
 
 
 
Vandet Dag d. 22. marts 2020 
 
I Gribskov Kommune drikker vi rent vand – det skulle vi også meget gerne kunne i 
fremtiden. Her får du en status på dit drikkevand og en tak fordi du passer godt på 
vores dyrebare grundvand. 
 
Vandets Dag er en FN-temadag, der finder sted hvert år d. 22. marts, hvor der 
sættes fokus på drikkevandet. I Gribskov Kommune benytter vi anledningen til at 
give en status på pesticidfund i drikkevandet og takke alle for ikke at bruger 
pesticider i haven og dermed bidrager til rent grundvand, bliv ved med det! 
  
Nye fund af pesticider på landsplan 
Der har været skrevet meget om fund af pesticider i grundvandet i den 
landsdækkende presse i de seneste år. Vi har gentagne gange læst om lukning af 
drikkevandsboringer. Der er fundet pesticider, der ikke tidligere har været fundet, 
da der ikke tidligere har været testet for dem. Nye drenge i klassen som Desphenyl 
Chloridazon, Chlorothalonil-Amidsulfonsyre, Triazol og stoffet, med det lidt mere 
mundrette navn DMS, er alle føjet til liste over de pesticider, som vandværkerne 
skal undersøge vores vand for.  

Men hvordan står det egentlig til med kvaliteten af vores drikkevand i Gribskov 
Kommune – er der pesticider i vores vand? 

Drikkevandet i Gribskov overholder grænseværdierne  
Alle forbruger i Gribskov Kommune får vand, hvor grænseværdierne for pesticider 
er overholdt. Faktisk har vi kun fundet DMS i to ud af fire boringer tilhørende 
Smidstrup Vandværk, og det i så lave koncentrationer, at grænseværdierne 
overholdes i det drikkevand, der leveres til forbrugerne. Vi har ikke været nødt til 
at lukke én eneste af de i alt 65 drikkevandsboringer, som de 14 vandværker i 
kommunen tilsammen indvinder grundvand fra.  
 
Pesticidfrie haver  
Vil vi finde pesticider i drikkevandet i Gribskov Kommune? Vil vi skulle lukke 
boringer? Vi ved det ikke. Det vil tiden vise. Derfor opfordres alle borgere til fortsat 
at undlade at anvende pesticider i haven og passe godt på vores grundvand.  

 
Vidste du, at du bor ovenpå dit grundvand? 
Vidst du også, at: 

• 1 gram pesticid kan forurene 10 mio. liter drikkevand? 
• Pesticider kan skylles ned gennem jorden via sprækker og med tiden 

risikere at ende i grundvandet, som vi bruger som drikkevand? 
• Pesticider kan strømme til vandløb og søer, hvor det kan slå dyr og planter 

ihjel? 
 
Yderligere oplysninger: 
Kontakt: Christina Larsson, Gribskov kommune, tlf. 72496351 og e-mail chrla@gribskov.dk  
www.gribskov.dk/rentvand  
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