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Vedr. manglende dokumentationsgrundlag for pålæg af pesticidfri drift på arealer i Aarhus 
Kommune 

 
Med udgangspunkt i Aarhus kommunes nærtstående afgørelse om gennemførelse af påbud i 
forbindelse med pesticidfri drift i Beder-områder, fremsender landbrugets organisationer i Aarhus 
hermed en henvendelse, i relation til Aarhus Kommunes håndtering af indsatsplanlægning for 
drikkevand. 
 
Landbrugsorganisationer er uforstående overfor Aarhus Kommunes fastholdelse af påbud, dersom 
der netop er gennemført en høring af vejledning om den kommunale indsatsplanlægning for 
sikring af drikkevandsinteresser, udarbejdet af Miljøstyrelsen, der strider imod Aarhus kommunes 
forvaltning. 
 
Af vejledningsudkastet er det allerede nu klart, at der er visse afgørende forhold, som 
indsatsplanerne i Aarhus Kommune ikke opfylder for at påbyde krav om pesticidfri drift. Vi ønsker 
med denne henvendelse at påpege disse forhold med henvisning til vejledningsudkastet. Vi vil på 
det kraftigste opfordre til, at Aarhus Kommune gennemfører de vurderinger, som vejledningen 
forudsætter som betingelse for at bringe indsatser om pålæg af pesticidfri i anvendelse for 
tredjemand.  
 

• Vejledningen slå fast, at statens udpegning ikke alene kan bruges som grundlag for pålæg om 
pesticidfri drift. Det fremgår, at kommunen skal foretage en konkret vurdering af 
årsagssammenhæng mellem fund af plantebeskyttelsesmidler og kilder til forurening på 
ejendomsniveau.  
 
Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har ikke foretaget en konkret vurdering som vejledningen 
foreskriver, men har alene lagt den statslige/amtslige udpegning til grund, hvilket er 
utilstrækkeligt ifølge vejledningen. 

 

• Vejledningen beskriver desuden to forhold som kommunen skal vurdere i forhold til risikoen 
for udvaskning af pesticider til grundvandet:   
1) Kommunen skal undersøge og fastslå, om man på de berørte arealer har helt særlige 

jordbundsmæssige forhold, der gør, at forudsætningerne i godkendelsesordningen for 
pesticider ikke er gældende, og 
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2) Der skal være en vurdering af de hydrogeologiske forhold, og hvorvidt der er en høj 
grundvandsdannelse eller anden konkret viden om områdets geologiske sårbarhed i 
forhold til udvaskning af relevante stoffer.   

 
I det faglige grundlag for indsatsplanerne i Aarhus Kommune har Teknik og Miljø argumenteret 
for, at nitratfølsomme indvindingsområder også har høj grundvandsdannelse og dermed er 
områder med særligt beskyttelsesbehov (pkt. 2 overfor), men dette helt uden, at Teknik og 
Miljø forholder sig til de jordbundsmæssige forhold (pkt. 1 ovenfor). Teknik og Miljø har 
således ikke vurderet, om forudsætningerne for Miljøstyrelsens godkendelsesordning er 
gældende.  
 
Miljøstyrelsen har i vejledningen beskrevet, at godkendelsesordning for pesticider sikrer 
grundvandet på mellem 90-95 % af arealerne i Danmark. De sidste 5-10 % udgør helt særlige 
jordbundsmæssige forhold som fx meget grovsandede jorde (SFI-områder), områder hvor kalk 
fra undergrunden ligget højt, eller andre forhold, hvor jorden i rodzonen er forstyrret eller 
usædvanlig i forhold til Miljøstyrelsens godkendelsesbetingelser. Det er vores vurdering, at 
landbrugsjorden i Aarhus Kommune er helt almindelig, og vi finder ikke jordbundsforhold i 
Aarhus, som gør, at forudsætningerne for Miljøstyrelsens godkendelsesordning ikke også er 
gældende her. 
 

• Ligeledes slår vejledningen fast, at man ikke kan benytte fund af nu forbudte midler, som 
argumentation for en indsats. 
 
Teknik og Miljø har som grundlag for udpegningen af områder for pesticidfri drift beskrevet, at 
der gennem tiden har været fund af pesticider i grundvandet. Ved gennemgang af Teknik og 
Miljøs baggrundsmateriale konstaterer vi, at pesticidfund over grænseværdien i området 
afgrænses til forbudte midler eller midler, hvor anvendelsen efter oprindelig godkendelse er 
stærkt reguleret. Disse stoffer er netop blevet forbudt eller reguleret restriktivt på baggrund af 
udvaskningsrisikoen til grundvandet.  
 
Teknik og Miljø henviser ved flere lejligheder til, at der er to kategorier for pesticider, nemlig 
godkendte og forbudte pesticider. Officielt er der dog tre kategorier, godkendte, regulerede og 
forbudte pesticider. I Teknik og Miljø er kategorien regulerede midler slået sammen med 
godkendte midler. Det er en fejlagtig sammenlægning af status for godkendelserne, som giver 
et forvrænget trusselsbillede af grundvandet i Aarhus Kommune. Som eksempel kan nævnes 
stoffet diclorprop, der blev udfaset i landbruget for cirka 20 år siden, men som desværre 
efterfølgende er fundet nogle gange i grundvandet. I 2015 blev der på landsplan brugt 180 
kilogram aktivstof af diclorprop uden for landbruget, hvilket er et meget lavt forbrug. I 
afgrøderne er der ikke godkendte midler eller regulerede midler med diclorporp, og derfor vil 
et sprøjteforbud på markerne ikke ændre på risikoen for udvaskning af selvsamme middel til 
grundvandet. Det er således grundlæggende forkert, når Aarhus sammenlægger godkendte 
midler og regulerede midler til en kategori kaldet ”godkendte”.  
 
I juni 2017 har Teknik og Miljø meddelt Miljøstyrelsen, at der i 33 boringer (6 %) er fundet nu 
godkendte pesticider og nedbrydningsprodukter heraf over grænseværdien. Ved nærmere 
gennemgang af disse boringer finder vi, at der reelt kun er fundet godkendte og 
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landbrugsanvendte midler i 10 boringer, og fund fra disse 10 boringer, anvendes ikke længere i 
landbruget, eller kun i doseringer, som er væsentligt lavere end tidligere. 
 
Vejledningen slår nu fast, at fund af forbudte midler ikke i sig selv udgør nogen argumentation 
for forureningsrisiko ved regelret anvendelse af godkendte midler. Man kan på baggrund af de 
fund, der er gjort i Aarhus Kommune derfor ikke knytte en sammenhæng mellem regelret 
anvendelse på landbrugsjord og en fare for forurening af grundvandet. Vi er dog meget enige i, 
at de pågældende punktkildeforureninger, som måtte findes i Aarhus Kommune, skal 
håndteres, således at forureningen fra disse stoppes. 

 
Med baggrund i de overstående beskrevne forhold, finder vi, at Aarhus Kommune savner den 
begrundelse for at pålægge rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelsesloven og den dertil 
hørende, kommende vejledning. 
 
Med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning er det vores helt klare vurdering, at der i Aarhus 
Kommune ikke er fastlagt et tilstrækkeligt fagligt grundlag for pålæg af pesticidfri drift. Hvis forslag 
til indsatsplaner fører til påbud for lodsejerne, vil det være unødig dobbeltregulering, hvor Aarhus 
Kommunes Byråd tilsidesætter Miljøstyrelsens godkendelsesordning for pesticider uden faglig 
belæg herfor.  
 
Vejledningen understreger eksplicit, at ”Kommunalbestyrelsen skal sikre en sædvanlig og 
fyldestgørende sagsbehandling før kommunalbestyrelsen vedtager indsatsplanen som en 
kommunalt udarbejdet indsatsplan, da det i modsat fald vil kunne medføre, at indsatsplanen og 
eventuelle påbud udstedt som følge af indsatsplanen er ugyldige.” 
 
Pålæg af pesticidfri drift vil derfor være ugyldige og tillige medføre store og helt unødige tab for de 
berørte landmænd uden at opnå forbedringer i grundvandskvaliteten, da de pesticidfund der er 
gjort i Aarhus Kommune ikke kan relateres til den nuværende regelrette brug af pesticider.  
 
Vi opfordrer derfor Aarhus Kommunes Byråd – som den ansvarlige myndighed – til at få 
revurderet grundlaget for planerne i henhold til Miljøstyrelsens udkast til vejledning, inden der 
gennemføres unødige og belemrende indsatser overfor lodsejere i kommunen. 
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