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Sprøjtegift ender i grundvandet 1	

 2	
Fredag d. 21. okt. 2011 kl. 06:34 af Sara Zankel, saza@tv2.dk 3	
 4	
Sprøjtemidlet Bifenox ender i vores grundvand, viser nye testmålinger. 5	

 6	

Midlet er ellers godkendt af miljøstyrelsen, netop fordi det ikke burde kunne 7	

sive ned til grundvandet, hvor vi får vores drikkevand fra. 8	

På trods af at Bifenox alligevel risikerer at ende i vandet, kan det stadig købes 9	

og benyttes af landmænd. Miljøstyrelsen undersøger, om godkendelsen skal 10	

trækkes tilbage, men landets vandværker og Danmarks 11	

Naturfredningsforening kræver øjeblikkelig handling. 12	

Testet kun i laboratorium 13	

 Bifenox er fundet i målinger på testmarker, hvor midlet i hver fjerde prøve var 14	

sevet helt ned til grundvandet under markerne. 15	

Ligesom alle andre sprøjtemidler er Bifenox ikke blevet efterprøvet i 16	

virkeligheden, før danske landmænd har kunnet sprøjte det ud på markerne. 17	

Det forklarer Erik Arvin, professor i vandforsyning, DTU Miljø. 18	

"Naturen var mere finurlig end man havde regnet med - mere kompliceret. De 19	

modeller og markforsøg, der blev lavet før godkendelsen har ikke været gode 20	

nok. 21	

Man må forenkle tingene i et forsøgsanlæg, og den virkelige verden og 22	

naturen er bare mere kompliceret. Og så oplever man at pesticiderne trænger 23	

ned i grundvandet, selv om de ikke gjorde det i forsøgsanlægget. Man kan 24	

lave fuldskala forsøg, men så bliver det så hulens dyrt og langvarigt. Der er jo 25	

også økonomi i godkendelserne," siger han. 26	

 27	

Miljøstyrelsen: Vi gennemtester  28	

Hos Miljøstyrelsen giver fundet af Bifenox i prøverne ikke grund til at 29	

revurdere godkendelsesproceduererne. 30	

"Vi følger EU-reglerne, og har endda endnu skrappere regler her i Danmark. Vi 31	

tester løbende de forskellige sprøjtemidler, og det er jo også sådan, vi har 32	

fundet Bifenox," fortæller kontorchef Lea Frimann Hansen. 33	
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Miljøstyrelsen vil på baggrund af de nye målinger undersøge, om 34	

godkendelsen af Bifenox skal trækkes tilbage. 35	

Der kan gå op til et halvt år, før den afgørelse er truffet, oplyser Lea Frimann 36	

Hansen. 37	

 38	

Vandværker: Forbyd det nu! 39	

 Selv om Bifenox kun bruges af landmændene om foråret og i efteråret, er de 40	

danske vandværker ikke tilfredse med, at der kan gå op til et halvt år, før der 41	

kommer en afgørelse: 42	

"Når man ved, der er en risiko for, at sprøjtemidlet kan ende i grundvandet og 43	

drikkevandet, skal det forbydes øjeblikkeligt. Det er langt fra første gang et 44	

godkendt middel opfører sig anderledes end forventet, og der må hurtigere 45	

handling til," siger Claus Vangsgård fra Danva, Danske Vandværker. 46	

 47	

Enhedslisten ikke tilfredse 48	

Enhedslistens miljøordfører Per Clausen vil også have midlet forbudt med 49	

øjeblikkelig virkning. 50	

"Og så må vi gennemgå hele godkendelsessystemet. Det kan ikke passe, at 51	

sprøjtemidler ender i vores natur og grundvand, og at vi først ved det, når 52	

skaden er sket. Det går jeg stærkt ud fra, at regeringen er enig med mig i," 53	

siger han. 54	

Per Clausen vil bede Miljøminister Ida Auken om at undersøge sagen 55	

nærmere. 56	

 57	
FAKTA: Udover Bifenox er giften bentazon senest fundet i en række 58	
boringer i mængder op mod det dobbelte af, hvad der er tilladt. De 59	
seneste ti år er der desuden gjort en række fund af det mest anvendte 60	
sprøjtegift i Danmark – glyphosat, der blandt andet findes i ukrudtsmidlet 61	
Round-Up.  62	
På trods af de stadigt flere sprøjtegifte i grundvandet er budgettet til at 63	
overvåge grundvandet skåret med hele 44,7 procent fra 2001 til 2009, 64	
viser Miljøministeriets egne tal.    Læs mere om DN’s arbejde for rent 65	
drikkevand www.dn.dk/valg  (Dansk Naturfredningsforening)	66	


