
 
 

 

Ny kampagne sætter fokus på unødvendig brug af sprøjtemidler i haven 

- Pressemeddelelse udsendt den 11. april 2019 

 

 

 

Der skal fortsat være rent vand til alle 
I Danmark er vi så heldige, at vi kan drikke vandet direkte fra vandhanen – men det er ingen selvfølge, at 

det bliver ved med at være sådan. Vandsamarbejdet, Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune 

sætter fokus på, hvordan vi alle kan være med til at passe på vores helt uundværlige drikkevand. 

Vandsamarbejdet, Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune har i fællesskab iværksat kampagnen 

”Rent vand til alle”. Kampagnen går i luften på Kompostdagen lørdag den 13. april, hvor mange af 

haveejere tager på genbrugspladserne i Vesterlund, Skodsbøl, Glansager og Gråsten for at hente billig 

kompost. 



 
 
- Vi benytter anledningen til at præsentere tre enkle, nemme og effektive tips til havearbejde uden brug af 

sprøjtegift. Vi skal passe godt på vores drikkevand, og derfor vil vi gerne anvise gode alternativer til 

sprøjtegifte. Vi lægger ikke skjul på, at alle er nødt til at gøre en indsats – det virker kun, når vi er fælles om 

det, siger Peter Petersen, der er formand for Vandsamarbejdet, der er en sammenslutning af alle 

vandværker i Sønderborg Kommune, herunder Sønderborg Forsyning. 

Kom til kompostdag, få en snak om grundvandet – og snup en ringriderpølse 

Faktisk er det nemt at holde sin indkørsel, græsplæne og blomsterbed pæne uden at bruge sprøjtegifte, der 

kan trænge gennem jordlagene og forurene grundvandet. Det er især kombinationen af mange forskellige 

stoffer i grundvandet, der kan skabe uforudsigelige problemer i fremtiden. Når giftstofferne blander sig 

med andre stoffer, kan små koncentrationer, der i sig selv er ufarlige, blive farlige for mennesker. 

Fænomenet kaldes ”cocktail-effekten”. 

– Når grænseværdien for alle stoffer er meget lav, er det for at beskytte borgerne mod sundhedsskadelige 

stoffer. Vi skal kunne stole på, at vi kan drikke vandet fra vandhanen. Det er for at tage højde for faren for 

en cocktail-effekt og undgå uoprettelig skade for grundvandet, at vi arbejder så hårdt på at fjerne brugen af 

sprøjtegifte, siger Peter Petersen. 

Lørdag den 13. april står repræsentanter fra Vandsamarbejdet og Sønderborg Kommune klar på 

genbrugspladserne i Vesterlund, Glansager, Gråsten og Skodsbøl fra kl. 10 til kl. 14. Her er alle velkomne til 

en snak om grundvandet og tips til giftfrit havearbejde – og så er der gratis ringriderpølse lige så længe, 

lager haves.   

 

Tre tips – med stor effekt 

 

1. Styrk din græsplæne med fx en blanding af fin kompostjord og finkornet sand – græs er det bedste 

middel mod mos. 

2. Brug en ukrudtsbrænder til at slippe af med mælkebøtter, græs og andet ukrudt mellem fliserne – det er 

både nemt og effektivt. 

3. Giv ikke myrerne gift – brug kogende vand i stedet. 

Læs mere på https://sonfor.dk/rentvandtilalle/ 

 

FAKTA 

Vandsamarbejdet blev stiftet i 2016 og består af alle vandværker i Sønderborg Kommune, herunder også 

Sønderborg Forsynings vandværker. Vandsamarbejdet yder sammen med Sønderborg Kommune en indsats 

for at oplyse om, hvordan vi i fællesskab værner om grundvandet og dermed vores drikkevand. 

Alle borgere bidrager i dag via vandregningen til grundvandssikring, og bidraget er med til at sikre, at 

grundvandet forbliver af høj kvalitet. Blandt Vandsamarbejdets øvrige initiativer er etableringen af Oksbøl 

Skov.  
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