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Drikkevandet i Kerteminde frikendt for nye pesticider 
 
For nylig blev der i drikkevandet i andre dele af landet påvist mængder af pesticidet N,N-
Dimethylsulfamid (forkortet: DMS) over den tekniske grænseværdi på 0,1 mikrogram pr. liter. Tests 
af drikkevandet fra Kerteminde Forsyning viser ingen overskridelse for DMS.  
 
Direktør Michael Høj-Larsen fortæller: ”Så snart der indløb besked fra andre dele af landet om, at 
der var fundet DMS, bestilte vi prøver på vores to vandværker i henholdsvis Revninge og Bogensø. 
Og der er godt nyt: I vandet fra Bogensø Vandværk er der slet ikke rester af dette pesticid. En første 
test fra Revninge viste, at stoffet kunne spores – men langt under grænseværdien. I en efterfølgende 
omprøve i Revninge kunne stoffet ikke spores. I Urup-testboringen er der fortsat ikke fundet rester 
af nogen som helst pesticider.” 
 
Tidligere på året blev kertemindevandet også frikendt for forekomst af svampemidlet 1,2,4-triazol. 
De seneste tests glæder Michael Høj-Larsen, men de betyder ikke ændring i indsatsen for 
vandbeskyttelse. 
 
Michael Høj-Larsen uddyber: ”Vi fortsætter ufortrødent med at gøre vores bedste for at afværge 
pesticidproblemer og beskytte vandet. For eksempel har vi oprettet udvidede beskyttelseszoner 
omkring vandboringerne. Inden 1. september 2020 skal problemet med desphenyl-chloradizon, som 
blev fundet sidste år, være løst. Og på det område arbejder vi med nye boringer, dybere boringer og 
rensning med aktivt kul.”    
 
Pesticider er et nationalt problem. Vandværkernes brancheorganisation, DANVA, forsøger at råbe 
politikerne op, så indsatsen mod pesticider i drikkevand løses på nationalt niveau. Direktør for 
DANVA, Carl-Emil Larsen, opfordrede for et par uger siden christiansborgpolitikerne til at komme 
mere ind i kampen og gribe til handling, så vandet beskyttes mod pesticider: 
https://www.danva.dk/nyheder/2018/politikerne-boer-beskytte-drikkevandet-mod-pesticider/ 
 
DMS blev brugt fra midten af 1950’erne til 2011 inden for træbeskyttelse, insekt- og 
svampebekæmpelse i landbruget.  
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