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TOTALFORSVAR AF GRUNDVANDET 
MOD PESTICIDER OG ANDEN FORURENING

DANMARKS DRIKKEVAND  
ER TRUET. SF VIL SIKRE 

DRIKKEVANDET PÅ  
FINANSLOVEN

Vores drikkevand er truet, og nye målinger viser, at ande-
len af grundvandsboringer med spor af sprøjtegifte stiger, 
mens flere og flere boringer bliver lukket, fordi de overskri-
der grænseværdierne. Det er dybt bekymrende og kalder på, 
at vi gør meget mere for at beskytte vandet.

SF vil ikke se passivt til, mens vores vand bliver mere og mere forurenet. 

I Danmark henter vi rent drikkevand direkte fra grundvandet. Vi skal ikke 

rense det kemisk eller købe det i supermarkedet. Sådan skal det altid 

være.

Derfor kræver SF et totalforsvar af grundvandet mod pesticider og 

anden forurening, som kan trænge ned til grundvandet. Det bliver et 

centralt krav til finansloven. 

Det betyder, at der skal sættes hårdt ind mod alle tænkelige kilder til 

forurening af vandet i de områder, hvor det risikerer at skade drikke-

vandsboringerne. Indsatsen skal gælde både for landbruget, private 

grundejere, virksomheder, offentlige institutioner og for oprensning af 

forurenede grunde.

Helt konkret har SF foreslået at skabe grundvandsparker med sprøjte-

forbud i hele landet, men det er ikke nok til at sikre drikkevandet mod 

yderligere forurening. Derfor vil SF nu afsætte yderligere 100 millioner 

kroner årligt på finansloven til en styrket indsats mod andre kilder til 

forurening og til oprensning af forurenede grunde i vandindvindingsom-

råderne.

Grundvandsparkerne skal aftales og finansieres på finansloven. De an-

dre forslag tager SF med til forhandlinger om en ny pesticidaftale, men 

økonomien skal allerede sikres på finansloven.  
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SF FORESLÅR:
1. Grundvandsparker med forbud mod 
sprøjtegift
Etablering af grundvandsparker over alle vand-

indvindingsområder med forbud mod brug af 

pesticider i landbruget. Der skal i stedet være 

økologisk landbrug eller naturområder i områderne. 

Der etableres en grundvandsfond på otte milliar-

der primært til opkøb af arealer, som udlægges til 

natur. Forbud mod pesticider indfases frem mod 

2027, hvor det vil gælde alle vandindvindingsområ-

der.

2. Generelt forbud mod pesticider og 
algemidler
Forbud mod offentlig og privat brug af pesticider 

og algemidler. Det bør gælde overalt, men skal 

som minimum gælde i vandindvindingsområder 

over hele landet, hvor giften risikerer at påvirke 

drikkevandet. Forbuddet erstatter den frivillige 

aftale med kommuner og regioner og gennemfører 

miljøministerens løfte om et privat forbud.

3. Plan for indsats mod eksisterende 
forureninger
Der skal laves en samlet plan for indsatsen mod 

nedgravede pesticider og områder, hvor der har 

været uheld og spild med pesticider. Det gælder 

for eksempel maskinstationer, gårdspladser og 

arbejdsområder ved eksisterende og nedlagte 

landbrug, materiellagre, træimprægneringspladser, 

men også markveje og andre steder, hvor man ved, 

at der er spildt pesticider eller gravet pesticidem-

ballage ned.

4. Udviklingspulje mod pesticider i 
grundvandet
Der skal oprettes en pulje på 20 millioner om året, 

som kan understøtte arbejdet med at forebygge 

forurening af grundvandet. Puljen skal blandt andet 

bidrage til udvikling af analysemetoder, viden, op-

sporing og oprensning af forurening.

Der afsættes 20 millioner kroner om året i fire år i 

en pulje, som administreres af Miljøstyrelsen. En 

styregruppe med relevante aktører skal fastlægge 

mål og prioritere projekter. 

5. Styrket indsats mod jordforurening
Forstærket indsats mod jordforureninger, der truer 

grundvandet, prioriteret i indvindings- og borings-

nære områder. SF fik med finansloven for 2021 sik-

ret, at de største jordforureninger, generations-

forureningerne, bliver oprenset. Men der er også 

brug for et hurtigere tempo i oprensning af andre 

jordforureninger, der ligger i vandindvindingsområ-

derne, blandt andet af hensyn til grundvandet. 

Økonomi:
SF har foreslået en grundvandsfond på 8 milliarder 

kroner, som skal sikre billige lån til kommuner og 

vandværker, der vil opkøbe landbrugsjord og an-

lægge natur for at undgå sprøjtemidler i vandind-

vindingsområder. Pengene skal betales tilbage til 
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staten over en årrække. Staten dækker dog 1/3 af 

afdragene på lånene samt halvdelen af udgiften til 

naturpleje. Det vil koste omkring 40 mio. kr. i 2022 

og stige til omkring 185 mio. kr. i 2027. Statens 

udgift er tidsbegrænset til ca. 2047. 

Desuden foreslår SF, at der afsættes mindst 100 

millioner kroner årligt til den forstærkede indsats, 

udviklingspuljen og planen for indsats mod eksi-

sterende forureninger (punkt 3 til 5). Selvom der 

i vid udstrækning er tale om indsatser, der skal 

gennemføres i alle tilfælde, og der således pri-

mært er tale om en fremrykning vil initiativet blive 

fuldt finansieret i SF kommende finanslovsforslag 

for 2022.

Baggrund:
En ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsfor-

ening, at der er langt flere rester af sprøjtegift i 

vores grundvand, end vi hidtil har troet. I 2020 og 

de første måneder af 2021 blev der fundet rester 

af sprøjtegift i over halvdelen af prøverne fra 

vandværkernes drikkevandsboringer. Aldrig før har 

der været så mange prøver med giftrester.

Desværre sker det stadig oftere, at mængden af 

sprøjtegift i vandværkernes drikkevandsboringer 

er over grænseværdien. I 2016 var 2,9 procent 

af boringerne over grænseværdien. Det tal er nu 

firedoblet, så der i dag er sprøjtegift over grænse-

værdien i 11,7 procent af boringerne.


