
Teknologirådets konference ”Drikkevand – rent vand, men hvordan?” 
lørdag den 2. april 2011 på Christiansborg 

 
Handlingsplaner til at sikre rent drikkevand i Danmark i fremtiden  
 

 
Fælles opskrift  
- for udformning af begrundede handlingsplaner til at sikre rent drikkevand i fremtiden på Teknologirådets 
konference ”Drikkevand – rent vand, men hvordan?” 
 

Fælles afsæt: 

I Danmark kan vi hente vores drikkevand i hanerne direkte fra grundvandet i jorden. Men det begynder  at 

knibe med at kunne hente tilstrækkeligt med rent vand. Dels er grundvandet under os flere steder i landet så 

forurenet at det ikke kan bruges som drikkevand. Og dels er der områder hvor der ikke er nok rent grundvand, 

bl.a. fordi der også skal være vand til vandløb og i naturen. 

 

En stor del af Danmarks areal bruges til at drive landbrug på, næsten 60 procent af arealet. Det er herunder at 

hovedparten af vores grundvand findes. Selvom også andre kilder, fx påvirkninger fra byer og industri, kan 

forurene grundvandet har landbrugsdriften afgørende betydning for kvaliteten af vores grundvand. Hvordan 

tackler vi udfordringen for vores drikkevand med forureningen af pesticider og gødning (nitrat), så vi kan sikre 

rent drikkevand i fremtiden? 

 

 

 

• Titel på handlingsplanen? 

 

•  Tre korte svar til en indledning, på flg. spørgsmål: 

1)  Leveres danskernes drikkevand fortsat af urenset grundvand om 10 år? 

2)  I hvilken udstrækning er der ift. grundvand og drikkevand på kort sigt behov for politiske initiativer udover 

dem, der allerede er sat iværk?  

3)  Hvor ligger de væsentlige prioriteringer / afvejninger at gøre, når det handler om at sikre rent drikkevand? 

 

• Hvad er udfordringerne? – ifm grundvandets forurening med pesticider og nitrat  

- hvad er baggrunden for udfordringerne, hvad handler det om 

- hvordan er udfordringernes karakter og udviklingsperspektiver 

- hvem bærer et ansvar for at tackle udfordringerne? 

 

• Hvad er handlingsplanens præmisser? 

 - hvad forudsætter planen? På hvilke punkter rummer planen usikkerheds-elementer 

 - hvilke ændringer er planens konkrete formål 

 - hvordan håndterer planen udfordringen med at få vand nok til både drikkevand og til natur? 

 

• Handlingsplanens indsatsområder? 

 - forslag til ændringer i den generelle regulering og virkemidler og argumenterne herfor 

 - evt. forskellige tidsperspektiver i indsats, fx her-og-nu samt visioner på længere sigt 

 - indsats i forhold til lokale forhold  

 - hvad ligger der i en bæredygtig ressourceanvendelse af grundvandet, hvad betyder det i praksis   

 - ansvarsfordeling, hvem skal gøre hvad  

- hvordan finansiere – hvad koster indsatserne og hvem skal betale  

- anbefalinger til politiske initiativer i Folketinget 

 

• Hvad er overvejelserne omkring handlingsplanens indhold? (fri del) 

 - hvad er logikken bag forslag til indsatser 

 - hvad er argumenterne for at det vil kunne sikre rent drikkevand 

 - synergier på tværs af indsatser  


