Pressemeddelelse fra Hvalsø Vandværk A.m.b.a

Hvalsø vandværk tester for stoffet
chlorthalonil-amidsulfonsyre
Hvalsø Vandværk har den 1. maj udtaget vandprøver, der er sendt til undersøgelse for chlorthalonilamidsulfonsyre på et laboratorium. Vandværket forventer indenfor 3 uger at have resultatet, og vil
herefter informere om resultatet bl.a. via vores hjemmeside www.hvalsoevand.dk.
Undersøgelsen gennemføres fordi Miljø- og Fødevareministeriet har pålagt vandforsyningerne at
kontrollere for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Dette sker på baggrund af fund af
chlorothalonil-amidsulfonsyre i forbindelse med regionernes punktkildeundersøgelser, som har
påvist fund i indvindingsboringer til et vandværk.
Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt efter et svampemiddel, som har været
godkendt i Danmark i perioden 1982 til 2000. Midlet har været brugt ved dyrkning af hvede,
kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland
og i væksthus.
Svampemidlet er forbudt i Danmark, men kan stadigvæk sive ned til grundvandet, derfor skal alle
vandværker teste for stoffet fremover. Chlorothalonil-amidsulfonsyre vil fremadrettet indgå på
screeningslisten over de stoffer, som Miljøstyrelsen i 2019 vil screene for i en landsdækkende
undersøgelse i grundvandsovervågningen.
Formand Søren Toft Nielsen fra Hvalsø vandværk oplyser: ”Vi ved endnu ikke, hvor udbredt stoffet
er, men vi vil gerne kvittere for at Miljø- og Fødevareministeriet så hurtigt er gået ud med
information om, at man har fundet chlorthalonil-amidsulfonsyre, og at kommunerne er blevet bedt
om at sikre, at vandværkerne tester vandet for stoffet.
Vi har desværre heller ikke sikker viden om stoffets eventuelle sundhedsmæssige risici og afventer
derfor de toksikologiske undersøgelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed forventer foreligger efter
sommerferien”, oplyser Søren Toft Nielsen.
”Vi fra Hvalsø Vandværk følger situationen nøje, og vil så snart resultatet af vandprøverne
foreligger, informere om resultatet til vores kunder og medlemmer”, siger Søren Toft Nielsen.
For Yderligere information kontakt
Formand Søren Toft Nielsen, Hvalsø Vandværk, telefon 50 24 73 73, e-mail
formand@hvalsoevand.dk
Hvalsø Vandværk ligger centralt placeret i Hvalsø og forsyner ca. 2100 forbrugere i Hvalsø og
Kisserup. Vandværket udpumpede i 2018 189.000 m³.

