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Du bor på dit drikkevand
Sprøjtemidler
Du bor oven på grundvandet, som bliver til vores drikkevand. Derfor har det betydning, om du bruger sprøjtemidler i din have, på din terrasse, i indkørslen, på fortovet eller andre steder. Bruger du
sprøjtemidler kan det med tiden sive ned til grundvandet og forurene dit drikkevand.
Det øverste jordlag har en naturlig evne til at nedbryde sprøjtemidler. Nedbrydning foregår bedst i
muldlaget, hvor der er masser af mikroorganismer og ilt til stede. Nogle sprøjtemidler bliver helt
nedbrudte, andre kun delvist. Herved dannes nedbrydningsprodukter, som er nye kemiske forbindelser. Disse stoffer kan være mere giftige end de oprindelige giftstoffer i sprøjtemidlerne. Anvender du sprøjtemidler på arealer, hvor det øverste muldlag er fjernet, f.eks. på fliser og vejarealer, er
der større risiko for, at sprøjtemidlet ikke når at blive tilstrækkeligt nedbrudt.
Bjæverskov Vandværk forsyner dig med drikkevand af god kvalitet. Det vil vi gerne blive ved med.
Vandværkets fire boringer ligger alle i Bjæverskov og i beboelsesområder med haver. Det vil sige
tæt på vandværkets boringer. Faktisk så tæt, at en eventuel forurening i beboelsesområderne når
hurtigere frem til boringerne end en forurening opstået på marker i landzone.
Fund af nedbrydningsprodukt
Der er de sidste år fundet nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler i vandværkets grundvand. Ved
opblanding af grundvandet fra vandværkets boringer sikrer vi, at drikkevandet, du får fra din vandhane, overholder kravene til drikkevandets grænseværdier. Selvom grænseværdien er meget lav,
er fund af sprøjtemidler et klart fingerpeg om, at sprøjtemidlerne ikke nedbrydes fuldstændigt og
blot forsvinder. Foruening fra sprøjtemidler er derfor ikke en tænkt situation. Det skal vandværket,
og du som forbruger, tage højde for.
Skrot sprøjten
Brug af sprøjtemidler i haver og på gangarealer risikerer med andre ord at sive ned i grundvandet.
Derfor er det vigtigt, at alle vandværkets forbrugere sammen gør en indsats for at beskytte
grundvandet mod forurening.
Beskyt grundvandet – og skrot sprøjten! Også selvom du stadig kan købe sprøjtemidler I butikkerne.
Forbud på vej
Regeringen har meldt ud, at der vil komme et helt eller delvist forbud mod brug af sprøjtemidler i
private haver og på offentlige arealer. Tyskland, Østrig og Holland arbejder også med et forbud.
Men - der er ingen grund til at vente med et stop. Du bestemmer selv. Sæt sprøjten væk. Jo før, jo
bedre!!
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