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Drikkevandet kommer ud af  vand   hanen, 
men inden det når så langt siver det gen
nem jorden under os. For at sikre rent 
drikkevand til  vores børn og børnebørn 

er det nødvendigt at sikre grundvandet. 
Den bedste og  billigste metode er at lade 
være med at sprøjte. Så kommer der helt 
sikkert ikke gift ned til grundvandet.

I et almindeligt bed er det nemmest at hakke og luge. Jo tidligere på 
foråret, du kommer i gang med at hive ukrudt op – jo mindre ukrudt 

får du i løbet af havesæsonen. 

Flis eller bark
En anden effektiv metode er at dække bedet med 
flis eller bark. Så bliver det svært for ukrudtet at 
trænge igennem til sollyset, som er livsnødvendigt 
for alle planter.

Sadan bekaemper du ukrudt  
uden for meget arbejde

Du bor oven pa dit drikkevand



Svendborg  
kommunes  
arbejde med  
at sikre rent 
drikkevand

Sprøjtegifte kan forurene grundvandet. 
 Bruger du en overdosis sprøjtemiddel, 
 trænger en del af giften ned i jorden, og 
det kan ende i grundvandet. 
Den sikreste metode er 
derfor at hive ukrudt 
op ved håndkraft. 

Følg doseringen
Vælger du alligevel at bruge et sprøjte
middel, er det klogt både for din penge
pung og for grundvandet at følge  
 doseringen. Den rette mængde giver 
størst effekt.

Svendborg Kommune arbejder  for 
at sikre rent drikkevand på Sydfyn i 
al fremtid. I 2009 vedtog byrådet en 
langsigtet plan for at beskytte grund
vandet, foreløbig omkring Svendborg. 
Planen er blevet til i samarbejde med 
private og offentlige vandværker i 
Svendborg Kommune.

Vandværkerne overholder strenge 
krav til kvaliteten af drikkevandet, og 
de får løbende taget prøver. Svend
borg Kommune fører tilsyn med alle 
vandværker, så de er ajour med frem
tidens krav til god  vandbehandling.

Sprojtegifte  
kan forurene  
drikkevandet



Vil du se Svendborg Kommunes plan 
for at beskytte drikkevand og grund
vand, er du velkommen til at kontakte 
Miljø & Teknik på telefon 6223 3000 
eller mt@svendborg.dk. Du kan også 
se planen på kommunens hjemme
side www.svendborg.dk. 

Grundvand  
og drikkevand

Miljø & Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge, Telefon 62233000


