Svendborgs vandværker frikendt i ny pesticidtest
VA’s seks vandværker er i en ny test frikendt for over 400 pesticider
og pesticidrester
VA har testet vandet fra sine seks vandværker for mere end 400 pesticider og
pesticidrester, som der ikke tidligere er testet for. Der er ikke fundet spor af
pesticiderne i nogen af vandværkerne.
Som alle andre vandværker tester VA rutinemæssigt for 39 forskellige pesticider og
deres nedbrydningsprodukter, men efter ønske fra Miljø- og Naturudvalget i
Svendborg Kommune, har VA altså nu også testet for en række andre pesticider.
Resultatet glæder direktør i VA, Ole Steensberg Øgelund.
”Vi frygtede, at vi stod over for et kæmpe forureningsproblem, men med testen kan
vi sænke skuldrene lidt”.
Han kan dog ikke sænke skuldrene helt, for der er tidligere fundet pesticidrester i
Svendborgs drikkevand.
Tidligere fund af pesticidrester
I sommeren 2018 fandt VA mindre spor af nedbrydningsproduktet DMS i en
tredjedel af sine vandboringer, og i en boring ved Skovmølleværket i Skårup var
indholdet af DMS så højt, at det var over den tilladte grænseværdi, og boringen blev
lukket.
I efteråret 2017 var den også gal, da VA fandt mindre spor af pesticidresten
Desphenyl-Chloridazon i godt halvdelen af sine vandboringer – ingen steder var der
dog et indhold over den tilladte grænseværdi.
”Selvom vi altså ikke har fundet spor af pesticider i den nye og meget omfattende
test, betyder de tidligere fund af andre pesticidrester, at vi har brug for en strategi
for, hvordan vi bedst beskytter vores grundvand”, siger Søren Kongegaard,
bestyrelsesformand for VA.
VA og Svendborg Kommune er derfor ved at lave en strategi for
grundvandsbeskyttelse, som skal definere og prioritere de indsatser, der skal til for
at beskytte grundvandet.
”Som privatperson kan du også gøre en indsats for at passe på vores grundvand –
eksempelvis ved at dyrke din have uden brug af sprøjtegifte”, siger Ole Steensberg
Øgelund.
Faktaboks
- VA står for seks vandværker i Svendborg Kommune, nemlig Skovmølleværket,
Sørupværket, Grubbemølleværket, Landet, Stenodden og Lunde vandværker.
- Det er afgangsvandet fra vandværket, der er blevet testet, og ikke de enkelte
boringer, der leverer vand til vandværket.
- Grænseværdien for indhold af pesticider og pesticidrester i drikkevand er politisk
bestemt til 0,1 mikrogram/liter. For de fleste stoffer gælder det, at det
sundhedsskadelige indtag er langt højere end grænseværdien.
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