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Pesticidforbud: Det er nu, kære politikere, I skal genoverveje jeres kurs! 
 
Landbrugets organisationer har i dag henvendt sig til Teknik Udvalget i Aarhus Kommune, for at 
bede dem genoverveje, deres beslutning om et generelt sprøjteforbud til landbruget. 
Miljøstyrelsen har netop sendt et udkast til en vejledning i høring, der på alle måder bør tvinge 
kommunens politikere til at se på det faglige og juridiske grundlag før deres nærtstående forbud. 
 
”Man kan ikke have to myndigheder, der går imod hinanden. Aarhus Kommune er gået alt for 
langt, vi mener ikke deres grundlag er i orden, hvilket denne vejledning også understreger. Nu 
håber vi, at politikerne får øjnene op, og stiller kritiske spørgsmål til deres forvaltning ”, siger 
Christian Jensen, formand for Landboforeningen Kronjylland. 
 
I Miljøstyrelsens udkast til vejledning, er det helt klart, at Teknik og Miljø i Aarhus Kommune ikke 
har foretaget den nødvendige konkrete vurdering, der skal kunne føre til et påbud. På samme 
måde er der heller ikke belæg for, at Aarhus Kommune knytter sammenhæng mellem fund af 
forbudte midler og forureningsrisikoen i landbruget.  
 
”Vi er meget bekymret for den måde man mistænkeliggør landbrugets lovlige og 
gennemkontrollerede anvendelse af pesticider. Det er ikke Wild West, vi lever i, og derfor skal vi 
ikke lave en regulering, der baserer sig på frygt, men i stedet på solide undersøgelser”, udtaler 
Jens Gammelgaard, formand for landboforeningen Odder-Skanderborg. 
 
”Finder vi noget i vores grundvand, vi skal være bekymrede for, så tager vi affære, og der skal 
gøres en indsats.  Vi vil beskytte vores grundvand, og vi gør det rigtig godt. I dag flytter man jo 
indvindinger væk fra byområder og ud på landbrugsjorden, for at få bedre vand. I det her tilfælde 
med Aarhus, er der ikke noget frem til nu, der skulle give anledning til så voldsom en regulering, 
som Aarhus Kommune har lagt op til ”, afslutter Torben Hansen, Formand for Landbrug & 
Fødevarer, planteproduktion 
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