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To trediedele af danskerne mener, at Danmark skal omlægge til økologisk landbrug. Samme 

melding kommer fra hver anden af jordbrugerne selv. Det viser en ny Vilstrup-analyse. Resultaterne 

bekræfter Teknologirådets afstemningskonference i november.  

Som opfølgning på en konference om drikkevand i november 1996 har Rådet gennem Vilstrup 

Research foretaget en meningsmåling. Et repræsentativt udsnit af befolkningen er blevet bedt om at 

tage stilling til en række udsagn om beskyttelse af grundvandet, fra overbelastning fra landbruget. 

 

Blandt befolkningen som helhed mener 2 ud af 3 danskere, at landbruget i Danmark bør omlægges 

til økologisk landbrug. Hertil kommer 12 procent, der ønsker en delvis omlægning. 41 procent 

mener at landbruget skal stoppe med at bruge sprøjtemidler overalt. At landbruget vil tjene færre 

penge som følge af et nedsat brug af sprøjtemidler, accepterer knap halvdelen af befolkningen. 

Undersøgelsen viser, at partifarve ikke er bestemmende for holdningen til landbrugsdrift og 

sprøjtemidler. 

 

Også jordbrugere - beskæftigede indenfor landbrug, gartneri eller frugtavl - er blevet spurgt. De er 

købere af de næsten 5.000 tons sprøjtemidler (målt i aktivt stof) der årligt bruges i landbruget 

herhjemme. Hver tredie jordbruger mener, at landbruget helt skal holde op med at bruge 

sprøjtemidler. 42 procent er indstillet på at leve med et mærkbart ringere økonomisk resultat i 

landbruget, som følge af mindre sprøjtning. Et flertal på to trediedele af jordbrugerne siger ja til 

restriktioner på bestemte arealer mod økonomisk kompensation. 

 

Meningsmåling bekræfter Teknologirådets resultater 

Reaktionerne fra befolkningen er næsten på decimaler identiske med resultaterne fra 

Teknologirådets afstemningskonference i november. Spørgsmålene i meningsmålingen er 

gengangere fra Rådets afstemning, omend de er justeret en anelse af hensyn til den særlige 

telefoninterview-form. Resultaterne er vist på de efterfølgende sider. 

 

På Rådets konference fremlagde fem parter hver deres handlingsplan for, hvordan vi sikrer rent 

drikkevand i Danmark. 180 deltagere fordelt på 60 borgere, 60 eksperter og 60 politikere stemte 

herefter på planerne. 

 

Vandværkernes og Kommunernes handlingsplan - den såkaldte VKG-plan - høstede godt en 

trediedel af samtlige af konferencens stemmer. En central del af i VKG-planen er at begrænse 

brugen af sprøjtemidler på bestemte arealer, mod kompensation. Vilstrup-analysen viser, at både 

blandt jordbrugere og blandt befolkningen som helhed har denne indsats opbakning fra 2 ud af 3. 

 



ØkoVandspejlets plan, som var det mest radikale indslag ved konference forudsatte fuldstændig 

omlægning til økologisk landbrug. Planen fik en enkelt stemme mindre end af VKG-planen. Knap 

halvdelen af de deltagende borgere ved konferencen satte kryds ved ØkoVandspejlets-plan. Selv om 

flere vurderede denne stemmeandel som overraskende stor, er der altså ifølge meningsmålingen 

endnu større tilslutning til økologisk landbrug i befolkningen. 

 

De små afvigelser i resultaterne mellem konferencen og Vilstrup-analysen kan hænge sammen med 

forskellene i deltagernes informationsniveau i de to undersøgelser. Forud for Rådets konference fik 

deltagerne tilsendt fakta-materiale om grundvand og drikkevand, ligesom deltagerne på selve 

konferencen havde mulighed for at stille opklarende spørgsmål ved hver af de fem planers 

fremlæggelse. 

 

 


