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Kampen for drikkevandet er allerede vundet 
 
Af: Frede Lundgaard Madsen, formand for Landboforeningen Midtjylland. 
 
Lige nu kæmper flere såkaldt grønne interesseorganisationer en hård og ofte højtråbende 
kamp for danskernes drikkevand. De argumenterer blandt andet for, at der skal lægges 
flere restriktioner på landmændenes brug af sprøjtemidler. 
 
Kampen for ordentligt drikkevand er selvfølgelig som udgangspunkt god, men det er også 
en kamp, som er vundet allerede – faktisk for længe siden. 
 
For vi har jo særdeles godt drikkevand i Danmark. Stort set alle danskere har afgang til 
vand, som er fri for pesticider. Det kan man for eksempel læse i statens egen rapport om 
grundvandsovervågningen fra det statslige GEUS. Den seneste kom i efteråret 2016 og er 
tilgængelig på GEUS’ hjemmeside. 
 
Årsagen til, at vi i dag har godt drikkevand er fordi der gennem mange år er gjort en stor 
indsats både fra statens og fra landmændenes side. 
 
Der er således sket rigtig meget de sidste 40 – 50 år med hensyn til pesticidanvendelsen. 
 
I dag kan kemiindustrien således ikke få lov til at markedsføre pesticider, som ved korrekt 
brug risikerer at vaske ud af rodzonen i koncentrationer over den meget restriktive 
grænseværdi på 0,1 mikrogram pr l, som gælder for drikkevand. Og alle de gamle midler 
er blevet revurderet efter samme kriterier. De midler, som ikke bestod prøven, er det 
forbudt at anvende. Men blandt andet fordi vandet er lang tid om at bevæge sig fra 
jordoverfladen til grundvandet, kan vi stadig nogle steder finde spor af disse gamle midler i 
grundvandet. 
 
Derfor bør der kun være anledning til bekymring, når der findes pesticider, som i dag er 
godkendt, og hvor Miljøstyrelsen ikke har begrænset anvendelsen i forhold til tidligere pga. 
risiko for udvaskning. Og bliver de fundet i grundvandet, bliver midlets godkendelse tage 
op til revision. Konsekvensen er, at det enten bliver forbudt, eller at den lovlige dosering 
bliver reduceret.  
 
Ikke desto mindre bruger de grønne organisationer ofte fund af nu forbudte midler i 
grundvandet som begrundelse for at indføre yderligere restriktioner, og nogen steder helt 
sprøjtefrie områder.  
 
Det er svært at forstå, at man insisterer på at kæmpe videre for en sag, der for længst er 
vundet. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Frede Lundgaard Madsen 
Formand for LandboForeningen Midtjylland 


