
	  

	  

KOMMUNE OG LANDBRUG GÅR SAMMEN OM AT 
BESKYTTE GRUNDVANDET I AARHUS 

 

Landbruget og Aarhus Kommune formaliserer det fremadrettede samarbejde 
om grundvandsbeskyttelse 

I forlængelse af Byrådets behandling af indsatsplan Beder, der har til formål at beskytte 
drikkevandsinteresserne i sydbyen, har Rådmand Bünyamin Simsek været i tæt dialog med 
Landbrugets interesseorganisationer.  

Indsatsplan Beder indeholder en række indsatser, der har til formål at beskytte grundvandet 
mod bl.a. nedsivning af bl.a. pesticider. For dele af landbruget kan det have store 
konsekvenser for erhvervsudøvelsen. I planen lægges der derfor op til, at ændringerne i 
landbruget så vidt muligt skal ske ad frivillighedens vej. Men der er også mulighed for, at 
kommunen stiller krav, hvis det er nødvendigt af hensyn til grundvandet. 

På denne baggrund har repræsentanter fra kommunen og landbruget valgt at knytte tættere 
bånd og formalisere samarbejdet. Det giver mulighed for vidensdeling om fx dyrkningsmetoder 
og teknologiske løsninger, som kan mindske brugen af diverse midler i landbrugsdriften.  

Rådmand Benyamin Simsek er yderst tilfreds med samarbejdet med landbruget. 

”Et godt samarbejde med landbruget er afgørende for konkrete initiativer og resultater 
indenfor grundvandsbeskyttelsen. Aarhus Kommune og Dansk Landbrug Midt-Østjylland har 
besluttet at fortsætte dialogen for fremover at følge både den teknologiske udvikling i 
landbruget og grundvandets tilstand og i fællesskab sikre grundvandsbeskyttelsen i hele 
kommunen,” siger han. 

 Formand for DLMØ, Jens Gammelgaard, siger: 

”Landbruget i Danmark er meget optaget af at beskytte grundvandet, og vi har derfor længe 
arbejdet systematisk med at udvikle nye metoder til at drive landbrug og samtidig beskytte 
grundvandet. Derfor tror vi på, at vi kan forene både vores erhvervs interesser og Aarhus 
Kommunes vandindvindingsinteresser og sammen skabe gode resultater. Også fordi 
kommunen lægger vægt på, at tiltagene skal ske via frivillige indsatser og i tæt, ligeværdig 
dialog mellem kommune og landmænd.”  

 

For yderligere information 

Claus Nickelsen, forvaltningschef, Natur og Miljø, Aarhus Kommune 29 20 38 62 

Jens Gammelgaard, formand DLMØ, mobil 21 27 40 14 

	  


