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Samvirke 

Att.: Chefredaktør Maiken Riis Friberg 

Roskildevej 45 

2620 Albertslund 

Klage over forside samt artikel i septemberudgaven af Samvirke 

 

I septemberudgaven af Samvirke fremgår på forsiden overskriften for temaet om drikkevand ”Snart 

kan det være slut med at drikke vand fra hanen”. Denne forsidehenvisning går til artiklen på siderne 

22- 27, som har overskriften ”Vil Danmark løbe tør for det rene vand?” 

 

Da grundpræmissen for dækningen omhandler brug af pesticider, og da artiklen i sidste ende 

konkluderer, at en bestemt type landbrug er at foretrække, har Landbrug & Fødevarer en interesse i 

at sikre så korrekt og fair en dækning som muligt. 

 

På denne baggrund skal jeg hermed klage over forsiden, som ikke finder indholdsmæssigt belæg i 

artiklerne.  

 

Herudover findes der i artiklen en helt fordrejet fremlægning af stoffet glyfosat, som vildleder 

læserne. Dette påklages også, og jeg vil bede om, at Samvirke snarest muligt berigtiger vildledende 

overskrift og præciserer den vildledende beskrivelse af glyfosat. 

 

Forsideteksten og rubrik til artiklen 

 

Forsidens rubrik, ”Snart kan det være slut med at drikke vand fra hanen”, siger entydigt, at der er 

tale om et realistisk og snarligt kommende problem. Ingen af delene er korrekte, ligesom der ikke i 

artiklerne er ført belæg for påstanden. I artiklen udtaler en lang række kilder sig, men der er ingen 

citater eller synspunkter i artiklen, der peger i retning af, at det er et sandsynligt scenarie, at man 

ikke kan drikke vandet fra hanen. 

 

I den redaktionelle tekst er der heller ingen omtale af et scenarie, hvor vandet i danske vandhaner 

er udrikkeligt. Artiklen – og kilderne heri – omtaler et potentielt scenarie, hvor man nogle steder vil 

rense vandet, men det er ikke det, der beskrives i overskriften. Således er det entydigt og uden for 

enhver diskussion, at overskriften er urigtig i forhold til artiklens tekst. 

 

I underrubrikken på forsiden fremgår det i øvrigt, at ”I de store byer er drikkevandet ved at slippe 

op”. Denne tekst er der heller ikke belæg for i artiklen. I kobling med rubrikken får læserne 

indtrykket, at der slet ikke vil komme vand ud af hanerne i storbyerne, hvilket naturligvis er forkert, 

men selv uden kobling til rubrikken er påstanden uden belæg i artiklen inde i bladet.  

 

Det fremgår på side 26, at, ”Blandt andet skal man i de store byer som København, Aarhus og 

Odense hente grundvandet længere væk, end man skal i mange andre områder af Danmark.” Men 

det handler jo i høj grad om, at der er samlet markant flere indbyggere på et lille område, end der er 

mange andre steder af Danmark.  
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Derudover udtaler en kilde i artiklen sig også om vandressourcerne på Sjælland, men der er ikke 

noget sted i artiklen en kilde, der bekræfter en påstand om, at vandet er ved at slippe op. 

 

Det skal lige så stille noteres, at én af artiklens kilder, Hans-Jørgen Albrechtsen, professor ved 

DTU, i Effektivt Landbrug 26. august har betegnet påstandene på forsiden som ”noget forbandet 

sludder”. 

 

På den baggrund skal jeg bede om, at Samvirke berigtiger de fejlagtige påstande og tydeliggør for 

læserne, at det er sikkert at drikke vand fra hanen, og at der ikke er udsigt til mangel på drikkevand 

hverken i storbyerne eller andre steder i Danmark. 

 

 

Fejlagtig beskrivelse af glyfosat 

 

I artiklens tekst på side 25 fremgår følgende beskrivelse af stoffet glyfosat: ”Glyfosat har de seneste 

år været omdiskuteret, fordi verdenssundhedsorganisationen WHO mener, der kan være risiko for, 

at det mest brugte sprøjtemiddel kan øge risikoen for kræft, mens andre eksperter ikke mener, at 

den risiko er påvist.” 

 

Det er faktuelt ukorrekt. WHO’s undersøgelse omhandler opblandet glyfosat og ikke det rene 

aktivstof. 

  

Herudover er der tale om en ganske subtil manipulation af læserne, som medfører, at der hverken 

er tale om korrekte oplysninger eller er foretaget den nødvendige kildekritik. Dette sker på tre 

forskellige måder: 

 

For det første nævnes WHO ved navn for at styrke troværdigheden af udsagnet imod glyfosat, 

mens modsatrettede synspunkter blot tilskrives ”andre eksperter”. Man foretager således en for 

læserne klar understregning af troværdigheden ved det ene synspunkt.  

 

Alvorligheden ved denne sproglige fremstilling skærpes ved, at der er rejst store videnskabelige 

spørgsmålstegn ved WHO’s rapport – se eksempelvis denne artikel fra Reuters: 

https://www.reuters.com/article/us-who-iarc-glyphosate-specialreport/in-glyphosate-review-who-

cancer-agency-edited-out-non-carcinogenic-findings-idUSKBN1CO251.  

Allerede denne ene sproglige manipulation bør føre til en beklagelse for misledning af læserne. 

 

For det andet fremgår det, at ”andre eksperter” ikke mener, risikoen for kræft er påvist. Dette er en 

markant underdrivelse. Der er tale om andre eksperter – eksempelvis Den europæiske 

fødevareautoritet (EFSA) – som direkte har afvist påstanden. Der er markant forskel på ikke at 

finde noget påvist og direkte afvise det. Denne lille sproglige manipulation bør også alene føre til en 

præcisering overfor læserne. 

 

For det tredje giver formuleringen det indtryk, at der er tale om en abstrakt ekspertdiskussion. Det 

er ingenlunde tilfældet, idet ikke bare den europæiske myndighed, EFSA, men også den danske 

myndighed på området, Miljøstyrelsen, adskillige gange har konkluderet, senest i oktober 2014, at 

det er sikkert at anvende glyfosat, både for sundhed og miljø.  

 

Miljøstyrelsen bakker stadig op om en forlængelse af godkendelsen for glyfosat i EU-regi. Her 

vækker det naturligvis undren, at denne oplysning ikke fremgår, ligesom det vækker undren, at 

Miljøstyrelsen ikke er spurgt til sagen, hvilket indikerer helt utilstrækkelig kildekritik. Det burde 

https://www.reuters.com/article/us-who-iarc-glyphosate-specialreport/in-glyphosate-review-who-cancer-agency-edited-out-non-carcinogenic-findings-idUSKBN1CO251
https://www.reuters.com/article/us-who-iarc-glyphosate-specialreport/in-glyphosate-review-who-cancer-agency-edited-out-non-carcinogenic-findings-idUSKBN1CO251
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påkalde en præcisering fra Samvirke overfor læserne, der ellers ikke har en chance for at se 

nuancerne. 

 

Hver enkelt af de tre led alene er som nævnt problematiske, og samlet set fremstår beskrivelsen 

som ensidig og ukorrekt. Det forekommer, at der i denne forbindelse ikke er foretaget den 

nødvendige kildekritik.  

 

Derfor er det min forventning, at Samvirke foretager en tydelig præcisering. 

  

Med venlig hilsen 
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