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Jeg henvender mig til jer, fordi I har gang i en hadkampagne mod dansk landbrug, hvor I angriber 
landbruget for at stå bag en massiv forurening af drikkevandsboringer. Dette er ikke korrekt. 
Vi har gennemgået jeres tal, og det viser sig, at I har manipuleret med medierne og befolkningen.  
Dette har I ovenikøbet sendt ud til kommunerne i en hadkampagne mod dansk landbrug. 
 
Vi har fået et dokument, der viser, hvordan I har behandlet data i den falske kampagne, hvor I påstår, at der 
er fund af pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter i 63,1 % i 2021.  
I laver direkte sammenligninger med de årlige opgørelser fra GEUS, men de laver deres optællinger på en 
anden måde. Dette kan I ikke være uvidende om, da Walther Brüsch tidligere arbejdede for GEUS. I kan 
altså ikke påberåbe jer uvidenhed i forhold til denne forskel. 
I jeres opgørelse regner I analyser, hvor der ikke er fundet pesticider som analyser hvor der er fundet 
pesticider. 
Hvis der i en analyse fra et filter i en drikkevandsboring i 2021 ikke er nogen fund, så tæller I alligevel som 
at der er et fund i denne specifikke 2021-analyse, hvis der tidligere har været fund samme sted. Der skal 
blot have været et fund i perioden 2016-2020. Dette er naturligvis manipulation. Hvis en analyse ikke har 
fund i 2021, så er det ukorrekt at påstå, at der er fund i analysen, fordi der i en anden analyse fem år før var 
et fund. 
Dette er naturligvis heller ikke den måde, man gør det på i de officielle tal fra GEUS. 
 
Samtidig undlader I at fortælle, at næsten ingen af de pesticider, man finder i drikkevand, kommer fra brug 
på marker, men derimod fra anvendelse andre steder. Det er decideret tåbeligt, at DN vil bekæmpe fund af 
malingsrester (DMS) og for længst forbudte totalukrudtsmidler (BAM) i drikkevandsboringer i byerne ved at 
forbyde brug af pesticider på marker. 
 
Vi håber og forventer, at Danmarks Naturfredningsforening offentligt vil undskylde de forkerte tal, som 
foreningen har leveret til medierne som grundlag for artikler, som derfor blev overdrevent kritiske overfor 
landbruget. 
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