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Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 
Att: Formand Pia Adelsteen 
 
 
 
 

 
 13. oktober 2017 

 
 
Vedr. vildledning om de faktiske forhold om fund af sprøjtemidler i Aarhus Kommune 

 
I forlængelse af vort foretræde for udvalget den 7. juni 2017 har vi fået tilsendt svar til udvalget fra 
miljø- og fødevareministeren.  
 
Af svaret fremgår, at Miljøstyrelsen har bedt Aarhus Kommune om bemærkninger til det 
materiale, som Landbrug & Fødevarer og de lokale landboforeninger ved Aarhus fremlagde i 
forbindelse med vort foretræde. 
 
Fra Aarhus Kommune fremgår bl.a., at der i 33 boringer (6 %) er fundet godkendte pesticider og 
nedbrydningsprodukter heraf over grænseværdien. Vi finder, at Aarhus Kommune har 
misinformeret Miljøstyrelsen, og at Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg derefter er blevet 
vildledt om de faktiske forhold i Aarhus Kommune. Nedenfor har vi redegjort for, at der i de 33 
boringer alene er gjort ét fund over grænseværdien af godkendte pesticider. 
 
Landbrug & Fødevarer har i samarbejde med SEGES og de lokale landboforeninger omkring Aarhus 
været igennem hver enkelt af de 33 boringer, hvor Aarhus Kommune påstår, at der er fundet 
godkendte pesticider og nedbrydningsprodukter heraf over grænseværdien. Vi har i vores analyse 
lagt samme klassifikation af stoffer til grund, som GEUS og Miljøstyrelsen anvender ved 
grundvandsovervågningen nemlig: godkendte, regulerede og forbudte stoffer. Gruppen regulerede 
stoffer har vi yderligere opdelt i stoffer, som i dag benyttes i almindelig landbrugsdrift eller andre 
steder. 
 
Vores analyse (se vedlagte tabelbilag) viser, at i de 33 boringer er der tale om forbudte eller 
regulerede stoffer i de 31 tilfælde, mens der alene i én boring er konstateret fund af 
nedbrydningsprodukter fra et godkendt middel. Der er samtidig en boring, hvor hverken vi eller 
GEUS kan genfinde en analyse med overskridelse i Jupiter-databasen.  
 
Af de regulerede stoffer benyttes Mechlorprop, Dichlorprop og 4 CPP (et stof, som kan være et 
nedbrydningsprodukt fra disse) alene i plænerens og ikke i landbrugsproduktion.  
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Ser man på de øvrige regulerede stoffer, som er fundet i Aarhus Kommune, er det alene to stoffer, 
som findes over grænseværdien, og som kan anvendes i landbruget:   

• Ethylenthiourea (nedbrydningsprodukt af Maneb) som reelt ikke anvendes længere (fundet i 1 
boring) 

• Bentazon som har været godkendt siden 1972, men som i 1995 blev revurderet og reguleret 
yderligere af Miljøstyrelsen (fundet i 9 boringer - 3 af disse boringer er siden sløjfet).  

For boringer, som stadig er i drift (i alt 7 boringer), er de pågældende stoffer ved de seneste 
analyseprøver ikke fundet igen. Meget tyder derfor på, at de gjorte fund stammer fra en mindre 
restriktiv anvendelse før reguleringen. 
 
Opsummerende konkluderes, at det er forkert, at der er fundet godkendte pesticider i de 33 
boringer, som Aarhus Kommune påstår. Der er alene gjort ét fund over grænseværdien af 
godkendte pesticider. De øvrige fund hidrører stoffer, der skal klassificeres som regulerede eller 
forbudte. Det vurderes samtidig, at i de 31 boringer, hvor der er gjort fund af regulerede/forbudte 
stoffer over grænseværdien, kan der ikke knyttes en årsagssammenhæng mellem den nuværende 
regelrette brug af plantebeskyttelsesmidler i landbruget og de pågældende fund.  
 
Vi beder Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg tage vores analyse og vurdering i betragtning. Vi 
finder samtidig, at udvalget bør rette henvendelse til miljø- og fødevareministeren med henblik på 
at få bragt orden i det faktuelle grundlag, som Aarhus Kommune har viderebragt til ministeriet.   
 
Orienterende har vi valgt at sende en kopi af dette brev til Teknik- og Miljøforvaltningen i Aarhus 
Kommune, da der ud af de gjorte fund i Aarhus Kommune ikke kan knyttes en årsagssammenhæng 
mellem den nuværende regelrette brug af plantebeskyttelsesmidler og forurening af grundvandet. 
Rådighedsindskrænkninger overfor landbruget er derfor helt uden effekt og dermed et overflødigt 
tiltag. 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian G. Jensen 
Formand for Landboforening Kronjylland 
 
Jens Gammelgaard 
Formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg 
 
Hans Gæmelke 
Formand for Djursland Landboforening 
 
Frede Lundgaard Madsen 
Formand for Landboforeningen Midtjylland 
 
Niels-Jørgen Thomsen 
Formand for Østjydsk Familielandbrug 
 
Torben Hansen 
Formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion 


