
Hvidbog, 24.maj 2016.
Gribskov Kommune, Team Natur og Vand /chrla

Sammendrag og behandling af indkomne kommentarer i høringsperioden til 
”Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune” 

Gribskov Kommune har udarbejdet ”Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov 
Kommune”. Planen har været sendt i offentlig høring i perioden d. 15. jan. - d. 11. april 2016. 

Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af §13 og §13a i Lov om Vandforsyning (LBK nr 1584 af 
10/12/2015).

Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af statens kortlægning af grundvandsressourcerne, 
”Redegørelsesrapport for Gribskov Kortlægningsområde, 4. udgave, august 2014, Naturstyrelsen”. 

Offentlig høring
Forslaget til indsatsplanen har været fremlagt for Teknisk Udvalg d. 13. jan. 2016. Teknisk Udvalg 
har godkendt forslaget. Forslaget til indsatsplanen er derefter sendt i offentlig høring i 12 uger ved 
annoncering på kommunens hjemmeside og ved annoncering i Ugeposten med henvisning til 
hjemmesiden.

Derudover har kommunen orienteret bestyrelsen for vandværkerne; Asserbo, Baunehøj, 
Esbønderup, Esbønderup Skovhuse, Esrum, Gilleleje, Græsted, Helsinge, Kagerup, Rævebakken, 
Smidstrup, Tisvilde, Udsholt, Villingebæk og Vejby samt Naturstyrelsen, Region Hovedstaden, 
Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Sportsfiskerne, Nordsjællands Museeum, 
Friluftsrådet, Hillerød Kommune og medlemmerne af Grundvandsrådet i Gribskov Kommune.

Indkomne kommentarer
Der er indkommet fire høringssvar. Se oversigt i tabel 1 her under:

Afsender Tema

Region Hovedstaden, Enhed for 
Grundvandsbeskyttelse.

Samarbejde vedr. jordforurening indenfor 
indsatsområderne. 

Naturstyrelsen, Aalborg,  
Grundvandskortlægningen

Formelle krav jf. lovgivningen

Smidstrup Vandværk ved formand Bernt 
Frydenberg.

Fejl i oplysninger om indvindingsmængder og 
notat om nitratsårbarheden omkring Smidstrup 
Vandværks kildepladser af KanMiljø, dateret 
marts 2015. 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov 
ved Jens Prom, medlem af Grundvandsrådet. 

Opfordring til solid informationsindsats, hvor 
borgerne gøres opmærksomme på, at de selv kan
medvirke til grundvandsbeskyttelsen ved at 
begrænse eller helt høre op med at bruge gifte i 
have og ved privatboliger.

Tabel 1: Oversigt over høringssvar.
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Resume af høringssvar og kommentarer og konsekvenser
Her under følger resume af høringssvar og administrationsens kommentarer og forslag til 
konsekvenser. 

Resume af høringssvar Kommentar og konsekvens

Region Hovedstaden, Enhed for 
Grundvandsbeskyttelse.

Ingen kommentarer andet end at regionen ønsker
løbende dialog med kommuner og vandværker 
om koordinerende indsats for grundvands-
beskyttelse og regionens indsats i forhold til 
jordforurening (undersøgelser, oprensning, 
overvågning).
 

Kommentar: Indsatsplanen foreskriver en 
dialog med Region Hovedstaden, samme med de
vandværker, hvor der findes gamle forureninger. 
Det er Region Hovedstaden, der er myndighed, 
for oprensning af gamle jordforureninger. Det er 
derfor positivt at Regionen ønsker løbende 
dialog med kommunen og vandværkerne.

Konsekvens: Ingen
Tabel 2: Resume af høringssvar, Region Hovedstanden og administrationens kommentarer.
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Resume af høringssvar Kommentar og konsekvens

Naturstyrelsen, Grundvandskortlægningen, 
Aalborg.
Naturstyrelsen har forholdt sig til formelle krav 
jf. Vandforsyningsloven og Bekendtgørelse om 
indsatsplaner nr. 1319 fra 2011 og har ikke 
forholdt sig til forslag for indsatsplanen med 
faglige vurderinger af indsatserne. 

Naturstyrelsen har forholdt sig til følgende: 
1. Lovgrundlag for vedtagelse af indsatsplaner 
 Ingen bemærkninger 

2.Resumé af kortlægning 
Ingen bemærkninger 

3.Områdeudpegning 
Det fremgår af indledningen til kapitel 4, at 
”retningslinjerne gælder for hele det udlagte 
OSD-område”. Vi forudsætter, at dette også 
gælder for foranstaltningerne (i planen kaldet 
indsatser) – i modsat fald bør det præciseres, i 
hvilke områder de enkelte foranstaltninger 
gælder. Se evt. begrebsdefinitionerne i 
Vejledningens afsnit 4.2.3 og 4.2.5. 

4. Retningslinjer og foranstaltninger 
Ingen bemærkninger.

5. Overvågning 
En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 3, 
stk. 1, nr. 4, indeholde en angivelse af i hvilket 
omfang, der skal gennemføres overvågning, og 
hvem, der skal gennemføre overvågningen. 
Afsnit 4.12 omhandler ”Overvågning af 
vandkvaliteten” hvor indsatsen er: Som 
opfølgning på de nye indvindingstilladelser vil 
kommunen tilrette analyseprogrammer for 
vandværkerne. Det hedder også, at 
vandværkerne er selv ansvarlige for at udføre 
og bekoste den anbefalede overvågning. Den 
beskrevne indsats er ikke særlig konkret og 
dermed ikke en særlig tydelig konsekvens for 
vandværkerne.

6. Opgørelse over behovet 
Ingen bemærkninger.

Kommentar: Ingen kommentarer og 
konsekvenser for følgende punkter: 1., 2., 4. og 
6. 

3. Kommentar: Det er korrekt forstået, at 
foranstaltningerne i kap. 4, indsatserne, gælder 
for hele det udlagte OSD-område (Område med 
Særlige Drikkevandsinteresser).

3. Konsekvens: Ingen.

5. Kommentar: Tilrettelse af 
analyseprogrammer er reguleret i 
”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg”, BEK. nr. 1310 af 
25/11/2015.  

5. Konsekvens: Ingen.
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7. Tidsplan og ophævelse af tidligere 
indsatsplan 
Der er ikke umiddelbart fundet nogen egentlig 
tidsplan for gennemførelsen af de enkelte 
indsatser eller indsatsplanen som helhed. Men 
der er dog fint lagt op til dynamiske indsatser og
årlige evalueringer/revisioner. 

7. Kommentar: Tidsplan har været drøftet 
under udarbejdelse af forslag til indsatsplan, 
men vi har vurderet at en dynamisk, løbende 
årlig evaluering ved møde med vandværkerne er
mere givtigt end en fastlagt tidsplan i en plan der
ikke har en udløbsdato. 

7. Konsekvens: Ingen. 
Tabel 3: Resume af høringssvar, Naturstyrelsen, Grundvandskortlægningen, Aalborg og 
administrationens kommentarer.

Resume af høringssvar Kommentar og konsekvens

Smidstrup Vandværk, formand Bernt 
Frydenberg.

1.
Fejl i angivelsen af mængden af vand der må 
indvindes jf. gældende 
vandindvindingstilladelse. 

2.
Det fremsendte notat om nitratsårbarheden 
omkring Smidstrup Vandværks kildepladser af 
KanMiljø, dateret marts 2015, indeholder en 
gennemgang og vurdering af geologiske, 
hydrogeologiske og kemiske data fra 
kildepladserne relateret til nitratsårbarheden. 
Notatet forholder sig ikke til forslag for 
indsatsplan og notatet er udarbejdet på baggrund
af ”Redegørelsesrapport for Gribskov 
Kortlægningsområde, 4. udgave, august 2014. 
Naturstyrelsen. 

1. Kommentar: Ja, der var en fejl. 

1. Konsekvens: Fejlen er rettet.
 
2. Kommentar: Notatet er taget til efterretning. 
Notatet indeholder ikke høringssvar til forslag til 
indsatsplan, men derimod bemærkninger til Statens 
Kortlægning. 

2. Konsekvens: Ingen.

Tabel 4: Resume af høringssvar, Smidstrup Vandværk og administrationens kommentarer.

Resume af høringssvar Kommentar og konsekvens

Danmarks Naturfredningsforening, 
Nordsjælland ved Jens Prom, medlem af 
Grundvandsrådet.

1.

Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov 
Kommune finder Grundvandsbeskyttelsen i 
Kommunen er så vigtig, at der bør gøres en 

1. Kommentar: Det er positivt at Danmarks 
Naturfredningsforening, Gribskov, finder 
grundvandsbeskyttelse vigtigt og mener, at der 
bør gøres en stor informationsindsats for at 
begrænse private haveejeres brug af gift. Under 
hvert vandværksafsnit i indsatsplanen om 
specifikke indsatser står følgende: ”Information 
til andelshavere om indsatsplanen og anvendelse
af pesticider”.
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solid indsats for, at få bredt kendskabet til 
Indsatsplanen og i det hele taget udbrede 
beskyttelsen af vore lokale 
grundvandsressourcer, så alle borgere tager 
ansvar for denne vigtige ressource.

Der opfordres til, den ekstra indsats i 
forbindelse med offentliggørelsen af planen. At 
informationsindsats medvirker til, at borgerne få
nedsat eller helt ophører med at bruge gifte i 
deres haver mv og, at der samtidig gøre 
opmærksom på de mange tiltag, som gøres i 
forbindelse med grundvandsbeskyttelsen.

2. 
Det anbefales at landbruget og offentlige 
forvaltninger søger at begrænse forbruget af 
pesticider mest muligt. 

3.

Der henvises til at gøre brug af det 
kampagnemateriale om sprøjtefrie haver, som 
Danske Vandværker har udarbejdet. 

Og igen under kommunens 
informationsindsatser : ”Private beboeres 
forbrug af pesticider indenfor indsatsområder”. 
Der er således allerede lagt op til med 
indsatplanens indsatser, at borgerne informeres 
om, at anvendelsen af pesticider er en trussel 
mod grundvandsressourcen. 

1. Konsekvens: Ingen konsekvenser for selve 
indsatsplanen, men opfordringen til øget 
information vil indgå i de fremtidige indsatser.

2. Kommentar: I Indsatsplanenes afsnit 4.6 
”Restriktioner på kommunale arealer” står 
følgende: ”Offentlige arealer friholdes som 
udgangspunkt for pesticider. I særlige tilfælde 
kan anvendes pesticider f.eks. ved bekæmpelse 
af invasive arter som kæmpe bjørneklo.” ….
...”Forpagtningskontrakter for kommunale 
arealer skal indeholde bestemmelser om, at der 
ikke må anvendes pesticider...” ...”Ved salg af 
kommunale ejendomme i OSD overvejes behov 
og muligheder for, at der tinglyses anvendelse 
og dyrkningsrestriktioner der tilgodeser 
grundvandsressourcen”.
Der er således indarbejdet et begrænset forbrug 
af sprøjtemidler på arealer, hvor kommunen har 
lovhjemmel hertil. 

2. Konsekvens: Ingen.

3. Kommentar: Administrationen er bekendt 
med det kampagnemateriale der henvises til og 
finder det er oplagt at benytte 
kampagnematerialet/delelementer heraf.  

3. Konsekvens: Ingen konsekvenser for selve 
indsatsplanen, men opfordringen til øget 
information vil indgå i de fremtidige indsatser.

Tabel 5: Resume af høringssvar, Danmarks Naturfredningsforening og administrationens 
kommentarer.

Sammenfatning
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Administrationen har vurderet, at de fremsatte høringssvar ikke giver anledning til at foretage 
ændringer i ”Forslag til Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune”. 

Alle høringssvar kan ses i bilag her under. 
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Bilag

Bilag 1: Høringssvar Region Hovedstad, Enhed for Grundvandsbeskyttelse. 

Bilag 2: Høringssvar fra Naturstyrelsen, Grundvandskortlægningen, Aalborg.

Bilag 3: Høringssvar fra Smidstrup Vandværk, formand Bernt Frydenberg.

Bilag 4: Høringssvar fra Danmarks Naturfedningsforening og medlem af 
Grundvandsrådet, Jens Prom. 
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Bilag 1

Fra: Henrik Østergaard 
Sendt: 8. april 2016 11:22
Til: 'tms@gribskov.dk'
Cc: 'slar@gribskov.dk'; 'chrla@gribskov.dk'
Emne: Region Hovedstadens høringssvar vedr. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov 
Kommune.
 
Til Gribskov Kommune
Center Teknik og Miljø,
Team Natur og Vand
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
 
I har med mail af 15. januar 2016  sendt Indsatplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune
i offentlig høring med høringsfrist den 11. april 2016.
 
Region Hovedstaden har ikke umiddelbart nogen kommentarer til indsatsplanen andet end at 
regionen som angivet i indsatsplanen selvfølgelig er meget interesseret i løbende at være i dialog 
med kommune og vandværker om en fælles og koordinerede indsats for grundvandsbeskyttelse, og 
således at dialogen eller samarbejdet medvirker til at sikre, at regionens offentlige indsats i forhold 
til jordforurening (undersøgelser, oprensning, overvågning) til enhver tid tilpasses og prioriteres 
efter den nyeste viden om vandforsyningernes planer for indvinding og monitering samt tilpasses og
koordineres med kommunernes indsatsplansarbejde og øvrigt arbejde med grundvandsbeskyttelse.
  
Med venlig hilsen
Henrik Østergaard
Cand. Scient.
E-mail: henrik.oestergaard@regionh.dk
Direkte: 3866 5629
 
 
Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Enhed for Grundvandsbeskyttelse
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
E-mail: miljoe@regionh.dk
3866 5000
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Bilag 2
Naturstyrelsen • Niels Bohrs Vej 30 • Tlf. 72 54 30 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 33157274 • EAN 5798000872080 • • www.nst.dk 

 Gribskov Kommune, att Grundvand 
pr. email: tms@gribskov.dk 

Grundvandskortlægningen, Aalborg 

J.nr. NST-462-00074 
Ref. Peter Henneby 
Den 5. april 2016 

 Gribskov Kommune, att 
Grundvand 
pr. email: tms@gribskov.dk 

Høringssvar til forslag til indsatsplan Gribskov Kommune. 

Vi har den 15. januar modtaget Kommunens forslag til indsatsplan i høring. 

Naturstyrelsen har primært gennemgået indsatsplanen i forhold til de formelle krav til indsatsplaners 
indhold i Vandforsyningsloven og Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 1319 fra 2011. Naturstyrelsen 
har ikke forholdt sig til indsatsplanens faglige vurderinger herunder rækkevidden og nødvendigheden af 
de foreslåede indsatser. 

 Lovgrundlag for vedtagelse af indsatsplaner 
Indsatsplanen omfatter både indsatsområder, IO, formelt udpeget af Ministeren og områder udenfor 
disse. Planen har derfor som beskrevet hjemmel vandforsyningslovens §§ 13 og 13a. Ingen 
bemærkninger. 

Resumé af kortlægning 
En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1 indeholde et resumé af den kortlægning, der
ligger til grund for indsatsplanen. 

Indsatsplanen indeholder bl.a. i kapitel 3 et resumé af den statslige kortlægning. Ingen bemærkninger. 

Områdeudpegning 
En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 2 indeholde en angivelse af de områder, hvor 
en indsats skal gennemføres. 

Det fremgår af indledningen til kapitel 4, at ”retningslinjerne gælder for hele det udlagte OSD-område”. 
Vi forudsætter, at dette også gælder for foranstaltningerne (i planen kaldet indsatser) – i modsat fald bør 
det præciseres, i hvilke områder de enkelte foranstaltninger gælder. Se evt. begrebsdefinitionerne i 
Vejledningens afsnit 4.2.3 og 4.2.5. 

Retningslinjer og foranstaltninger 
En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3 indeholde en angivelse af de 
foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt 
retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for 
beskyttelsen af vandressourcen. 

Kapitel 4 omtaler ”Kommunale indsatser og retningslinjer” ligesom kapitel 5 indeholder specifikke 
indsatser for de enkelte vandværker. Ingen bemærkninger. 
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Overvågning 
En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 4, indeholde en angivelse af i hvilket omfang,
der skal gennemføres overvågning, og hvem, der skal gennemføre overvågningen. 

Afsnit 4.12 omhandler ”Overvågning af vandkvaliteten” hvor indsatsen er: Som opfølgning på de nye 
indvindingstilladelser vil kommunen tilrette analyseprogrammer for vandværkerne. Det hedder også, at 
vandværkerne er selv ansvarlige for at udføre og bekoste den anbefalede overvågning. Den beskrevne 
indsats er ikke særlig konkret og dermed ikke en særlig tydelig konsekvens for vandværkerne. 

Opgørelse over behovet 
En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 5, indeholde en detaljeret opgørelse over 
behovet for beskyttelse. 

Statens kortlægning danner grundlag for opgørelsen, men uden for IO (i §13a-planer) skal 
kommunalbestyrelsens vurdering af arealanvendelserne, forureningstruslerne og den naturlige 
beskyttelse fremgå specifikt, hvilket sker under de enkelte vandværker i afsnittet Risikovurdering. Ingen
bemærkning. 

Tidsplan og ophævelse af tidligere indsatsplan 
En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 3, stk. 2, indeholde en tidsplan for gennemførelsen samt 
en oplysning om der ophæves en tidligere indsatsplan 

Der er ikke umiddelbart fundet nogen egentlig tidsplan for gennemførelsen af de enkelte indsatser eller 
indsatsplanen som helhed. Men der er dog fint lagt op til dynamiske indsatser og årlige 
evalueringer/revisioner. 
I indledningen nævnes, at indsatsplanen for Helsinge Nordvest ophæves i forbindelse med vedtagelsen 
af den nye indsatsplan. 

Naturstyrelsen håber, at Kommunen vil tage højde for ovenstående bemærkninger i den endelige 
indsatsplan. 

”Vejledning om indsatsplaner” 2015 kan hentes her: 
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2015/apr/vejledning-om-indsatsplaner/ 

PS: I afsnit 1.1: Miljømålslovens § 8a er ophævet, og LBK 1199 af vandforsyningsloven er blevet 
erstattet af LBK 1584 af 10.12.2015. 
Og den nye udpegningsbekendtgørelse forventes at træde i kraft medio april. 

Med venlig hilsen 

Peter Henneby 
Grundvandsmedarbejder 
Tlf dir: 72543794 
pethe@nst.dk 
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Bilag 3 
Høringssvar fra Smidstrup Vandværk, ved Formand for vandværkets bestyrelse, Bernt Frydenberg.

Afsender Bernt Frydenberg 
<Bernt@frydenberg.dk>

       
Dato

05-02-2016 15:31

Hej Christina
 
Da vi tale sammen om at vi fra Smidstrup VV lige ønsker at få ændret vandindvinding fra 30.000 
m3 til 2x30.000 glemte vi at vandindvindingstilladelsen som vi har gældende til 2045 er på 75.000 
m3 vil du være sød at rette i indsatsplanen.
 
For god ordens skyld skal vi også vedhæfte den specialistrapport som vi fik udarbejdet af Ambo 
således at den er registreret det rigtige sted . Vi er helt indforståede med jeres generelle og specielle 
indsatsplan for Smidstrup VV som vi vil følge. Leo er færdig med at få installeret trykmålere i alle 
boringer, den sidste først lige akkurat nu idet vi har haft boringen til udsyring af Hasbo brøndborer. 
Du må i øvrigt godt sige dette til Steen så han ved hvorfor vores pejlinger ikke kom på dagen d. 1 
februar og i øvrigt også fortælle at vi måtte afsyre under tryk da det er faktuelt at vi har artesisk 
grundvandsspejl. Det fortæller Leo sikkert lidt mere om når han indrapporter pejlingsresultaterne.
 
Med venlig hilsen
 
Bernt Frydenberg
Smidstrup V V
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Bilag 4
Hej Steen og kolleger i Grundvandsrådet!

Tak for mødet den 12. maj, det var en fin orientering om Indsatsplanen for Grundvandsbeskyttelse. 
Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov Kommune finder Grundvandsbeskyttelsen i 
Kommunen er så vigtig, at der bør gøres en solid indsats for, at få bredt kendskabet til Indsatsplanen
og i det hele taget beskyttelsen af vore lokale grundvandsressourcer ud, så alle borgere tager ansvar 
for denne vigtige ressource. Da der stadig er mange almindelige borgere, der ikke i tilstrækkeligt 
omfang overvejer, at deres brug af gifte i haver og privatboligernes omgivelser også medvirker til, 
at true grundvandsforekomsterne i det lokale miljø, så vil vi opfordre til, at der gøres en ekstra 
indsats til, at få bredt kendskabet til Indsatsplanen ud i forbindelse med offentliggørelsen og 
behandlingen i Udvalget for Teknik og Miljø. En sådan informationsindsats skulle medvirke til, at 
få nedsat eller helt ophørt med et privat forbrug af gifte i almindelige borgeres haver og 
privatboligers omgivelser og samtidig gøre opmærksom på de mange tiltag, som gøres i forbindelse 
med grundvandsbeskyttelsen.

Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov kan ikke umiddelbart pege på steder i Indsatsplanen, 
hvor der kunne strammes op for at opnå en begrænsning af det private forbrug, men kunne det 
gøres, så ville vi selvfølgelig anbefale det. Ligesom vi selvfølgelig også vil anbefale, at landbruget 
og offentlige forvaltninger søgte at begrænse forbruget af pesticider mest muligt. Måske kunne man
i forbindelse med offentliggørelsen og behandlingen i Udvalget for Teknik og Miljø omtale 
Indsatsplanen på kommunens informationssider i ugepressen og andre steder og henvise med et link
til, hvor planen m.v. kunne findes på kommunens hjemmeside, så almindelige borgere kunne 
orientere sig, lige som man kunne gøre opmærksom på, at borgerne kunne medvirke til 
grundvandsbeskyttelsen ved at begrænse eller helt høre op med at bruge gifte i have og ved 
privatboliger. Man kunne samtidig henvise til den kampagne, som danske vandværker har iværksat 
og den tilhørende Pixibog om, hvordan man klarer sig uden brug af kemi i Haven ved at bringe et 
link til denne kampagne. Desuden kunne man bruge anledningen til, at give borgerne mulighed for 
at få kendskab til de gode råd, som Vandværkernes Pixibog beskriver og som vil støtte 
Indsatsplanens formål og hensigt i Gribskov kommune. Nedenstående uddrag af link kommer fra 
Google, når man søger på Grundvand og giftanvendelse i haver.

Danske Vandværker - Pressemeddelelse - Ny kampagne skal sikre ...

danskevv.dk/.../pressemeddelelse-ny-kampagne-skal-sikre-danskernes-dr...

1. Cached

En dråbe aktivt sprøjtegift kan ødelægge vand til 100 familier ... For på vores hjemmeside 
www.danskevv.dk, kan man hente en pixibog og faktaark fyldt ... enkle råd, som viser, hvordan man
klarer sig uden brug af kemi i haven, siger Dorthe G

Vi vil således opfordre til, at et ellers vanskeligt tilgængeligt emne som grundvandsbeskyttelse 
bliver mere kendt og bredt ud til større grupper af befolkningen, end man normalt ville satse på. 
Sådanne kampagner, som Gribskov kommune ville støtte op om, vil gøre en væsentlig indsats mod 
brug af gifte i haverne mere udbredt og opfordre alm. borgere til, at tage et større ansvar for egne 
handlinger i dagligdagen. Så vil det også være nemmere og mere rimeligt, at opfordre andre parter 
til, at stoppe med eller begrænse brugen af sprøjtemidler. 

Mange venlige hilsner fra

Jens

Hvidbog: Sammendrag og behandling af indkomne kommentarer i høringsperioden til ”Forslag til Indsatsplan for 
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