
Til Aarhus Byråd:   28-11-2021 

Da byrådet skal diskutere Togfond og linjeføringen gennem Solbjerg i morgen, som det fremgår af artiklen i 
Århus Stiftstidende 27-11-2021, bør følgende debatindlæg indgå i debatten: 
https://stiften.dk/artikel/ango-w-sl%C3%A5r-i-bordet-tr%C3%A6f-beslutning-om-ny-jernbane-nu-alt-andet-
er-urimeligt-over-for-solbjerg?fbclid=IwAR0hTPreZ1TQX9YHueSHqtbbGCFmg3t-byDBOl624rB2gYU5-
LtuE_0ZpeM 

  

Drikkevand 

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) og præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert 

Gjerding toner frem i en artikel i Lokalavisen under overskriften ”Til kamp for giftfrit grundvand: Vil lave 

grundvandsparker og fordoble beskyttet område”. 

Der er målt sprøjtegifte i ca. halvdelen af vores drikkevandsboringer i Danmark – i Aarhus er det en 

tredjedel af boringerne. Danmarks Naturfredning har som et erklæret mål og udtaler på deres hjemmeside: 

”tiden er inde til, at politikerne forbyder brug af sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op”. 

I artiklen udtaler borgmesteren: ”Det kan ikke nytte noget, at enkelte landmænd og organisationer stiller 

sig i vejen for at passe på vores drikkevand”. 

Borgmesteren ”pryder sig med lånte fjer” og ”taler med to tunger”. 

Den samme borgmester går ind for at Banedanmark laver en ny jernbane fra Hovedgård til Hasselager hen 

over et grundvandsreservoir, hvor ”Aarhus Vand” har en indvindingstilladelse på 1,5 millioner kubikmeter 

drikkevand om året. Det svarer til 10% af drikkevandet til Danmarks anden største by. 

 

Banedanmark er, næst efter landbruget, den organisation, der bruger mest af glyphosat- produktet 

Roundup i Danmark – det er mere end samtlige kommuner i Danmark.  

Det er for at undgå ukrudt og mindske brandfaren lags sporene. 

Hvis man vælger Banedanmarks forslag til linjeføring vil 2 ud af 6 drikkevandsboringer til ”Aarhus Vand” 

skulle nedlægges. 

Banedanmark har forgæves forsøgt at finde alternativer til Roundup, uden held indtil i dag.  

Deres tilladelse til at bruge produktet udløber i slutningen af 2022. 

 

Når organisationen hedder Banedanmark er det så OK, at bruge Roundup? 

Den omtalte nye jernbane som borgmesteren går ind for er på ca. 23 km og vil komme til at koste 3,7 

milliarder skattekroner. Der er risiko for at 41 familier kan blive ramt af denne jernbane, og langt den 

største del af dem er på ”den centrale linjeføring” gennem Solbjerg i Aarhus Kommune. Det er den linje 

borgmesteren går ind for. Yderligere over 600 andre familier har risiko for at få ”en jernbane i baghaven”. 

Ifølge beregninger fra Banedanmark kan der opsamles 4,3 millioner flere passagerer om året på den 

nuværende jernbane over Skanderborg end ved at bygge en ny jernbane mellem Hovedgård og Hasselager. 
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Borgmesteren vil altså bruge 3,7 milliarder skattekroner for, at være ca. 5 minutter hurtigere i København 

fra Aarhus, som den beregnede tidsbesparelse er på denne nye jernbane. 

Med venlig hilsen 
Jørgen Christensen 
Tisetvej 24 
8355 Solbjerg 

1)  http://www.tisetweb.dk/PDF/Faktaark%203.pdf   (bilag 1 - side 5) 

(Indsendt til Århus Stiftstidende - debat 20-11-2021 – ikke bragt) 

Baggrund for debatindlægget: https://aarhus.lokalavisen.dk/politik/ECE13443611/til-kamp-for-giftfrit-
drikkevand-vil-lave-grundvandsparker-og-fordoble-beskyttet-areal/ 
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