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DEBAT: Rent drikkevand – min ret og min
pligt
Af Carsten Juel, Birkevang 20B, 3500 Værløse
Vi har alle en berettiget forventning om, at det drikkevand, vi modtager i hanen, er rent og uden
giftstoffer. Men dette krav kan ikke altid overholdes.
Der er rester sprøjtegift i hver fjerde drikkevandsboring. I 2013 blev 20 drikkevandsboringer lukket, fordi
der blev fundet spor af sprøjtegift.
Dine sprøjtegifte ender i drikkevandet:
Landbruget er ikke altid skurken. Det viser følgende eksempel. De to drikkevandsboringer i Hareskovby
er lukket på grund af fund af sprøjtegifte (kilde: forslag til Kommuneplantillæg 7). Sprøjtegiftene må
stamme fra tidligere tiders brug på kommunale arealer eller i private haver. Furesø Kommune holdt op
med at bruge pesticider i 1999, men brugen af giftstoffer foregår stadig i private haver.
Mens det offentliges forbrug af sprøjtegifte er faldet med 91 procent siden 1995 er forbruget i de private
haver uændret. Salget af sprøjtegifte til private husholdninger udgjorde 43,6 tons aktivt stof i 2013.
Ukrudtsmidlet Roundup med det aktive stof glyphosat er det mest solgte til private og udgør over
halvdelen af den samlede mængde sprøjtegift. De private haver har altså også et ansvar for gifte, der
ender i grundvandet.

Det er planen at åbne en ny vandboring i Store Hareskov umiddelbart nord for Gammel Hareskovvej.
Kildepladsens sydlige grænse er dog kun 20 m fra nærmeste private have.
Fokus på en giftfri have:
For at mindske brugen af sprøjtegifte har Danmarks Naturfredningsforening iværksat kampagnen Giftfri
Have www.giftfri-have.dk . Alle med have opfordres til at tilmelde sig ordningen ”Giftfri Have”, så
giftforbruget nedbringes. Melder man sig til Giftfri Have, får man en lille bog med inspiration til dyrkning
af den giftfri have og et nyhedsbrev med tips til en smuk have uden gift.
Kilde: Sådan ligger landet… tal om grundvand og drikkevand 2015.
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=26899
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