
JYDSKEVESTKYSTEN MANDAG 18. MAJ 2015 ESB VARDE 11

Selvom der ligger en gam-
mel aftale mellem regerin-
gen og KL om udfasning af
sprøjtemidler i kommuner-
ne, er der fortsat 30 kom-
muner, som sprøjter på livet
løs. 

Men langt de fleste kom-
muner som Varde har i man-
ge år ladet sprøjten ligge og
bekæmper ukrudtet med
ukrudtsbrændere og biolo-
giske bekæmpelsesmidler.
At Varde Kommune nu over-
vejer at genindføre sprøjte-
gifte for at spare, undrer ik-
ke chefkonsulent Nikolaj
Sveistrup fra teknik og miljø
i KL.

–Det sker oftere og oftere,
at kommunerne har det
med i sparekataloget. Men
det er sjældent, at det bliver
vedtaget, siger Nikolaj Svei-
strup.

Formand for teknik og
miljø i KL er Koldings borg-
mester Jørn Pedersen (V).
Hans egen kommune har i

en årrække været sprøjtefri.
Men det er ikke helt så en-
kelt.

– Det er en verden, der er
fyldt med evige diskussio-

ner, siger Jørn Pedersen.
KL' s overordnede hold-

ning er, at kommunerne
skal begrænse brugen af
sprøjtegifte. Men der er ikke

noget decideret krav, da af-
talen om at udfase sprøjte-
gifte fra 1998 er frivillig.

Men chefkonsulent Niko-
laj Sveistrup understeger, at

aftalen ikke er for sjov.
– Vi håber, de (Varde By-

råd, red.), besinder sig og le-
ver op til aftalen, siger Niko-
laj Sveistrup. 

Af Henrik Reintoft,
hre@jv.dk

Miljø: Ifølge KL
bliver genindførel-
sen af sprøjtegifte
ofte stemt ned i by-
rådene. Chefkonsu-
lent fra KL håber, at
byrådet besinder sig
og lever op til af-
talen med regerin-
gen. 

Forslag om sprøjtegifte falder ofte

Varde Byråd overvejer, om ukrudtsbrænding skal skrottes til fordel for sprøjtegifte, hvilket årligt vil spare 500.000
kroner og ti tons udledning af CO2. Arkivfoto: Kolding Ugeavis

Et af mange forslag til at
spare på driften i Varde
Kommune er, at der årligt
kan spares en halv million
kroner ved at genindføre
brugen af sprøjtegift i ste-
det for som nu at bruge
ukrudtsbrændere.

Umiddelbart lyder det
som det rene galimatias set i

forhold til Varde Kommu-
nes nye vision - Vi i naturen.
Men så simpelt er det ikke
ifølge Preben Friis-Hauge
(V), formand for plan og tek-
nik.

– Jeg var selv lidt overra-
sket over forslaget. Men jeg
vil godt stå på mål for den
beslutning, hvis hele byrå-
det er enig, siger Preben
Friis-Hauge.

Han begrunder det blandt

andet med, at brugen af
sprøjtegift vil være meget
målrettet og kun på befæ-
stede arealer, hvor der ikke
er fare for grundvandet. Og
så hæfter han sig ved, at der
kan spares ti tons CO2 ved
at stoppe med ukrudtsaf-
brænding. Hvad med signal-
værdien?

–Du holder også natur ne-
de for at have natur. Tag ba-
re vores å-dale, som vi ryd-

der for buske og træer, siger
Preben Friis-Hauge.

Byrådsmedlem Holger
Grumme Nielsen (R) er hel-
ler ikke rystet over forslaget
om sprøjtegift. Ikke at det er
hans kop te:

– Men der er andre spare-
forslag, jeg stejler langt me-
re over, siger han med hen-
visning til både aftenvagter
på ældreboligcentre og bø-
der ved for sen anmeldelse

ved flytning.
Byrådets måske mest

grønne profil er Niels Chri-
stiansen (K). Han er heller ik-
ke kategorisk afvisende
over for forslaget.

– Umiddelbar virker det
fjernt fra vores vision og
det, vi står for. Vi skal se
nærmere på indholdet, og i
sidste ende bliver det en
prioritering, siger han. 

Sprøjtegift giver få
panderynker i byrådet
Spareforslag: Varde Kommune kan årligt spare en halv million kroner ved at genindføre brug af sprøjtegift.
Ingen voldsomme protester endnu. 

Af Henrik Reintoft,
hre@jv.dk

FA K TA

Betydning
■ Hvis byrådet beslutter at
genindføre brugen af sprøjte-
gifte på kommunens arealer,
så vil der kunne spares årligt
500.000 kroner. Samtidig vil
udslippet af CO2 kunne redu-
ceres med 10 tons ved ikke af
bruge gasbrændere. Det
svarer til, at 20 familier skif-
ter benzinbilen ud med en
dieselbil.
■ I 1998 aftalte KL med den
daværende regering, at al
sprøjtegift i kommunerne skal
udfases. I 21 kommuner bru-
ges der i dag overhovedet ikke
sprøjtegifte. I 42 kommuner,
deriblandt Varde Kommune,
bruges der kun sprøjetgift
mod kæmpe bjørneklo og
andre invasive arter. 30 kom-
muner bruger i dag fortsat
sprøjtegifte.
■ Varde Kommune brugte
sidste år et kilo aktivt sprøjte-
gift. Hvis udkrudtsafbrænding
afløses af sprøjtegift, skal der
bruges 20 kilo aktivt stof. 

Mens der ikke rent politisk
er en klar afvisning af spare-
forslaget om at genindføre
brug sprøjtegift i Varde
Kommune, så er Danmarks
Naturfredningsforening
Varde af en helt andet me-
ning.

– Vi synes, det er en dårlig
løsning, som på ingen må-
der peger fremad. Det of-
fentlige bør netop gå foran
og vise vejen i forhold til
nedbringelse af brugen af
sprøjtegift og udvikle nye
måder at drifte arealer på,
siger Merete Vigen Hansen,
der er formand i DN Varde.

Hun kan dog heller ikke
forestille sig, at man i en
kommune, der netop har
vedtaget en vision med na-
turen i centrum, vil øge bru-
gen af sprøjtegift. Visionen
hedder Vi i naturen.

Hun peger på, at hvis
kommunen øger brugen af
sprøjtegift, er den også med
til at skabe store regninger
til vores børn og børnebørn,
når de skal betale prisen for
at rense det grundvand, de
skal drikke.

DN tager
afstand 
fra sprøjte-
forslag
Af Henrik Reintoft,
hre@jv.dk

Skal din familie holde ferie, en forlænget weekend eller bare et par fridage
i et sommerhus? Så finder du hver uge billige og gode sommerhustilbud fra
private og professionelle udlejere i Gul&Gratis!
Kig under rubrik 395

Gul&Gratis
- Vi ved hvad der sælger!

Sommerhus-

FERIE


