Møde om grundvandsbeskyttelse i relation til pesticider

Slagelse Kommune afholdte den 11. marts 2020 et møde om indsatser til be-
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skyttelse af grundvandet mod erhvervsmæssig brug af pesticider. Kommunen
overvejer at udpege sprøjtefrie områder, der hvor grundvandsbeskyttelse er vigtigst for de eksisterende vandværker. Det drejer sig dels om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), dels om de dele af indsatsområderne, hvor vandet er
kortest tid om at strømme fra terræn til vandværksboring (strømningstid på
max. 50 år, kaldet ”prioriterede indsatsområder”).
Følgende var indbudt til mødet:
•

Alle ejere af landbrugsjord i BNBO og prioriterede indsatsområder

•

Alle almene vandværker

•

Grundvandsrådets medlemmer (interesseorganisationer)

•

Byrådet

Der var lidt over 100 deltagere ved mødet.
Programmet for mødet var:
1.

Velkomst v/ Jørgen Grüner, Formand for Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget

2.

Status for indsatsplanen v/ Slagelse Kommune

3.

Vandværkernes udfordringer i relation til pesticider
v/ Seniorkonsulent Claus Vangsgård, DANVA

Kort pause
4.

Godkendelse af pesticider
v/ Chefkonsulent Anne Louise Gimsing, Landbrug & Fødevarer

5.

VAP-varslingssystemet
v/ Akademisk medarbejder Preben Olsen, Århus Universitet

6.

Brugen af resultaterne fra VAP-systemet og afrundende bemærkninger
v/ Chefkonsulent Anne Louise Gimsing, Landbrug & Fødevarer

7.

Spørgsmål og kommentarer

Præsentationerne punkterne 1-6 findes på Slagelse Kommunes hjemmeside.
Under punkt 7 kom der blandt andet kommentarer fra salen om følgende emner:
•

Hvorvidt det er nødvendigt at indføre sprøjtefrie områder

•

Hvorfor Slagelse Kommune lægger op til beskyttelse overfor pesticider
udenfor de boringsnære beskyttelsesområder.

•

De kriterier der er lagt til grund ved afgrænsningen af de prioriterede
indsatsområder – 50 års grundvandsdannende oplande i indsatsområder.

•

Hvordan der fastsættes en for landmanden rimelig erstatning, herunder
om landmanden skal kompenseres for en eventuel stigning i vandprisen,
hvis denne er en følge af erstatningsudbetalingerne

•

Om det er kommunen eller vandværkerne, der bør betale erstatningerne

•

Hvorvidt pesticider i drikkevand udgør en sundhedsmæssig risiko, set i
forhold til andre miljøpåvirkninger

•

Om der bør indføres rensning af forurenet grundvand på vandværkerne

