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Pressemeddelelse

Brug sprøjtemidler med omtanke
Det danske grundvand udsættes dagligt for mange forskellige forureningskilder fra
bl.a. industrien, landbruget og private haveejere. Det gælder også i Tønder Kommune, hvor pesticider skaber udfordringer. Tønder Forsyning har derfor i år valgt at fokusere på problemet med brug af sprøjtegift og giver en række gode råd til giftfri
ukrudtsbekæmpelse i haven.
Danske haveejere bruger til sammen 116 tons pesticider om året til at bekæmpe ukrudt og
mos i haven. Tallet er stigende, og det giver problemer for de danske vandforsyninger også i
Tønder Kommune. Det tager lang tid for pesticiderne at sive ned i grundvandet, så den sprøjtegift, der blev brugt af danske haveejere for 30-40 år siden, viser sig først nu i grundvandet. I
de seneste ti år er der på landsplan i gennemsnit lukket 100 drikkevandsboringer om året pga.
pesticider. Det svarer til to om ugen, og 15-20 % af grundvandsressourcen er i dag forurenet
over grænseværdien for pesticider.
– Selv om vi endnu ikke har lukket vandboringer i Tønder Forsyning grundet pesticider, så har
vi dog haft problemer med overfladevand indeholdende pesticider, der siver igennem forseglingen rundt om borehullet og har forurenet det oppumpede vand – fortæller driftschef John
Pies Christiansen. Sidste år måtte Tønder Forsyning fremskynde renoveringen af to drikkevandsboringer i Tønder.
– I vores oplysningsmateriale har vi samlet en række gode råd. Der dels fortæller, hvordan du
kan bekæmpe ukrudt helt uden brug af sprøjtemidler og dels om, hvad du skal være ekstra
opmærksom på, hvis du alligevel vælger at benytte pesticider, fortæller John Pies Christiansen.
Undgå overdosering
- Problemerne med pesticider i undergrunden opstår typisk, når der sker en overdosering af
sprøjtemidler. Derfor er det vigtigt, at man overholder den doseringsvejledning, der står på
flasken, opfordrer - John Pies Christiansen. Vi har alle et vigtigt ansvar for at passe på miljøet
og på vores ressourcer, så der også er rent drikkevand til vores børn og børnebørn. Det håber
vi, at haveejere vil hjælpe med til ved at tænke sig om, når de bruger sprøjtemidler for at få
bugt med mælkebøtterne, fortæller John Pies Christiansen og understreger, at der også findes
masse af gode, giftfri alternativer til ukrudtsbekæmpelsen.
Derfor opfordrer Tønder Forsyning alle haveejere til at bruge sprøjtegift med omtanke, når
ukrudtet skal bekæmpes. Fra og med uge 16 vil man på de fem genbrugspladser kunne hente
en brochure med gode råd til ukrudtsbekæmpelse.
Sydjysk samarbejde
Brochuren er en del af en kampagne udarbejdet i samarbejde med fire andre sydjyske forsyninger i anledning af FN’ internationale ”Vandets Dag”, nemlig Varde Forsyning, Sønderborg
Forsyning, Arwos og Provas.
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FAKTA
Sådan kommer du ukrudtet til livs uden brug af sprøjtemidler:
Ukrudt i haven
Jo tidligere du er ude med knofedt og hakkejern, jo nemmere er det at bekæmpe ukrudtet. Så fjern
ukrudtet, før det slår dybe rødder og kaster frø. Ukrudt har brug for sollys til at vokse. Derfor kan du bekæmpe ukrudtet i dine bede ved at dække jorden til med enten bunddækkeplanter, træflis, halm eller
græs fra din nyslåede plæne. Husk også, at det er nemmere at luge umiddelbart efter et regnvejr – der
sidder rødderne nemlig løsere.
Ukrudt mellem fliserne
Ukrudt mellem fliserne kan gro, selvom der kun er en sprække på 1 mm til rådighed. For at komme
ukrudtet til livs, kan du hælde kogende vand på fliserne – eller bruge knofedt til at fjerne ukrudtet med
en hakke eller et lugejern. Du kan også bruge en fugerenser til at skrabe fugerne mellem fliserne. Er fugerne meget brede, kan det være en god idé at tilplante dem med særlige fugeplanter, der udkonkurrerer ukrudtet.
Mos i plænen
I det tidlige forår, når græsset begynder at vokse, bliver mosset gult og sidder løst. Så kan det fjernes
med håndkraft og en almindelig rive uden at beskadige det frodige græs. Det samme sker på varme
sommerdage. Er det ikke nok, kan du vælge mosbekæmpelsesmidler, der ikke indeholder giftstoffer. På
Miljøministeriets hjemmeside www.godthavemiljø.dk finder du listen over anbefalede midler.
Er græsset sundt, udkonkurrerer det mosset
Mos trives ikke godt i en tæt og sund græsplæne. Så når foråret kommer, er det en god idé at efterså
med nye græsfrø – og du kan vælge græssorter eller blandinger, der er mere modstandsdygtige over for
mos. Du kan også holde plænen sund ved at slå græsset en gang om ugen med græsslåmaskinen indstillet på fire cm – det styrker nemlig græssets rødder.
Alger og mos på fliser
Du behøver ikke gift for at få bugt med mos og alger på eller mellem fliserne. Et effektivt råd er at
skrubbe fliserne med sand og bagefter skylle efter med rent vand. En stiv kost kan også hjælpe. Skal der
mere til, kan du i stedet højtryksspule fliserne med rent vand.

Værd at huske på, når du har med sprøjtemidler at gøre:
Vælg rigtigt og dosér nøjagtigt
Det er ikke ligegyldigt hvad og hvor meget, du bruger. Sprøjtemidler er forskellige, og nogle er farligere
og belaster miljøet mere end andre. Men uanset typen, skal du aldrig bruge mere, end etiketten angiver.
På Miljøministeriets hjemmeside www.godthavemiljø.dk kan du se listen over anbefalede sprøjtemidler.
Pas godt på dig selv
Vask dine hænder grundigt, hvis du har brugt sprøjtemidler. Du kan undgå at håndtere stærke, ufortyndede pesticider ved at købe ”Klar til brug” midler. De er nemlig allerede blevet fortyndet for dig.
Pas godt på de små – både de tobenede og firbenede
Hvis du har sprøjtet i haven, skal du huske at holde både børn og dyr væk, indtil du er helt sikker på, at
det sprøjtede område er tørt. Sprøjtemidler skal selvfølgelig altid opbevares utilgængeligt for børn.
Pas godt på os alle sammen – og miljøet
Sprøjtemidler er farligt affald, og derfor skal du aflevere tomme dunke og rester af sprøjtemiddel på din
genbrugsplads. Vi står klar til at modtage det hele kvit og frit, når du rydder op på hylderne eller muger
ud i haveskuret. På den måde undgår du, at dine pesticider havner i naturen og i det grundvand, som du,
dine børn eller børnebørn en dag skal drikke.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------For yderligere information kontakt venligst
driftschefen for Vand og Spildevand John Pies Christiansen på tlf.: 88 43 75 40 eller på
mobil: 51 17 91 05 eller e-mail: jpc@tonfor.dk

Vedhæftede billeder:
Hvad vil du fjerne ukrudtet med, når du bagefter skal drikke vandet
Billede 1:

Billede 2:

Billede 3:
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