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Der kan være forskellige årsager til pesticidfund i grundvandet, hvoraf en af dem kan være
pesticidpunktkilder. Forurening kan blandt andet skyldes nedsivning fra punktkilder, som f.eks.
tidligere vaskepladser på maskinstationer og gamle lossepladser, gartnerier, planteskoler,
engroshandler og nedgravning af emballage fra gammel tid.
Region Sjælland er ansvarlig for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af
at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre grundvand, miljø, natur og menneskers
sundhed.

Hvem betaler ved fund af et forurenet areal?
Ved håndtering af pesticider og emballage efter gældende regler er det regionen, der betaler for
undersøgelser og en eventuel oprensning af forureningen. Det er vigtigt at understrege, at de
aktiviteter, vi taler om her, bl.a. er tidligere tiders håndtering af emballage og pesticider ved
vaskepladser og kemikalierum.
Det indbefatter arbejdsprocedurer, der blev godkendt, anbefalet og var fuldt ud lovlige i 1950 –
1990’erne. Langt de fleste, der håndterer pesticider i dag, har sprøjtebevis og håndterer pesticiderne
så forsvarligt, at det ikke forurener grundvandet. Det er således kun direkte ulovlige forhold, der
medfører, at forureneren skal betale for undersøgelse og oprensning. Det er derfor mest sandsynligt,
at det er Region Sjælland, der skal bekoste undersøgelser og evt. senere oprensninger af
forureninger.
Oplysninger om tidligere punktkilder sammenholdt med kemiske analyser af grundvandet fra de
eksisterende boringer kan give et billede af, hvorvidt Regionen eller vandforsyningen skal sætte ind
med forebyggende undersøgelser og evt. senere oprydning.
Vandforsyningerne i Ringsted efterlyser oplysninger fra landmænd, der har kendskab til områder,
der kan være forurenet som følge af tidligere tiders håndtering af pesticider. Oplysninger kan gives
til Ringsted Vandsamarbejde.
Yderligere oplysninger hos Erik Hansen Blegmand.
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