
Regn, der falder nu, danner det grundvand,  
som vi drikker om 50 år.

Jo mindre gift, vi hælder ud i vores  
haver nu, jo mere rent vand er der både til os og 
de generationer, der kommer efter os. Derfor er 

mange stoppet med at bruge sprøjtegifte i haven. 
Det er nemlig især de sprøjtegifte, vi bruger i 

private haver, der forurener grundvandet i byerne. 

Hvis du dyrker haven uden sprøjtefrit og køber  
økologiske varer, så gør du en god indsats for at  

undgå, at der kommer sprøjtegifte 
 i vores grundvand. 

Bag folderen står Vandplanudvalget 
i Aarhus (Vandværkerne i Aarhus) 
i samarbejde med Center for Miljø 
og Energi, Aarhus kommune, og 
Stavtrup Lokalråd.

22/3  Se, hvordan vi laver dit drikkevand
I anledning af Vandets Dag holder Aarhus Vand åbent hus på Stavtrupværket,  
Bispevej 36, 8260 Viby J fra kl. 12 - 17.30. Vi gi´r kaffe og te, kage, en pølse med brød fra 
pølsevognen – og naturligvis vand fra vandværket!

• Sjov for børn og voksne. Prøv bl.a. at lege vandforsyning for en dag på vandbanen.
•  Økologiens Have fra Odder kommer og viser, hvordan du gør din have sprøjtegift-fri.
•  Rundvisninger hver halve time med smagsprøve fra en boring.

27/4  Havevandring i Stavtrup med gartner
Tag med på en havevandring i Stavtrup sammen med en gartner fra  
Økologiens Have i Odder. Få tip og tricks til hvordan du gør din have miljøvenlig. 
Vi begynder vandringen ved Stavtrupværket, Bispevej 36, 8260 Viby J klokken 16.30.  
Arrangementet er gratis, tilmelding på bbuha@aarhus.dk eller tif. 24 59 45 46.

7/6  Foredrag om vandet i Stavtrup
 “Hold på vandet” er temaet for aftenens spændende foredrag, hvor du kan høre  

om vandets kredsløb, menneskets påvirkning af naturen, og hvilken betydningsfuld 
rolle engsøen nær dig har på kredsløbet. Foredraget rundes af med en kort gåtur  
i nærområdet. Tid og sted: Kl. 19.00 - 21.00 på Stavtrupværket, Bispevej 36, 8260 Viby J.  
Arrangementet er gratis, tilmelding på bbuha@aarhus.dk eller tif. 24 59 45 46.

 
 
 
Eventuelle ændringer i programmet kan du se på www.aarhusvand.dk/vpu-aarhus  
Følg med på www.facebook.com/Sprojtefri/ 
Følg også med på www.stavtrupportalen.dk/

I Stavtrup har vi noget, vi kan være meget stolte af. 
Vi har masser af billigt og dejligt, rent drikkevand.  

Og det skal vi blive ved med at have. 
Der er brug for en fælles beslutning  



Drikkevandsboring 

Stavtrupværket

Stavtrup Vandværk

Signaturforklaring

Det er fristende at bruge sprøjtegifte, når ukrudtet ind- 
tager indkørslen eller bladlusene gør roserne grimme.
Men det er værd at tænke sig lidt om, før man griber til 
de skrappe midler. Der findes mange miljøvenlige meto-
der, der nemt kan bruges i stedet for gift.

Fravælger vi sprøjten, så er vi med til at sikre grund-
vandet mod nedsivning af giftstoffer – til glæde for os 
selv og fremtiden. Der skal så lidt til. Både til at forurene 
grundvandet, og til at beskytte det mod forurening. 

En giftfri have er sundere at færdes i for børn og voksne. 
Og man undgår at udrydde dyr, planter og mikroor-
ganismer, som gerne må være i haven – og som er de 
naturlige hjælpere i kampen mod ukrudt og skadedyr. 

I Aarhus Kommune er der pres på grundvandet. En stor ind-
vinding af drikkevand til stadigt flere indbyggere betyder, 
at alle grundvandsressourcer i Aarhus Kommune stort set er 
udnyttet. Forurening af grundvandet med pesticider, nitrat 
og miljøfremmede stoffer udgør en væsentlig risiko for 
kvaliteten af vores grundvand. 

Et vigtigt redskab til grundvandsbeskyttelse er indsats-
planer. I indsatsplanerne beskriver Aarhus Kommune de 
indsatser, som er nødvendige for grundvandsbeskyttelsen. 
Vedtagelsen i byrådet af indsatsplanen for Stavtrup/Åbo-
området betyder blandt andet, at Aarhus Kommune kan 
stille bindende krav til, at brugen af pesticider og kvælstof 
skal reduceres i de områder, hvor der er særlig risiko for, 
at stofferne kan sive ned til grundvandet. Beskyttelsen 
sker gennem restriktioner i arealanvendelsen i de sårbare 
områder. 

Aarhus Kommune og vandværkerne i kommunen har 
arbejdet med grundvandsbeskyttelse gennem en årrække. 
Indsatsen for grundvandsbeskyttelsen er udfoldet gennem 
flere aktiviteter, så som byplanlægning, oplysningskam-

pagner over for private i byområder, opkøb 
af jord og skovrejsning samt indgåelse af 

dyrkningssaftaler med landmænd 
om pesticidfri dyrkning af deres 

landbrugsarealer. 

Fugle og insekter 
Fugle og insekter 
hjælper dig med at 
holde haven. Men det 
kræver, at du til gen-
gæld hjælper dem. 
Sørg for blomster til 
insekterne, fuglekas-
ser og vinterfoder til 
fuglene.

Dækplanter og flis 
Dækplater og flis er 
et godt værn mod 
ukrudt. Undgå bar 
jord – så slipper du for 
en del arbejde.

Fiberdug 
Hvis du skal bygge 
ny terrasse eller an-
lægge en sti, så læg 
en fiberdug under 
fliserne eller rallet. På 
den måde forebygger 
du ukrudt mellem 
fliserne.

Hold ukrudt nede 
Det er vigtigt, at du 
holder ukrudtet nede, 
før det slår ordentligt 
rod. Fej ofte med en 
stiv kost – det øde-
lægger mange af de 
små ukrudtsplanter. 
Fej gerne 3-4 gange 
om måneden.

Fjern ukrudtet 
Det er nemmest at 
fjerne ukrudtet, når 
jorden er fugtig.  
Derfor er det en god 
idé at fjerne ukrudt 
efter regnvejr.

Stavtrup


