjtegifte forbudt pga. grundvandsforurening og antal stoffer anvendt i DK 
Der er gennem de senere år i Danmark blevet forbudt en række stoffer efter fund i grundvandet. I 
”Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet” (VAP) undersøges, om godkendte 
sprøjtegifte udvaskes til grundvandet. Når der findes sprøjtegifte i grundvandet, overvejer Miljø-
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styrelsen indgreb, såfremt et giftstof findes over grænseværdien i gennemsnit i den samlede 
grundvandsdannelse i et år. Miljøstyrelsen har gennem de seneste år forbudt/reguleret en række 
godkendte stoffer: Rimsulfuron, metalaxyl-M, bifenox, tebuconazol (conazolmidler), fluazifop-P-
buthyl og metribuzin. Dette betyder, at selv om sprøjtegiftene var godkendt af Miljøstyrelsen blev 
disse alligevel fundet i grundvandet i for høje koncentrationer. 
 
I både VAP og i andre moniteringsprogrammer måles sprøjtegiftindholdet i ungt grundvand 
(drænvand) og i vandløb. I vandløbsvand findes bl.a. glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA i 
høje koncentrationer ofte i næsten alle analyserede vandprøver. Miljøstyrelsen ønsker ikke at re-
gulere glyphosat på baggrund af fund i højtliggende ungt grundvand. 
 
Der er i det nationale grundvandsovervågningsprogram (GRUMO) moniteret for ca. 40 sprøjtegifte 
samt ca. 30 nedbrydningsprodukter fra disse. Dette skal ses i relation til, at der i Danmark er an-
vendt ca. 590 forskellige sprøjtegifte siden 1956, og at der i 2015 var godkendt 171 forskellige 
sprøjtegifte. Ingen ved derfor, hvilke af de gamle forbudte stoffer eller hvilke af de godkendte stof-
fer, der i dag er på vej ned mod drikkevandsmagasinerne, ganske enkelt fordi mange både god-
kendte og forbudte stoffer aldrig har været testet under danske forhold. 
 
De mange fund af godkendte sprøjtegifte i grundvandet de sidste par år viser, at den eneste sikre 
måde at beskytte grundvandet i sårbare områder er at undlade at bruge giftstoffer, hvor vandvær-
kerne indvinder drikkevand. 
 

• Sprøjtegiften Round Up burde forbydes, da der findes bl.a. aktivstoffet glyphosat og ned-
brydningsproduktet AMPA i høje koncentrationer i stort set alle analyserede vandprøver 
fra drænvand (højtliggende grundvand) i varslingssystemet (VAP). 

• Ingen ved hvor mange godkendte sprøjtegifte, der i dag udvaskes til grundvandet. 
 
 
Indikatorparametre 
Fund af pesticider, både godkendte og forbudte, viser, at magasinerne er sårbare overfor denne 
forureningstype. Derfor kan fund af sprøjtegifte og nedbrydningsprodukter i grundvandet anven-
des som en indikatorparameter, der viser, at grundvandsmagasinerne er sårbare. 
 

• Sprøjtegifte og nedbrydningsprodukter i grundvandet i indvindingsområder kan anvendes 
som en indikator, der viser at grundvandsmagasinerne er sårbare, og de skal beskyttes. 

 
 
Forsigtighedsprincippet mht. grundvand 
De nuværende analyseprogrammer for sprøjtegifte viser, at forsigtighedsprincippet ikke er til-
strækkeligt. Vi ser i dag kun toppen af isbjerget, da langt de fleste sprøjtegifte, der både anvendes 
i dag, og som har været anvendt, ikke er analyseret i grundvandsmoniteringen. Miljøstyrelsen ved 
ikke hvor mange stoffer, der er på vej ned mod grundvandet. Den eneste sikre måde at beskytte 
grundvandet på, er ved at undlade at bruge stofferne. 
 

• De danske moniteringsprogrammer har kun testet et fåtal af de pesticider, der har været, 
og som anvendes i Danmark. Derfor må der ikke anvendes sprøjtegifte i vandværkernes 
indvindingsoplande.  
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Virker Miljøstyrelsens godkendelsesordning? 
Gentagne og mange fund af godkendte giftstoffer i grundvand og drænvand viser, at Miljøstyrel-
sens (MST) godkendelsesordning ikke altid virker. 
 
MST accepterer, at nydannet grundvand indeholder sprøjtegift op til grænseværdien på 0,1 µg/l pr 
stof. Også selv om der forekommer flere stoffer i grundvandet. Landbruget må derfor forurene 
grundvand og drikkevand op til 0,1 µg/l i gennemsnit pr år.  
 
Giftstofferne testes IKKE før godkendelse på dansk jord, men godkendelserne baseres på model-
beregninger og udenlandske forsøg med jordtyper, der ikke er udtaget i Danmark. Det er klart, at 
modelberegninger baseret på udenlandske jordtyper og klimaforhold vil være fejlbehæftede. 
Gentagne fund af både gamle og godkendte pesticider i grundvand og i varslingssystemet viser, at 
godkendelsesordningen ikke virker, og at godkendte stoffer udvaskes i høje koncentrationer til 
grundvandet. 
 
Moderstoffet til desphenyl chloridazon (DC) blev forbudt i 1996. Først for nyligt blev nedbryd-
ningsproduktet fundet i skyhøje koncentrationer i drikkevand, som danske forbrugere modtager.  
Der er i dag mindst 1698 værksboringer, der indvinder grundvand, hvor stoffet er fundet i 26 %, og 
hvor grænseværdien var overskredet i 10 %. Også et andet nedbrydningsprodukt blev fundet - dog 
i mindre omfang. 
 
Nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol fra det godkendte svampemiddel tebuconazol er nu fundet i 
32 % af 148 undersøgte overvågningsboringer, heraf var 3 % af fundene større eller lig med græn-
seværdien på 0,1 µg/l. Yderst bekymrende - særligt fordi MST ikke ønsker at forbyde azol midler-
ne, selvom der er opstået resistens over for azol-medicin, som bruges i forbindelse med behand-
ling af svækkede patienter, angrebet af svampeinfektioner. MST har gennemført en ”fup”-
regulering, som betyder, at man ikke må bruge mere end en vis samlet mængde svampemidler 
(azol) på den enkelte mark, men man må stadig bruge samme mængde tebuconazol som tidligere 
(1,25 l produkt /ha). 
 
Skal giftfrit drikkevand sikres i fremtiden, skal man undlade at bruge giftstoffer i vandværkernes 
indvindingsområder. I disse områder dannes fremtidens drikkevand. 
 

• Miljøstyrelsens godkendelsesordning er ikke i sig selv god nok til at beskytte grundvandet 
mod pesticider. Det skyldes, at giftstofferne godkendes på baggrund af modelberegninger, 
baseret på udenlandske jordtyper og klimaforhold. Godkendte stoffer er de senere år ud-
vasket i høje koncentrationer til grundvandet. 

 
 
Geologi, grundvand og alder – vi ved ikke, hvad der er på vej ned mod magasinerne 
Det vand, der indvindes i dag, er gammelt grundvand: 20, 30, 40 og 50 år gammelt, ofte ældre. De 
første sprøjtegifte blev anvendt i Danmark omkring 1955, og da det tager lang tid inden giften når 
magasinerne, vil de giftstoffer, der i dag findes i grundvandet, kun være fortroppen for både god-
kendte og forbudte stoffer, der er på vej ned mod vores drikkevand. Vi skal derfor ikke gentage 
fortidens synder – men selvfølgelig helt holde op med at bruge sprøjtegifte i vandværkernes op-
lande. 
 
Nogle områder er langt mere sårbare overfor sprøjtegift end andre. Sårbarheden afhænger af bå-
de geologi, og den måde vandet transporteres ned gennem jorden på. Trods dette godkendes alle 
sprøjtegifte i dag på samme vilkår i hele landet.  
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Et eksempel er glyphosat, som vil bindes til jernhydroxider i umættet sandjord, men som til gen-
gæld vil kunne udvaskes lynhurtigt til højtliggende grundvand på lerjord gennem sprækker og an-
dre makroporer. Derfor finders glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA i stort set alle dræn og 
vandløb i lerjordsområder. 
 

•  Næsten alle vandværker indvinder til drikkevand i Danmark, der er ældre end 20 år., Der-
for skal man helt ophøre med at bruge sprøjtegifte i vandværkernes oplande. 

 
 
Økonomi: Eksisterende viden og beskyttelse af grundvandet 
Fremtiden for rent grundvand ligger i forebyggelse (sprøjteforbud) i indvindingsoplande/BNBO. 
Forebyggelse/beskyttelseszoner vil også give mange andre forbedringer –> øget naturværdi, sti-
gende ejendomsværdier og øget biodiversitet. 
 
Forebyggelse er bedre og billigere end rensning på vandværkerne, som vil blive nødvendig, hvis vi 
ikke forebygger grundvandsforurening med sprøjtegifte. Landbruget påberåber sig retten til at 
forurene med EU og statsstøtte. Men det er ikke landmændene, der ejer grundvandet - det er sta-
ten/fællesskabet, der ejer grundvandet. 
 

• Prisen for en ny boring er DKK 1-2 mio. eller langt højere omkostninger, når der nedlægges 
kildepladser.  

• Skal der etableres rensning af drikkevandet, er det langt dyrere end at etablere skov i ind-
vindingsoplandene.  

• Alle øgede omkostninger betales af vandforbrugerne - ikke af forureneren, som er landbru-
get. 

 
 
Man kan ikke vælge drikkevandet fra 
Hvis først grundvandet er forurenet, skal vi slås med problemet de næster 50-100 år. Man kan ikke 
fjerne pesticiderne fra grundvandet, når det er forurenet med sprøjtegift, men man kan lade være 
med at købe pesticidprodukter. 
 

• Man kan ikke fjerne pesticiderne fra grundvandet, når det er forurenet med sprøjtegift. 
Hvis først grundvandet er forurenet, skal vi slås med problemet de næster 50-100 år.  

 
 
Sundhed 
EU og Danmark har en lille grænseværdi for sprøjtegifte i drikkevand og grundvand, fordi vi ikke 
ønsker, at disse giftstoffer skal forekomme i drikkevandet. Punktum finale. Meget små koncentra-
tioner af mange gifte kan have stor effekt også kombineret med tilsætningsstofferne.  
 
Ingen ved, hvad det betyder på lang sigt, hvis man udsættes for mange miljøfremmede giftstoffer i 
små koncentrationer. Vi deltager med andre ord i historiens største sporstofeksperiment, som 
ingen kender udfaldet af. Vi ved dog, at sædkvaliteten hos vestlige mænd er halveret gennem de 
seneste 40 år (se vedhæftet artikel). Man kan altid ringe til Tina Kold, der er læge og professor på 
SDU samt til Ulla Hass, der ved en masse om cocktail-effekter. 
 
Beder – Egedal  
Beder: Aarhus Byråd har påbud til 9 lodsejere, og byrådet har forsøgt at lave aftaler med lodsejer-
ne. Landboforeningerne fraråder at lave aftaler, og de lokale landbrug ønsker derfor ikke at sam-
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arbejde. De opfatter det som en principiel sag og har påklaget sagen til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. Det vil vare ca. 9 måneder, før der kommer en afgørelse. Landbruget fortsætter sprøjt-
ningen i samme periode. 
 
Egedal: Miljø- og Fødevareklagenævnet har i december afgjort, at Egedal har ret, men L&F har 
efterfølgende indledt en retssag. 
 

• Miljø- og Fødevareklagenævnet har i december 2017 fastslået, at Egedal kommune havde 
ret til at udstede forbud. 

• Sagen i Beder kan sammenlignes med den i Egedal, hvorfor man må forvente, at Miljø- og 
Fødevareklagenævnet vil komme til samme afgørelse. Desværre har klagen fra L&F haft 
opsættende virkning, så Aarhus kommune ikke må effektuere forbuddet i Beder, før sagen 
er afgjort. Derfor må landmændene fortsætte med bruge sprøjtegift i et følsomt indvin-
dingsområde. 

• DN ser afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet som juridisk klar og kan derfor ikke 
forstå, at L&F tror, at man kan opnå en anden afgørelse ved domstolene. Det kan kun ses 
som udtryk for, at L&F vil forsøge at skræmme andre kommuner og udskyde forbud så lang 
tid som muligt. 

 
 
Syv kommuner har (eller er ved at) gennemføre påbud 
Foreløbig syv kommuner har i varierende grad enten indført dyrkningsrestriktioner med hensyn til 
pesticider og nitrat eller er godt på vej med planer for det. Det viser en oversigt, landbrugsavi-
sen.dk har udarbejdet med deres egne klassificeringer af status. Oversigten er fra 2016. Der findes 
ikke en nyere oversigt. 
 

 
Kilde: 
https://landbrugsavisen.dk/mark/overblik-syv-kommuner-har-indf%C3%B8rt-eller-p%C3%A5-vej-
med-dyrkningsrestriktioner  

https://landbrugsavisen.dk/mark/overblik-syv-kommuner-har-indf%C3%B8rt-eller-p%C3%A5-vej-med-dyrkningsrestriktioner
https://landbrugsavisen.dk/mark/overblik-syv-kommuner-har-indf%C3%B8rt-eller-p%C3%A5-vej-med-dyrkningsrestriktioner

