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Landbrug & Fødevarers høringssvar til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. 

 

 

Indledningsvis og helt overordnet finder Landbrug & Fødevarer, at det danske grundvand 

allerede er velbeskyttet mod udvaskning af pesticider fra det dyrkede areal, og at der 

derfor ikke er et fagligt grundlag for generelt at etablere sprøjtefrie BNBO. Således 

konkluderede Miljøstyrelsen den 25.03.2015 at; 

”Ingen tegn på at grundvandet er truet af den nuværende brug af sprøjtemidler i 

Danmark. Det viser en ny rapport om varslingssystem for pesticider.” 

Der er allerede gennem nyere tid gennemført en hel række tiltag for at beskytte det 

danske grundvand mod udvaskning af pesticider, såsom de eksisterende meget strikse 

regler for godkendelse af pesticider, hvor Danmark har de i særklasse skrappeste regler i 

EU, vaskepladsbekendtgørelsen, syn af sprøjter, uddannelse og autorisering af 

sprøjteførere, tredelt grundvandsovervågning (VAP-marker, GRUMO og boringskontrol), 

25 meters beskyttelseszoner omkring alle vandboringer, der leverer vand til almene 

vandværker, regler for forsegling af boringer og slutteligt det for nyligt indførte forbud mod 

nye vaskepladser, opblanding og vask af sprøjter inden for BNBO. 

Yderligere begrænsninger i brugen af nutidens pesticider fjerner ikke de forhistoriske 

pesticider eller uhensigtsmæssig deponering i tidligere tiders lossepladser. Men det tager 

desværre en del år, før fortidens fejl er borte, og vi ser det fulde resultat af indsatserne. 

Typisk er det danske drikkevand omkring 40 år gammelt, så der vil være en betydelig 

forsinkelse på effekt af tiltag. De forslåede nye tiltag vil kun i meget få tilfælde medføre en 

yderligere formindsket risiko for overskridelse af den ekstremt lave og politisk fastsatte 

kravværdi på 0,1 mikrogram per liter vand. Landbrug & Fødevarer har den opfattelse, at 

alle disse tiltag tilsammen sikrer, at vi ikke i fremtiden gentager de historiske fejl.  

 

Landbrug & Fødevarer har dog noteret sig den politiske tillægsaftales punkt til 

Pesticidstrategien 2017-2021 omhandlende BNBO indgået af et bredt politisk flertal. I 

forbindelse med implementeringen af den politiske aftale finder Landbrug & Fødevarer, at 

det er strengt nødvendigt, at følgende sikres: 

1) Alle landmænd får fuld og hel erstatning på markedsvilkår for alle tab i 

forbindelse med tiltag i BNBO 

2) Skattefritagelse idet der er tale om ekspropriationslignende forhold 

3) Arealerne forbliver landmandens, med mindre han ønsker andet 

4) At der også tages højde for praktiske dyrkningsforhold og konsekvenser for 

husdyrproduktionen i forbindelse med fastlæggelse af indsatsarealer og dermed 

erstatning 
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Givet den politiske tillægsaftale vedtaget 11. januar 2019 til Pesticidstrategi 2017-2021 

finder Landbrug & Fødevarer det nødvendigt, at aftalen hurtigt bliver realiseret selvom der 

er tale om lovlige og uproblematiske aktiviteter. 

  
Derfor er vi overordnet positivt indstillet over for en lovændring, så ministeren kan 

pålægge kommunerne at lave en risikovurdering og indberette den, begge dele med 

effekt fra den 1. januar 2020. Principielt mener vi dog, at regulering af så stor betydning 

for jordejeren bør vedtages direkte ved lov og i mindre grad gennem administrative 

bemyndigelser, som udmøntes via en bekendtgørelse.  

Der er også nogle udfordringer med bemærkningerne til lovforslaget, som vi mener er 

nødvendige, at der rettes op på inden vedtagelse. Vi peger på følgende: 

1: Lovbemærkningerne side 6, 5. afsnit, fremføres ”vejledende erstatningstakster”. 

Landmænd og andre lodsejere har krav på individuel erstatningsudmåling, og derfor er 

Landbrug & Fødevarer kritisk over for ordvalget i denne sætning. Det er uforeneligt at 

bruge udtrykket ”vejledende erstatningstakster” i lovbemærkningerne, når det politisk er 

aftalt, at lodsejer har krav på individuel udmåling af erstatning, hvilket for øvrigt også 

allerede er lovpligtigt. I vejledningen kan der være eksempler på allerede udmålte 

erstatninger og en udarbejdning af principper for udmåling af individuel erstatning som 

følge af restriktioner i BNBO.  

Landbrug & Fødevarer mener, at lovbemærkningerne bør anvende tekststykker fra den 

politiske tillægsaftale vedrørende udmåling af den erstatning, landmanden skal modtage 

som følge af restriktioner på brugen af pesticider i BNBO. 

”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. Hensigten er, at landmanden ikke skal lide tab for de pålagte 

restriktioner.” 

2: Lovbemærkningerne side 4, 2. afsnit, sidste ord ”af grundvandet”, bør flyttes til tidligere 

i sætningen, da det ikke giver mening i den nuværende sammenhæng. 

3: Lovbemærkningerne side 4, 3. afsnit, ”beskyttelsen mod forurening af BNBO”. Det 

giver ikke mening at skrive om forurening af en geografisk afgrænsning som BNBO. Det 

må være grundvandsressourcen, man som lovgiver i denne sammenhæng ønsker at 

beskytte. 

 

4: Lovbemærkningerne side 6, 8. afsnit, og bemærkninger til lovforslagets enkelte 

bestemmelser side 13, 8. afsnit. Det er uklart for Landbrug & Fødevarer, hvorvidt 

kommunerne pålægges årligt at indberette for alle BNBO, også dem hvor der endnu ikke 

er lavet en risikovurdering, eller om der lægges op til indberetningspligt på de BNBO, 

hvor risikovurderingen er afsluttet. Teksten kunne med fordel gøres tydeligere. 

 

5: I det sammenfattende skema i kolonnen med negative konsekvenser / merudgifter for 

kommunen, bør der tilføjes ”konsulentbistand til landmanden” efter teksten ”risikoanalyse 

af BNBO,”. Landbrug & Fødevarer mener, at der i lighed med vådområdearbejdet, fra 

kommunernes side obligatorisk skal tilbydes landmanden mulighed for at have sin 

rådgiver med, og at udgifterne til denne konsulentbistand dækkes af kommunen. 

 

6: På s.12, 5. afsnit, står der: 



Side 3 af 3 

 

  

”En sådan vurdering vil efter omstændighederne kunne baseres på et mere 

overordnet skøn, da det ikke med sikkerhed i alle tilfælde vil være muligt at 

foretage detaljerede tekniske beregninger og undersøgelser”. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at der her er tale om en udvidelse af skønmulighederne for 

kommunerne. ”Overordnet skøn” bør afgrænses eksplicit til kun at gælde for BNBO. 

Vores grundholdning er, at der for mange BNBO ikke er et fagligt grundlag for forbud mod 

pesticider, og som følge heraf vil det mange steder ikke være fagligt muligt at skabe 

tilstrækkelig evidens for nødvendigheden for indgrebet. Men givet den politiske aftale om 

faseinddeling og en relativt kort fase 1 er vi interesseret i, at kommunerne hurtigst muligt 

får indgået aftaler med landmænd med arealer i BNBO. 

 

7: I bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, nederste afsnit side 12 og 

øverst side 13, er teksten uklar. Desuden mener Landbrug & Fødevarer, at alle 

landmænd med arealer i BNBO, herunder også økologiske landmænd, skal have 

tilbuddet om en frivillig aftale, da en servitut mod brug af pesticider vil påvirke værdien af 

jorden i en salgssituation. Det er ikke givet, at en ny ejer f.eks. ønsker at være økolog. 

 

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer. 

  

 

Med venlig hilsen 
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