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Til alle borgmestre i Region Hovedstaden 
 

Lad os sammen bekæmpe pesticidforurening af vores grundvand 

Vi står overfor en ny fælles fjende, nemlig forureningen med pesticider i vores 
grundvand. I Region Hovedstaden har vi i mange år arbejdet på at sikre 
grundvandet mod jordforurening med kemiske stoffer fra gamle industripunkt-
kilder, men i de senere år er stadigt flere pesticider blevet konstateret i drikke-
vandsboringer rundt omkring på vandværkerne. Disse pesticider udgør også 
en trussel mod fremtidens drikkevand. 
  
Både på administrativt og politisk niveau er vi i regionen opmærksom på, at 
indsatsen i forhold til at beskytte drikkevandet mod pesticider både indebærer 
en indsats mod fortidens synder, som regionen er myndighed for, og en fore-
byggende indsats, hvor staten og kommunerne er myndighedsansvarlige.  
Som kommuner har I en vigtig opgave med at beskytte de boringsnære be-
skyttelsesområder, BNBO, mod pesticider. Vi ved, at mange kommuner alle-
rede er godt i gang med at vurdere behovet for sprøjtefrie BNBO’er. Det er vi 
rigtigt glade for. Vi ved også, at det er en opgave med udfordringer og dilem-
maer, samt at der desværre også er kommuner, som ikke er gået i gang med 
opgaven endnu. Vi vil gerne opfordre til, at alle kommuner går i gang med op-
gaven, så indsatsen mod fortidens synder går hånd i hånd med den forebyg-
gende indsats, og vi derved kan undgå, at flere pesticider kommer ned i vores 
grundvand. 
 
I Region Hovedstaden har vi styrket vores pesticidindsats. Vi samarbejder 
med kommuner og vandforsyninger i fire testområder, da vi kun med fælles 
hjælp kan løse opgaven. Målet er bl.a. at finde handlemuligheder overfor pe-
sticider, handlemuligheder som kan bruges i hele regionen. Vi deler vores vi-
den med de andre regioner, så erfaringer med opsporing og bekæmpelse af 
pesticider kan gøre gavn på tværs af landet. Vi deltager også i forsøg med op-
rensning af pesticidet DMS, som i dag påvirker mere end halvdelen af vandbo-
ringerne i regionen. I begyndelsen af 2022 vil alle vores aktiviteter munde ud i 
en pesticidstrategi for Region Hovedstaden.  
 
Vi håber, I sammen med os vil være med til at forebygge og bekæmpe pestici-
der i grundvandet, så vi ved fælles hjælp kan sikre de næste generationer rent 
drikkevand i vandhanen. Vi deltager gerne i sparring om emnet til gavn for den 
samlede beskyttelse af grundvandet i Region Hovedstaden. 
 
Med venlig hilsen  

                
Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden / udvalgsformand Kim Rockhill  


