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Dansk Vand- og
Spildevandsforening

DANVA’s EU-mærkesager for drikkevand

For DANVA er det vigtigt, at EU støtter vore bestræbelser på at forbedre tilstanden for vores grundvand.
Altafgørende er derfor, at der ikke godkendes pesticider, der ender i vores drikkevand.
Det er også vigtigt, at vi har en landbrugsstøtteordning, der udover at sikre gode rammer for erhvervet også
tilgodeser miljøet herunder grundvandet. Landbrugsstøtten skal derfor i højere grad kunne gives til landmand, der vil gøre noget særligt for vandmiljøet. Samtidig må det også være en betingelse for at opnå støtte,
at produktionen tager hensyn samfundets miljøønsker.

Baggrund:










Der er i de seneste 10 år i gennemsnit lukket omkring 100 boringer om året pga. pesticider
15 - 20 % af grundvandsressourcen er forurenet over grænseværdien for pesticider
Der er fundet 83 pesticider eller nedbrydningsprodukter over grænseværdien
Der er analyseret for 226 pesticider eller nedbrydningsprodukter
For flere hundrede pesticider eller nedbrydningsprodukter findes der ingen analyser
Mere end hver tredje af de private brønde eller boringer er forurenet over grænseværdien for pesticider
En række pesticider er ikke blevet forbudt, selvom de i Varslingssystemet for Pesticider udvaskes i
koncentrationer, der overstiger grænseværdien
Kommuner kan i dag ikke forbyde pesticidanvendelse i forbindelse med indsatsplaner
Forbruget af pesticider har på trods af regeringens handlingsplan været stigende de seneste fem år

DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen
er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.
DANVAs formål
Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en
stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og kloakforsyning på et højt kvalitetsniveau og på et for miljøet bæredygtigt grundlag.
DANVAs medlemmer leverer drikkevand og håndterer spildevand for flere end fem millioner danskere.
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