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SF vil have et forbud mod brug af pesticider i alle sårbare vandindvind-

ingsområder. Fremover skal områderne enten bruges til økologisk land-

brug eller udlægges til natur, så driften ikke belaster drikkevandet. 

Ejerne, som primært er landmænd, kan gå over til økologisk drift med 

omlægningsstøtte. Samtidig foreslår SF at oprette en grundvandsfond 

på 8 mia. kr., som kan bruges til at udlægge arealer til forskellige  typer 

pesticidfri natur. Vandværker, kommuner og ejerne kan lave aftaler 

om, hvor der etableres natur med støtte fra grundvandsfonden. Staten 

bidrager til naturpleje på disse arealer, hvor det er nødvendigt.  

SF foreslår, at forbuddet træder i kraft fra 2027. 

BAGGRUND 
Danmark har dejligt drikkevand. Det er noget af det mest dyre-

bare, vi har. Men der er brug for handling, hvis kommende 

genera tioner også skal have drikkevand fra hanen i stedet for 

at købe det i supermarkedet. 

I flere og flere drikkevandsboringer måler man giftige pesti-

cidrester, som betyder, at vandindvindingsområder må lukke 

og andre tages i brug. I dag er vi helt oppe på, at 45,3 pct. af 

vandværkernes boringer er forurenet med giftrester, og 12,7 

pct. overstiger grænseværdien. I grundvandsovervågningen er 

der i det yngste grundvand i 2017-19 fundet pesticidrester i 70% 

af boringerne, hvor 31% overskred grænseværdien1. Vores drikke vand er 

desværre truet, og det haster med at få gjort noget ved det. 

1 https://www.geus.dk/Media/2/1/Grundvandsoverv%C3%A5gning%201989-2019.

pdf
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LØSNINGEN 
SF vil indføre et forbud mod brug af pesticider i 

vandværkernes sårbare vandindvindingsområder. 

Man har forsøgt med en frivillig ordning i for-

hold til de områder, der ligger tæt på selve vand-

boringerne, men det går uendelig langsomt, og vi 

kan ikke acceptere, at forureningen af vores drik-

kevand fortsætter i en nærmest uendelig årrække. 

Derfor er det nødvendigt med et forbud. 

Når områderne skal være fri for pesticider, kræver 

det, at landbruget omlægges til økologi. Det 

kan langt de fleste steder ske med økonomisk 

gevinst eller i hvert fald uden tab, især fordi der er 

mulighed for at få omlægningsstøtte. I dag er der 

ca. 300.000 hektar økologisk landbrug i Danmark. 

Der er enighed om, at det areal næsten skal for-

dobles. De sårbare vandindvindingsområder udgør 

tilsammen ca. 200.000 hektar. Dermed vil man 

kunne slå to fluer med et smæk ved at omlægge 

til økologi netop her. Ved at beskytte vandindvind-

ingsområderne opnår vi samtidig en ekstragevinst 

for samfundet – nemlig sikring af vores grundvand.  

Økologer må dog bruge enkelte, ikke-giftige pesti-

cider, som skal undtages fra forbuddet. 

Kravet om omlægning til økologi skal suppleres 

af mere vild natur i nogle områder. Det kan være 

lysåbne områder, skov eller andet, hvor det er 

oplagt at etablere natur. Derfor foreslår SF, at der 

etableres en grundvandsfond på 8 mia. kr., der kan 

yde billige lån til vandværkerne eller stille garanti 

for sådanne lån. 

Midlerne i fonden kan vandværkerne bruge til at 

opkøbe arealer til natur eller til at indgå aftaler med 

ejeren om fx skovrejsning, hvor der dog skal tages 

hensyn til, om der kan forventes dannet grundvand 

under skoven. Ved udvælgelsen skal der tages hen-

syn til arealernes naturværdier og sammenhængen 

med andre naturområder. Det kan for eksempel 

være eksisterende skove og naturnationalparker.  

Midler fra fonden kan også bruges, når der etab-

leres nye vandindvindingsområder – her skal ejeren 

have et varsel på fx 18 måneder til at beslutte sig 

for at omlægge til økologi, etablere natur eller an-

det. I denne periode skal der kompenseres for tab 

ved stop for pesticider.  

Endelig kan fondsmidlerne bruges på enkelte 

 arealer, hvor særlige forhold gør sig gældende, der 

betyder, at der vil være tale om et tab for ejer-

en. Det kan for eksempel være, hvis man har plan-

tet flerårige afgrøder, der ikke kan klare sig uden 

pesti cider. 

Fordelen ved en sådan lånemodel er, at vi vil kunne 

se handling hurtigt, samtidig med at betalingen 

spredes over mange år. Lånene i fonden tænkes 

betalt tilbage over 20 år – med 400 mio. kr. om året 

i det realrenten forudsættes at være 0 pct. Heraf 
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betaler staten 1/3, mens kommuner og vandværk-

er betaler resten efter en fordelingsnøgle, der af-

tales lokalt. Det kan nævnes, at man på Als allerede 

har etableret en grundvandsfond, hvor kommuner 

og vandværker betaler halvdelen hver. Det kan så 

blive en tredjedel af udgiften for hvert part, efter 

at staten går ind. 

Visse naturtyper kræver pleje i form af afgræsning. 

SF foreslår, at staten yder et tilskud på 50 pct. af 

nødvendige udgifter hertil, mens resten betales 

af vandværkerne. Der afsættes 50 mio. kr./år til 

formålet. Vandværkerne og kommunerne skal have 

mulighed for at afholde de andre 50 pct. 

ØKONOMIMODEL 
Staten skyder 8 mia. kr. ind i en grundvandsfond. 

Der er ingen risiko forbundet med investeringen, så 

fonden kan låne ud til statens lånerente, som er ca. 

0 pct. Der kan blive tale om et meget beskedent 

administrationsgebyr. 

Pengene går overvejende til at etablere natur i 

grundvandsparker. Det skønnes, at der kan etab-

leres natur på mindst en tredjedel af de nuværen-

de og kommende vandindvindingsområder eller ca. 

70.000 hektar, idet støtten i et vist omfang kan 

kombineres med andre støtteordninger. Der kan 

for eksempel søges til støtte til privat skovrejsning 

fra Danmarks Naturfond og Klimaskovfonden, og 

dermed kan arealet øges. Det lægges til grund, at 

hektarstøtten bevares for arealer, der omlægges 

fra landbrug til natur, hvilket giver et betydeligt 

bidrag til at finansiere natur.  

Tilbagebetaling sker over 20 år, hvor staten betaler 

en tredjedel svarende til 135 mio. kr. pr år, mens 

kommuner og vandværker lokalt aftaler, hvordan 

resterende betaling skal fordeles. Vandværkerne 

kan indregne deres del af udgiften i vandpris-

en. SF ønsker samtidig, at kommunernes udgifter 

til jord køb – herunder indirekte gennem brug af 

grundvandsfonden – ikke omfattes af service- og 

anlægs rammerne. 

Til naturpleje afsættes 100 mio. kroner årligt, 

hvoraf staten betaler 50 pct., og efter 20 år 

overgår betalingen til vandværker og kommuner, 

der til den tid har afviklet næsten hele deres gæld 

til grundvandsfonden. Med forventet 70.000 hektar 

ny natur vil der være 1.500 kr./hektar/år til natur-

pleje – det dækker over meget forskellige nettoud-

gifter til forskellige typer natur. 

FINANSIERING 
Statens udgift vil fra 2027 og frem være ca. 185 

mio. kroner årligt. Denne udgift antages ind-

faset med en femtedel fra 2022 og frem. Fra 2042 

nedtrappes statens udgift.  

SF foreslår, at forslaget finansieres ved at ændre 

aktieindkomstbeskatningen, sådan at aktieind-

komst som udgangspunkt beskattes med 27 pct. 

og desuden indgår i grundlaget for topskatten. I 

dag beskattes aktieindkomst over en vis grænse 

med 42 pct. Det betyder, at topskatteydere får 

en betydelig rabat på den skat, de skal betale af 

aktieindkomst. Forslaget vil betyde, at aktieejere 

med lavere indkomst kan få en lavere beskatning, 

men da en stor del af alle aktier ejes af top skatte-

ydere vil der være et provenu på mindst 200 mio. 

kr./år. SF er som altid villig til at se på alternative 

finansieringsforslag. 


