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Folketingsmedlem Anne Valentina Bertelsen(SF) har den 2. december 2019 

stillet mig følgende spørgsmål, som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmål nr. S. 411: 

Vil ministeren pålægge Banedanmark at indføre sprøjtefri zone på alle stræk-

ninger, der løber over indvindingsområder og grundvandsreserver for drikke-

vand eller i nærheden af søer, åer og fjorde? 

Svar: 

Det er vigtigt, at vi i Danmark har rent grundvand, og at vi i det hele taget over-

vejer nøje, hvor og hvorfor vi bruger sprøjtegift.  

I de seneste år har Banedanmark haft stort fokus på at nedbringe deres forbrug 

af sprøjtemidlet glyphosat (Roundup), hvor flere alternative metoder er blevet 

undersøgt, herunder vanddamp, termisk afbrænding, infrarød stråling, myre-

syre og hvidløgssaft, men ingen af metoderne har vist sig tilstrækkeligt effekti-

ve. Hertil bør det bemærkes, at metoder såsom vanddamp og termisk afbræn-

ding har et negativt CO2 aftryk.  

Banedanmark anvender derfor i dag fortsat pesticider, hovedsageligt glyphosat 

(Roundup), til at bekæmpe vegetation i sporet for at sikre stabilitet, levetid, 

farbarhed og bremseevne. Anvendelse af sprøjtegift er altså på nuværende tids-

punkt et nødvendigt onde for at opretholde trafiksikkerheden.  

Konkret kører Banedanmark med særlige ”sprøjtetog”, hvor der anvendes tek-

nologi til at sikre, at der kun sprøjtes absolut nødvendige mængder. I forbindel-

se med bekæmpelse af innovative arter, såsom bjørneklo, sprøjtes der direkte 

ind i planterne for at minimere brugen.  

Banedanmark undersøger fortsat alternative metoder. Konkret planlægger de i 

2020 sammen med nuværende leverandør at teste anvendelsen af det naturligt 

forekommende aktivstof pelargonsyre.  

Herudover erfaringsudveksler Banedanmark bilateralt med andre infrastruk-

turforvaltere i Europa, blandt andre Tyskland, Belgien, Sverige og Norge.  

Endvidere deltager Banedanmark i Miljøstyrelsens arbejdsgruppe ”Udfasning 
af pesticider på offentlige arealer.” 
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Side 2/2 Som grøn minister mener jeg, at det er vigtigt at vi begrænser brugen af sprøj-

temidler mest muligt, og i særdeleshed på steder der påvirker vores grundvand. 

Derfor vil jeg anmode Banedanmark om at undersøge muligheden for at indfø-

re sprøjtefri zoner eller begrænsninger på alle strækninger, der løber over ind-

vindingsområder og grundvandsreserver for drikkevand eller i nærheden af 

søer, åer og fjorde. 

 

Med venlig hilsen 

Benny Engelbrecht 

 


