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A�ytning
afslører 
somaliers
planer
Hemmelige telefonaflyt-
ninger foretaget af PET
afslører, at øksemanden i
Kurt Westergaard-sagen
havde en plan. 

Men hvad planen nø-
jagtig gik ud på, fremgår
ikke klart af de telefon-
samtaler mellem økse-
manden, hans hustru i
Danmark, en hustru i So-
malia og andre personer i

Somalia, som i går blev
afspillet med dansk over-
sættelse i byretten i Aar-
hus, hvor somalieren er
tiltalt for drabsforsøg og
forsøg på terror. Det stod
klart, at der ikke blev
brugt et frit ordvalg, for
øksemanden vidste, at
han blev overvåget af PET.

PET’s overvågning af
somalieren omfattede og-
så registrering af webtra-
fik fra den 1. oktober
2009. Anklageren doku-
menterede en række Goo-
gle- og YouTube-søgninger
på navngivne somaliere,
Osama bin Laden med fle-
re. Manden har også set
mange videoklip af mas-
kerede terrorister under
militærtræning. Ritzau

v: grækenland
skal for retten 
ASYLDOM. Danmark skal
presse på for, at EU åbner
en sag mod Grækenland.
Det mener Venstres inte-
grationsordfører, Karsten
Lauritzen, efter at integra-
tionsminister Birthe Rønn
Hornbech har erkendt, at
Danmark skal behandle
sager fra 350 asylsøgere,
der er kommet hertil fra
Grækenland. EU-regler si-
ger ellers, at asylsøgere
skal have behand let deres

sag i det første EU-land, de
kommer til. Ritzau

Lars hedegaard
nægter racisme
YTRINGSFRIHED. Trykkefri-
hedsselskabets formand,
Lars Hedegaard, nægtede
sig skyldig i racisme, da sa-
gen imod ham begyndte i
går. Hedegaard sagde i et
interview i 2009, at ‘piger i
muslimske familier bliver
voldtaget af deres onkler,
deres fætre eller deres far’.
Hedegaard risikerer en bø-
de på 8.000 kroner, hvis
han kendes skyldig. Dom-
men ventes afsagt på man-
dag. Ritzau

Kort nyt

Minister 
vil øge tjek
af pesticider

Fund af aktivstof fra sprøjtegi�en
Roundup får miljøministeren til at
øge listen over de pesticider, som lan-
dets vandværker skal tjekke deres
drikkevandsboringer for, fra 23 til 32
Miljøminister Karen Elle-
mann (V) bebuder, at listen
over de pesticider, som
vandværkerne selv skal tjek-
ke deres drikkevandsborin-
ger for, skal øges fra 23 til
32. Glyphosfat, som er aktiv-
stoffet i pesticidmærket
Roundup, er ny på listen.

Meldingen kommer, efter
at Jyllands-Posten i går kun-
ne afsløre, at glyphosfat i
flere tilfælde er fundet i ana-
lyseprøver fra grundvands-
boringer. Ministeren har og-
så bedt Miljøstyrelsen og Na-
turstyrelsen om at undersø-
ge, hvordan forureningen
fra Roundup er opstået.

Fundet giver nyt skyts til
miljøorganisationers og op-
positionens angreb på land-
brugets forbrug af sprøjte-
gifte. Landbrugets meget
omfattende brug af Round -
up var ellers oprindeligt an-
set for at være harmløst for
grundvandet og dermed for
drikkevandsforsyningen. Al-
le har troet, at det hurtigt
blev bundet og nedbrudt i
jorden.

Men der er i 2009 fundet
‘et svagt stigende antal’ til-
fælde i grundvandsprøver af
stoffet glyphosat, som ind-
går i Roundup, fremgår det
af en rapport fra De Natio-
nale Geologiske Undersøgel-
ser for Danmark og Grøn-
land (Geus). 9 ud af 635 prø-
ver indeholdt glyphosat i en

mængde, der overstiger
grænseværdien. Der er dog
ikke fundet glyphosat i prø-
ver fra boringer, som der ta-
ges drikkevand fra.

Fundene har alarmeret
ikke bare miljøministeren,
men også miljøfolk og oppo-
sitionen. Alle frygter, at
drikkevandsboringer kan vi-
se sig at være truet af flere
forskellige slags pesticidre-
ster end hidtil antaget.  

Landbruget og politiker-
ne på Christiansborg har
indgået en frivillig aftale
om, at landbruget skal hol-
de et mål for omfanget af
sprøjtningen. Selv om land-
mændene ikke overholder
aftalen har VK-regeringen
dog undladt at straffe land-
mændene. Ritzau
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Et loft over, hvor meget gift landbruget må sprede, er ifølge 
landbruget unødvendigt, hvis afgiften på sprøjtegifte ændres.

Sprøjtegifte

Kvalitetskravene til drikke-

vandet er fastsat af EU’s

drikkevandsdirektiv og den

hjemlige drikkevandsbe -

kendtgørelse.

Kvalitetskravene til pesti-

cider er ikke fastsat ud fra en

sundhedsmæssige vurder-

ing af stofferne, men ud fra

et forsigtighedsprincip, fordi

man ikke kender alle typer

af reststoffer.

Pesticidindholdet i drikke-

vand og grundvand må ikke

overstige et mål på 0,1

mikrogram per liter.

Roundup bruges i størst om-

fang af landbruget, men

bruges blandt andet også i

skove og parker, langs tog -

skinner, på golfbaner og i

private haver.

Allerede for 15 år siden rej -

ste Greenpeace krav om et

forbud i Danmark mod ak-

tivstoffet glyphosat i Round -

up efter at have påvist stof-

fet i grundvandet i Tyskland. 

»De seneste tre år
har vist et gennem -
snitligt forbrug, der
har været det høje -
ste i 15 år. Men der
er sket mindre end
lidt, hver gang man
har konstateret en
stigning.«
Rikke LundsgaaRd, LandbRugs -

poLitisk medaRbejdeR i danmaRks

natuRfRedningsfoRening, om

åRsagen tiL, at foReningen viL

have LandbRuget foRpLigtet tiL

at bRuge mindRe spRøjtegift. tiL

Ritzau
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Få filmen serveret 
på sofaen
Har du tv fra YouSee, kan du få YouSee Plus, så du kan leje 
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