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Grundvandsbeskyttelse i boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO)



PESTICIDER

- EN AF BRANCHENS STØRSTE UDFORDRINGER



STATUS FOR DMS (BORINGER) PR. 11.02.2019

 N,N- DMS fundet i afgang vandværk 

på 11 ud af 14 værker. Der er ingen 

akut risiko for overskridelse af 

drikkevandskrav.

 N,N-DMS fundet på 31 ud af  53 

kildepladser i drift. I alt er der påvist 

N,N-DMS i ca. 28 mio. m3 grundvand 

(53%) ud af en total indvinding på 54 

mio. m3 (gennemsnitlig indvinding i perioden 2013-

2017)

 3,2 mio. m3 (6%) er > 0,1 µg/l 
(grænseværdi) 
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”Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk 

Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er 

med denne tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 enige om

► at reducere risiko for nedsivning af pesticider i boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO)

- …”



2 FASER: FRIVILLIGHED OG TVANG

Fase 1
• I  fase 1 pålægges kommunerne frem til og med 2022 at 

gennemgå alle BNBO på landbrugsjord og BNBO på øvrige 

arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige 

formål, mhp. at vurdere behovet for yderligere indsatser som fx 

at flytte boringen eller at indgå aftaler om pesticidfri drift, stop for 

dyrkning af jorden eller egentligt opkøb af jorden

• ”Det er aftaleparternes ønske, at kommunerne i så vidt omfang 

som muligt skal afsøge muligheden for at lave frivillige aftaler 

med lodsejerne, således at der opnås lokalt forankrede løsninger 

i et samarbejde mellem kommune, vandværk og lodsejer. ”

Fase 2 (2023-)
• Såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen 

mod forurening af BNBO, er aftaleparterne enige om at 

gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO.



PROJEKTER MED FRIVILLIGE AFTALER I HOFOR

 2007-2009: Frivillige aftaler i BNBO til 

Egholm Kildeplads 

 2011-2015: Frivillige aftaler på 

Bogøgaard og Katrinebjerg 

Kildepladser (BNBO + GVD)

 2016: Fem Kildepladser i Køge 

Kommune (BNBO + GVD)

 2017-2018: Fokus på lodsejere med 

amtslige støtteordninger der udløber 

+ Vigersted Kildeplads og 

Kildepladser i Lejre (BNBO og GVD)



STATUS OVER PROJEKTER MED FRIVILLIGE AFTALER I 

HOFOR

Bogøgaard og Katrinebjerg Kildepladser 2011-2015 (BNBO + GVD)
► Projektområde om frivillige aftaler på 191 hektar

► Der er indgået aftaler på 23 % af det samlede areal.

5 Kildepladser i Køge Kommune 2016 (BNBO + GVD)
► Projektområde på 1680 hektar:

► Der er indgået aftaler på 2,4 % procent af det samlede areal.

Egholm Kildeplads 2007-2009 – frivillige aftaler i BNBO
► Projektområde på 120 hektar

► Der er indgået aftaler på 1,6 % af det samlede areal

Fokus på lodsejere med støtteordninger der udløber 2017+2018
► Der er indgået aftaler på 284 hektar – inklusiv Bjellekær udenfor BNBO



VÆRDIFORRINGELSE VED PESTICIDFRI DRIFT

FULDSTÆNDIG ERSTATNING
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► 2007: Fødevareøkonomisk Institut udregner satser

► 2011: Orbicon udregner erstatning på baggrund af standardsædskifte. En 

tilgang til indtjening før og efter, som omsættes til en procent reduktion i 

jordpris. 

► 2011- :Taksationsager og overtaksationssager fra Ålborg Kommune. NB: 

max 25. mg/nitrat udvaskning. 

► 2013: Alectia vurderer niveau i Egedal Kommune på baggrund af praksis 

med frivillige aftaler i resten af landet, taksationssager fra Ålborg og 

ejendomsmæglervurdering i Århus.

► 2013: IFRO giver HOFOR en uafhængig vurdering af satserne i Bjellekær. 

► 2019: Taksationssag for Bjellekær (?? afventer).



STØRRE INTERESSE FOR AFTALER PÅ:

►Ejendomme med støtteordninger, der udløber og hvor bedste 

alternativ kan være en dyrkningsaftale med HOFOR

►Mindre ejendomme med op til ca. 15 ha landbrugsjord.

►Ejendomme med græssende dyr (heste, kødkvæg, får, geder 

mv.).

►Lystejendomme, som bortforpagter ejendommens 

landbrugsjord.

►Økologiske ejendomme.
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RESPONS OG EVALUERING
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►Naboer snakker sammen...

►Lodsejerne ønsker aftaler på hele 

matrikler eller markskel = Undgå 

defigurering.

►Skattefritagelse efterspørges.

►Problemer med bl.a. økologitilskud 

►Statsstøtteregler

►Det er nødvendigt, at kommunen viser 

villighed til ekspropriation for at 

indsatsen er mulig at gennemføre.



UNDGÅ DEFIGURERING

► Tilpas BNBO-afgrænsning til 

brugsgrænser. 

► Undgå erstatning for defigurering

(Hvis de resterende arealer bliver 

mindre værd pga. størrelse og/eller 

form skal der betales erstatning 

herfor).

► Tilstræb dyrkningsmæssigt 

hensigtsmæssige afgrænsninger.
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2 FASER: FRIVILLIGHED OG TVANG

Fase 1
”Erstatningen kan i fase 1 have form af f.eks. engangserstatning 

med tilhørende tinglysning af servitut på ejendommen om 

rådighedsindskrænkning i BNBO eller opkøb af de relevante 

arealer. Erstatningen vil blive givet i form af fuld erstatning på 

markedsvilkår på baggrund af en konkret vurdering af bl.a. den 

hidtidige erhvervsmæssige anvendelse af arealet, markedsprisen 

og omfanget af de restriktioner, der bliver pålagt ejendommen.”

• Engangserstatning for værdiforringelse + evt. ulemper.

Fase 2 (2023-)
• ”Ved et generelt forbud mod brug af pesticider i BNBO, vil der 

blive indført en kompensationsordning for forbuddet, så der 

tages højde for, at alle kan få dækket deres fulde tab uanset 

EU’s statsstøtteregler.”

• Årlig kompensation
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Kilde: debatindlæg på 

effektivtlandbrug.landbrugnet.dk



HVORDAN SIKRES GRUNDVANDET ?

Spørgsmål:  

► Hvem har incitamentet til beskyttelse i BNBO?

► Hvem vil udføre opgaven?

► Hvad er en fuldstændig erstatning?

► Hvem opkøber jorden?

► Er den generelle regulering god nok?  


