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Dispensationer til forbudte pesticider
Kære Esben
Det er med undren, vi kan konstatere, at der i stor stil gives dispensationer til anvendelse
af forbudte og aldrig tilladte pesticider. Alene i år er der ifølge Miljøstyrelsen givet dispensationer til 14 stoffer.
Det er alarmerende, at dispensationerne gives administrativt ud fra skøn på embedsniveau, og at der anvendes forbudte midler i indvindingsområder, uden at vandværker og
kommuner underrettes. Det umuliggør arbejdet for kommunale myndigheder og vandforsyninger med at håndtere indsatsen med de nye analyseprogrammer.
Det er en trussel mod sikkerheden for det danske drikkevand og kundernes tillid til det, at
man politisk beslutter kriterier for pesticider, der er problematiske og så samtidig lader
embedsmænd give dispensationer, når de skønner, at erhvervet ikke kan undvære stofferne, og at de nok ikke er så farlige alligevel. Det giver jo danskerne en falsk tryghed. Det
er yderligere en skærpende omstændighed, at dispensationerne bliver givet i det skjulte,
uden at hverken kommunale myndigheder eller vandværker får besked om det.
De mange dispensationstilladelser til forbudte pesticider understreger yderligere, at der er
behov for at beskytte boringer med obligatoriske sikkerhedszoner. Desuden er det nødvendigt, at praksis med dispensationer åbnes og meldes ud i fuld offentlighed på markniveau,
så vandværkerne og de kommunale myndigheder ved, hvor de forbudte stoffer anvendes
og dermed bliver i stand til at indrette deres analyseprogrammer efter dem.
Desuden må vi som en selvfølgelighed forvente, at der ikke kan gives dispensation til anvendelse af forbudte eller ikke tilladte midler inden for OSD, og at det offentliggøres, hvor
de forbudte midler er blevet anvendt.
Jeg står til rådighed for møde og yderligere dialog, hvis du har brug for det.

Med venlig hilsen
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