Bliv

nu

I Danmark har vi noget, vi kan være meget stolte af.
Vi har masser af billigt og dejligt, rent drikkevand. Og det skal vi blive ved med at have.
Der er brug for en fælles beslutning - gør haven sprøjtefri.

Skål mormor
Hvis du bruger sprøjtegift i din have, kan det
få indﬂydelse på det vand, som dine børn og
børnebørn skal drikke. Sprøjtegiftene kan
desværre hurtigt sive ned i vores grundvand.

Sprøjtefri
Mange er stoppet med at bruge sprøjtegift i haven. Det er
især sprøjtegifte, vi bruger i private haver, der forurener grundvandet i byerne. Jo mindre gift, vi hælder ud i vores haver nu,
jo mere rent vand er der både til os og de generationer, der
kommer efter os.
Hvis du dyrker haven sprøjtefrit og køber økologiske varer,
så gør du en god indsats for at undgå, at der kommer sprøjtegifte i vores grundvand.

Giftfri have
Måske synes du, at det er besværligt at holde haven og stierne fri for ukrudt.
Heldigvis ﬁndes der naturlige alternativer til sprøjtegifte.

•

Fugle og insekter

hjælper dig med at holde haven. Men det kræver, at du til

gengæld hjælper dem. Sørg for blomster til insekterne, fuglekasser og vinterfoder til
fuglene.

•

Dækplanter og ﬂis er et godt værn mod ukrudt. Undgå bar jord - så slipper du for
en del arbejde.

•

Hvis du skal bygge ny terrasse eller anlægge en sti, så læg en ﬁberdug under
ﬂiserne eller rallet. På den måde forebygger du ukrudt mellem ﬂiserne.

•

Det er

vigtigt, at du holder ukrudtet nede,

før det slår ordentligt rod. Fej

ofte med en stiv kost - det ødelægger mange af de små ukrudtsplanter. Fej gerne 3-4
gange om måneden.
•

Det er nemmest at fjerne ukrudet, når jorden er fugtig. Derfor er det en god idé at
fjerne ukrudt efter regnvejr.

I 2020 købte
private husejere

113 TONS
sprøjtegift til
ukrudtsbekæmpelse

Rent vand
fra hanen er renere og

200 GANGE
BILLIGERE
end det, du køber
på flaske

1 GRAM
sprøjtegift er nok
til at forurene

10 MIO. LITER

DRIKKEVAND

$
Mere end 700 boringer til drikkevandsforsyning har i dag alvorlige problemer
med overskridelse af grænseværdien for
pesticider. Danmark har cirka 5000
boringer totalt.

10 MIO. LITER

svarer til en
gennemsnitsfamilies
forbrug i

126 år

Tag beslutningen nu
- og vis det!
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Bag folderen står Vandplanudvalget i Århus Kommune.
Folderen er omdelt i forsyningsområdet for VPU Randers (Vandplanudvalg Randers).

