
 DN Ærø, 30. juli 2014 

Til Miljø- og Teknikforvaltningen i Ærø Kommune

Hvordan beskytter vi grundvand og drikkevand i Ærø Kommune?

Næsten 27.000 danskere landet over har skrevet under på, at de ønsker et forbud mod brug af 
sprøjtegift, der hvor vi indvinder drikkevand. Underskrifterne bliver overrakt til miljøminister 
Kirsten Brosbøl. 

I DN Ærø vil vi gerne vide, hvordan vi imødekommer danskernes ønske og beskytter vores 
drikkevand i Ærø Kommune. Vi vil derfor sætte stor pris på, om I hurtigst muligt kan hjælpe med 
svar på spørgsmålene på næste side. 

I DN Ærø mener vi, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte vores grundvand, som er en af 
vores væsentligste ressourcer i Danmark. Det bedste og billigste er at forebygge, at grundvandet 
bliver forurenet. Her kan Ærø Kommune gøre meget, f.eks. ved selv helt at undgå at bruge 
sprøjtegift og ved at udlægge sprøjtefrie zoner, der hvor drikkevandet dannes og indvindes.

Vi håber, at I vil svare på vores spørgsmål og dermed være med til at udbrede viden om, 
hvordan vi her i kommunen beskytter vores grundvand, så vi også kan sikre rent og billigt 
drikkevand for vores børn og børnebørn.

Svarene vil indgå i en landsdækkende undersøgelse, hvor DN undersøger, hvordan 
grundvandet beskyttes i hele Danmark. DN Ærø vil også offentliggøre kommunens svar på 
vores hjemmeside, www.dn.dk/ærø.

Med venlig hilsen

Jan Clausen
Formand for DN Ærø
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Kommune: Ærø

1 Hvor får vi drikkevandet fra i vores kommune?

a.  Kommunalt ejet vandværk

b.  Private vandværker (antal)

c.  Private husholdningsanlæg (antal)

2 Hvor mange drikkevandsboringer er der i kommunen?

a.  Boringer til almene vandværker (antal)

b.  Private vandforsyningsboringer (enkeltanlæg)

3 Hvor stor en andel af boringerne ligger på (antal eller %)

a.  Dyrket jord

b.  Uopdyrket jord

c.  Skov

d.  Andet

4. Har kommunen fået beregnet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for 
de almene vandværker?

a. Ja, vi er færdige

b. Ja, vi er i gang

c. Nej, men vi vil gerne

d. Nej, det har vi ikke planer om at gøre

5. Hvad vil kommunen gøre for at beskytte BNBO'erne?

a. Kommunen er villig til at give påbud mod f.eks. anvendelse af 
sprøjtegift

b. Beskyttelsen skal gennemføres ved frivillige aftaler

c. Det har vi ikke taget stilling til endnu

d.  Vi har valgt ikke at gøre noget

6. Er den statslige grundvandskortlægning afsluttet i vores kommune?

7. Har kommunen nedsat et koordinationsforum / grundvandsråd?

8. Hvor mange indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er der lavet i 
kommunen?

Hvor mange flere indsatsplaner skal der laves i kommunen?

9. Har kommunen gennemført indsatser for beskyttelse af grundvandet?

a. Sløjfning af boringer og brønde, der ikke er i brug

b. Skovrejsning

c. Dyrkningsaftaler eller påbud om ændret arealanvendelse

d. Andet

10
. Hvor meget sprøjtegift brugte kommunen i 2013? (kg aktivstof)


