
Drikkevandskonference på Christiansborg – 18-11-2021 

Så lykkedes det  -  at afholde drikkevandskonference i fællessalen på Christiansborg. Konferencen løb af 

stablen torsdag d. 18-11-2021 kl. 12:30 – noget over et år efter planen, pga. Covis19 … ! 

Der var fyldt i fællessalen, og mange af ansigterne var kendte, 

i vores ”vandsammenhænge”. Naturligvis vores 

foreningsdirektør Susan Münster m.fl. fra foreningen, en 

række af andre interesseorganisationer fra fx landbruget, 

natur, fredning, planteværn og økologi, samt Danske 

Regioner. Og selvfølgelig en række miljøordførere, ”toppet 

op” med miljøminister Lea Wermelin. Konferencen var 

arrangeret af Dansk Planteværn, Økologisk Landsforening, 

fagforeningen JA og Danske Vandværker, med Niels Krause 

Kjær som ordstyrer.  Arrangørenes/organisationerne fælles 

video ”Lad os passe godt på vores grundvand”, kan ses her. Det var interessant, også for et ganske lille 

vandværk, at deltage, lytte, kloges og ”mingle”. 

Det var selvfølgelig ikke en overraskelse, hvilke 

holdninger de forskellige organisationer mødte 

frem med… Den korte subjektive på spidsen ;  

Naturfredningsforeningen => Vigtige 

grundvandsdannende områder i DK skal 

friholdes for al ”aktivitet der frembyder en 

risiko” for grundvandet. Bare fordi man ejer 

jorden, skal man så have ret til, at gøre noget i 

de øverste 30cm, der skader noget 50m længere nede ?.  Planteværn => Kemi/pesticider er nødvendig, og 

ikke nødvendigvis giftigt og skadeligt. Måské er grænseværdierne for restriktive.  Landbruget => Al 

regulering truer erhvervets eksistens, derfor skal der kompenseres, og hvis en kemi er godkendt til brug, så 

skader den ikke – heller ikke om 50år – Vi har jo købt jorden. Planetens befolkning kan ikke brødfødes uden 

kemi. Økologisk Landsforening =>  Al landrugsvirksomhed skal, uden undtagelser, være økologisk, ellers 

overlever naturen og i sidste ende menneskeheden ikke, vores egne aktiviteter. Collective Impact => 

Omfordel ejerskabet og benyttelsen af større lokale områder, til glæde for det rekreative, landbruget, 

grundvandsbeskyttelse og den alternative værdiskabelse og bosættelse, så er alle problemer løst – Jow-

Jow, det var så det hele, lidt på spidsen. Mon ikke de rigtige løsninger findes, et sted midt i mellem ? 

Danske Vandværker sammenfatter, set fra ”stolerækkernes side”, dagens konference i 5 konsensus-

punkter, på en rigtig god måde, som på alle måder tegner et meget positivt billede af, en meget positiv og 

løsningssøgende forsamling og debat, hvor alle deltagere og organisationer tilkendegav, en stor vilje til, at 

mødes omkring løsningerne, i stedet for at slås om forskellene. 

Den politiske opbakning var fuldt ud til stede, og er jo essentiel for udkommet, af alle anstrengelserne. 

MEN-MEN, her skal vi nok huske, at politisk opbakning langt fra altid, fører til den nødvendige politiske 

handling og økonomiske prioritering…! 

• Indtænkning af grundvandsbeskyttelse i lokale natur-, miljø- og klimaindsatser 

• Bredt fokus på forskellige typer af stoffer, herunder pesticider, biocider, PFAS, mv. 

• Fremme af moderne landbrugsteknologi 

• Et udvidet godkendelsessystem med for eksempel flere test-marker i GEUS’ Varslingssystem 

for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP) 

• Flere ressourcer til kildeopsporing og oprensning af forureninger 

https://www.youtube.com/watch?v=-RRBfN2qPKo

