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A) Baggrund og tidsplan 

 

Rundt om i landet er der ved at komme gang i arbejdet med vurdering af indsatsbehov i 

de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) samt gennemførelse af diverse indsatser, 

se flere detaljer i statuspapir om arbejdet fra Miljøstyrelsen. BNBO er områder i 

umiddelbar nærhed af en vandboring, der leverer vand til et alment vandværk (over 10 

husstande). Der er udpeget cirka 20.000 hektar BNBO, og heraf er det vurderet, at 9.500 

hektar er landbrugsjord. Der er p.t. udpeget cirka 5.500 BNBO. 

 

Dette notat er skrevet for at klæde lokalforeninger og landmænd på til de forhandlinger, 

som skal til at finde sted ude lokalt i Danmark. Der vil være samlet nogle generelle 

betragtninger om den gode proces, samt henvisninger til yderligere informationer for 

uddybning. Overordnet er det vores anbefaling til landboforeningerne hurtigst muligt at få 

aftalt et møde med kommunen for at få information om den lokale BNBO-proces. 

 

Et bredt flertal i Folketinget har i februar 2019 indgået en tillægsaftale til pesticidstrategien 

2017-2021, hvor det er aftalt at pålægge alle kommuner en risikovurdering af deres 

BNBO i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, med det klare mål at brugen 

af pesticider skal ophøre. Aftalen er nu juridisk udmøntet via en lov, bekendtgørelse og 

en vejledning. Selve arbejdet med risikovurderinger og frivillige aftaler er nu begyndt, og 

første fase skal være afsluttet senest med udgangen af 2022. I første fase er der aftalt, at 

der skal forsøges at indgå frivillige aftaler mellem kommune, vandforsyning og lodsejer, 

som kan variere fra skovplantning, flytning af boringer, udlægning af naturarealer, 

omlægning til økologi mv. Landmænd og andre lodsejere, der bruger pesticider 

erhvervsmæssigt, skal have fuld og hel erstatning for tab som følge af de restriktioner, 

der besluttes lokalt. Hvis kommunerne ved evalueringen i 2022 ikke er i mål med 

beskyttelsen af BNBO med frivillige aftaler, er det politisk besluttet at gennemføre et 

generelt sprøjteforbud i fase 2 med en national kompensationsordning.   
  

https://mst.dk/media/191530/status-maalrettet-grundvandsbeskyttelse-2019.pdf
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Hovedelementerne i den politiske aftale er følgende: 

 

Fase 1 (2020-2022) 

 

• Kommuner pålægges at vurdere behov for yderligere indsatser i BNBO, herunder 

eventuel flytning af vaskepladser 

• Frivillige aftaler mellem lodsejer, vandforsyning og kommune 

• 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  

• Kan være på ekspropriationslignende vilkår – skattefritagelse 

• Hensigten er, at landmanden ikke skal lide tab for de pålagte restriktioner 

• Ny lovgivning, bekendtgørelse og vejledning 

• Følgegruppe nedsættes (KL, erhvervet, brancheforeninger m.fl.) 

• Årlig evaluering i aftalekredsen 

 

Fase 2 (2023-) 

 

• Hvis kommunerne ikke er i mål med beskyttelsen mod forurening af grundvandet 

i Fase 1, indføres et generelt sprøjteforbud i BNBO 

• Kompensationsordning (de minimis), så der tages højde for, at alle kan få dækket 

deres fulde tab uanset EU’s statsstøtteregler  

• Må formodes at blive skattebelagt. Den endelige udformning af regler er endnu 

ikke vedtaget 

 

 

Landbrug & Fødevarer deltager i en følgegruppe, som følger op på BNBO-aftalen, 

sammen med Kommunernes Landsforening, Danske Vandværker, DANVA og Miljø- og 

Fødevareministeriet. 

 
Landbrug & Fødevarers holdning er, 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. Landbrug & Fødevarer har dog 

noteret sig den politiske tillægsaftales punkt om BNBO indgået af et meget bredt politisk 

flertal.  

Tidslinje: 
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Regelgrundlag: 

 

Lov der danner rammen for at kommunerne skal lave en risikovurdering: 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l31/20191_l31_som_vedtaget.pdf  

 

Bekendtgørelsen som udmønter loven og som pålægger risikovurdering og indberetning: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1476  

 

Vejledning til kommunerne hvorledes risikovurdering skal foretages: 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/06/978-87-7038-195-6.pdf 

 

B) Problemstillinger 

 

Den brede politiske holdning på Christiansborg er, at BNBO som udgangspunkt skal 

være pesticidfrie f.eks. beskrevet i hyrdebrevet 7. marts 2019 fra daværende miljø- og 

fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen (hyrdebrevet) sendt til landets kommuner. Det 

er dog kommunerne, der er myndighed på vandforsyningen.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers vurdering, at det for landmanden er mest fordelagtigt at få 

afsluttet arbejdet i fase 1. For at opnå et tilfredsstillende hurtigt forløb, er det vigtigt at lave 

noget forarbejde, både som landboforening men også som landmand. Nedenfor er 

præsenteret nogle observationspunkter. 

 

 

B.1) Lokal proces for BNBO-arbejdet 

 

• Som landboforening er det vigtigt at komme i gang med det samme. F.eks. bør det 

tjekkes, om jeres kommune er i gang med at vurdere indsatsbehovet for BNBO i 

lokalområdet. Det kan gøres ved at få aftalt et møde med teknisk forvaltning i 

kommunen for at høre om planerne 

• Hvis kommunen er afventende, kan der henvises til den landspolitiske aftale eller 

BNBO-vejledningen. Desuden er kommunen forpligtet via loven til at foretage en 

risikovurdering af BNBO inden udgangen af 2022 

• Ligeledes har kommunen nu modtaget penge til arbejdet fra staten, så der burde ikke 

være kommunale undskyldninger eller nøl 

• Kommunikér til jeres medlemmer om indsatsen og jeres rådgivningstilbud 

• Lav en plan for, hvordan I vil arbejde med en god frivillig proces. I KL’s 

paradigmepapir er der givet en god introduktion til, hvorledes forløbet kan være, se 

https://mst.dk/media/180505/bnbo_rapport_juni_2019.pdf 

 

Hvordan kommer processen i gang – kommunen er afventende 

 
Landbrug & Fødevarer er fra flere sider blevet mødt med argumentation om, at man som 

landmand eller kommune bare kan vente til fase 2. Der er dog flere udfordringer ved fase 

2. Nedenfor er listet de argumenter, som vi mener er vigtige, og som kan bruges efter 

behov i jeres dialog med kommunen/vandværket. Der ligger en politisk aftale om, at der 

lokalt skal indgås frivillige aftaler om restriktioner i pesticidanvendelse i BNBO. Det er 

denne aftale, som nu er udmøntet i en lovændring, bekendtgørelse og vejledning, som 

pålægger kommunerne at foretage en risikoanalyse også kaldt vurdering af indsatsbehov.  

 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l31/20191_l31_som_vedtaget.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1476
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/06/978-87-7038-195-6.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Hyrdebrev.pdf
https://mst.dk/media/180505/bnbo_rapport_juni_2019.pdf


Notat 

Side 4 af 12 

 

  

Fordele ved at indgå aftaler i fase 1 

 

Landmanden 

➢ Frivillighed til at vælge bedste virkemiddel (skovrejsning, flytning af boringer, 

naturtiltag, pesticidfri drift etc.) som passer bedst til de lokale forhold 

➢ Mulighed for erstatning for arrondering (små delarealer som også tages ud af 

drift, tilpasning til matrikelnummer, markstørrelse mv.) 

➢ Skattefritagelse for erstatningen (skal undersøges i hvert tilfælde ved SKAT) 

➢ Tager højde for lokale forskelle i jordpris og andre lokale forhold 

➢ Mulighed for erstatning for tab ved ændret harmoniforhold 

➢ Permanente løsninger som der ikke årligt skal søges om. Den nuværende 

ordning for 25 m zonen er ikke praktisk, da der er lav takst og bureaukrati med 

løbende ansøgninger 

➢ Opretholder grundbetalingen (må afhænge af valg af virkemiddel). Dog er der 

nogle komplicerede regler for økologitilskud, som gør, at økologi næppe bliver 

aktuelt 

➢ Landmanden er på god fod med lokalsamfundet og samarbejder om løsninger 

 

Kommunen/vandværkerne 

➢ Arealerne tinglyses, så der ikke fremadrettet må anvendes pesticider 

➢ Permanente virkemidler vil mindske behovet for kontrol 

➢ Burde have en interesse i at lave lokale løsninger til fordel for alle i lokalområdet 

herunder landbruget 

➢ Er ansvarlig myndighed for vandforsyningen i kommunen, og derfor vil nogle 

kommuner / politikere have det synspunkt, at sagen haster 

 

Ulemper ved at vente til fase 2 

 

Landmanden 

➢ Ensartet takst (kompensation i stedet for erstatning) i hele landet og kun for det 

udpegede BNBO-areal. Ingen arrondering og tvivlsomt om landsdækkende takst 

dækker alle lokale tab, da der så arbejdes med gennemsnitsbetragtninger (uagtet 

aftaletekst). Fuld kompensation er i statslige termer typisk en 

gennemsnitsbetragtning på tværs af landsdele og afgrøder 

➢ Kompensationen fra staten vil blive givet som de minimis støtte grundet 

statsstøttereglerne 

➢ Kompensation kan være skattepligtig (ikke afklaret) 

➢ Ikke frit valg mellem virkemidler men udelukkende et krav om pesticidfri drift 

➢ Skal muligvis søges årligt eller tilsvarende 25 m kompensationsordningen, som 

for øvrigt består, med mindre restriktionerne svarer til dem, der er pålagt 25 m 

zonen. Formodentlig vil 25 m kompensationen blive modregnet BNBO 

kompensationen, men disser regler er endnu ikke formuleret 

➢ Det er SEGES’ faglige analyse, at det er svært at dyrke arealerne pesticidfrit i 

mange år. Det bliver gradvist mere og mere inficeret af ukrudt, specielt i kornrige 

sædskifter 

 

Kommunen / vandværk 

➢ Komplicerede regler for de minimis støtte vil betyde, at nogle arealer skal 

opkøbes, da landmanden ikke kan modtage kompensationen grundet støtteloft  

➢ Endnu en opgave / myndighedsopgave der glider kommunerne af hænde og 

overtages af staten 

➢ Formodentlig ender regningen alligevel ved vandværket, da nogle politikere kan 

blive fristet til at lægge den statslige udgift på vandtaksten 
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➢ Samme argumenter som ved fordele for kommunen ved fase 1, bare med 

modsat ”fortegn” 

 

Landbrug & Fødevarer arbejder for at få processen sat i gang hurtigst muligt i alle 

kommuner og omkring alle BNBO, da fase 1 vurderes at være den mest fordelagtige. 

Ligeledes arbejder vi for at finde muligheder for landmænd, hvor der endnu ikke er 

udpeget et BNBO f.eks. ved at foreslå en forlænget tidsfrist for disse områder.  

  

 

B.2) BNBO – arealberegning 

 

• Som landbrugsforening bør man undersøge, hvilke arealer der er med BNBO i 

lokalområdet. Det kan gøres på MiljøGIS, 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand  

• Hvis der ikke er udpeget BNBO omkring almene vandværker, bør kommunen 

kontaktes. F.eks. foregår der p.t. stadigvæk grundvandskortlægning på Fyn, og derfor 

er det begrænset, hvor mange BNBO’er på Fyn, der er endeligt fastlagte 

• Undersøg om størrelsen på arealet nogenlunde flugter med andre BNBO med samme 

forudsætninger (indvindingstilladelse, jordforhold mv.). Nogle kommuner har brugt den 

tidligere BNBO-Vejlednings tekst ved udpegning af BNBO, og udpegningen er ikke 

nødvendigvis ensartet. Miljøstyrelsen har senere overtaget opgaven og tegnet de 

fleste efter en ensartet formel. Men cirka 25 pct. af BNBO er beregnet af kommunerne 

selv, inden staten overtog opgaven, og de vil ikke automatisk blive genberegnet, med 

mindre der sker en ændring i indvindingstilladelsen eller andre forhold  

• Fremtidige BNBO ved nye boringer eller ændret vandindvindingstilladelser på 

eksisterende boringer vil blive beregnet ensartet af Miljøstyrelsen 

• SEGES har specialister, der kan hjælpe lokalt i tilfælde af tvivl om den arealmæssige 

udformning af BNBO, se kontaktperson nederst i notatet. 

 

Som landmand bør man forholde sig til følgende: 

 

• Tjek om der er BNBO på dine arealer 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand 

• Overvej forskellige mulige anvendelser af arealet med BNBO, som kan passe ind i din 

bedrift 

• Afhold først et møde med din rådgiver og få herefter rådgiveren med til møderne med 

kommunen  

• Læs mere i SEGES’ BNBO Vejledning til landmænd 

 

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at alle BNBO udpeges efter ensartede principper. 

Der kan naturligvis være lokale forhold, som har betydning for størrelsen af BNBO, som 

skal tages med i betragtning f.eks. jordens porøsitet. 

 

 

B.3) Aftale (mest relevant for landmanden) 

 

• Forbered nogle punkter, som er særligt vigtige i en aftale 

• Skriv ikke under på noget, før det er nøje tjekket af din rådgiver  

• Sørg for at få justeret teksten, hvis der er punkter, der er uklare 

• Få arealerne tilpasset praktisk dyrkning 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand
https://www.landbrugsinfo.dk/public/5/3/1/grundvand_landmand_vejledning_indsatsplanlaegning_bnbo
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• Husk at få indført dækning af udgifter til konsulent- eller advokathjælp 

• Husk at få indført i aftalen, at erstatningen ikke skal tilbagebetales, hvis BNBO 

bortfalder, fx hvis en boring flyttes, lukkes eller sløjfes 

 

 

B.4) Erstatningsudmåling (relevant både for foreninger og landmænd) 

 

• Det er politisk aftalt, at lodsejeren skal have fuld og hel erstatning på markedsvilkår for 

de konkrete økonomiske tab, som de givne restriktioner medfører. 

 

I den politiske proces blev Københavns Universitet (IFRO) bedt om at lave et notat om 

erstatningsudmåling i BNBO, som kommunerne opfordres til at bruge lokalt til inspiration 

for udregning af erstatninger. Fra denne rapport er følgende citater brugbare; 

 

”I nogle tilfælde kan det således vurderes, at arealerne ikke længere kan dyrkes 

rentabelt, hvorfor de udtages af produktionen. Dette gælder også, fordi der i en række 

tilfælde vil være små arealer (under 5 ha), hvor den valgte afgrøde på BNBO-arealer i 

praksis ikke kan være anderledes end resten af marken.”  

 

”For påbud om pesticidfri drift og kvælstof er antagelsen, at der ikke vil være nogen 

driftsindkomst efter påbuddet”,  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende holdninger og observationspunkter til 

erstatningsudmåling: 

 

• Pesticidfri drift er i langt de fleste steder (kornrige sædskifter) at betragte som ophør af 

drift, hvilket Aarhus Universitet også har konkluderet i en BNBO analyse se side 2. 

• Få alle tab medregnet, inklusive udgifter til konsulent, og få hjælp af konsulent til at 

beregne et samlet tab  

• Få skriftligt bindende svar fra SKAT omkring skatteforhold (skattefritagelse) 

• Tab beregnes lokalt og individuelt (slået fast i BNBO-vejledning side 31) – godtag ikke 

standardtakster, se eksempler på metoder nedenfor 

• For mange landmænd vil den bedste løsning være ophør af drift på arealet (ingen 

gødning eller pesticider), og derfor er erstatningen fuld jordpris minus ”scrapværdi” 

(evt. EU-støtte og herlighedsværdier). Fra naturprojekter (vådområder) arbejdes der 

med en ”scrapværdi” på cirka 25-50.000 kr./ha. Dertil kommer der for nogle tab som 

følge af mistet harmoniareal mv. 

• Nogle kommuner vil givetvis tilbyde jordbytte eller opkøb af jorden. Overvej grundigt 

muligheden 

 

Metoder til erstatningsudmåling 

Til inspiration for den lokale udregning af erstatning er der nedenfor givet tre 

eksemplificerede metoder, hvorledes erstatningsudmåling bør foretages, afhængig af om 

der forsat skal være landbrugsdrift på arealet. 

 

 

 

 

 

 

https://ifro.ku.dk/medarbejdere/?pure=da%2Fpublications%2Fvurdering-af-erstatningsniveauer-i-forbindelse-med-dyrkningsrestriktioner-i-boringsnaere-beskyttelsesomraader-bnbo(23fba7c1-9b77-453b-be5d-ff93407b187e).html
https://ifro.ku.dk/medarbejdere/?pure=da%2Fpublications%2Fvurdering-af-erstatningsniveauer-i-forbindelse-med-dyrkningsrestriktioner-i-boringsnaere-beskyttelsesomraader-bnbo(23fba7c1-9b77-453b-be5d-ff93407b187e).html
https://mst.dk/media/169564/bilag-2-bnbo-notat-fra-agro.pdf
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 Boks med udgiftstyper eller priser som kan medtages i beregning af erstatning 
 

 Pris per ha. # hektar Total 

Jordrentetab (ved valg af pesticidfri drift)    

Jordpris (ved frasalg eller ophør af drift)    

Scrapværdi (hvis jorden beholdes)    

Evt. udgifter til nye dræn    

Udgifter til konsulent / jurist / landmåler    

Andet (evt. tab af harmoniareal)    

Total erstatning   Kr. 

  

 

Metode 1 (ophør af drift på arealet) 

Et BNBO på 5 hektar er udpeget omkring en god kildeplads med flere boringer, som 

kommunen ønsker at beskytte yderligere, da der er pres på grundvandsressourcen i 

lokalområdet. For at få det til at passe med markblokkene, tilpasses arealet til 8 hektar. 

Landmanden, kommunen og vandværket er enige om, at der skal plantes skov på hele 

området. Landmanden ønsker at beholde jorden, da han er jæger. Nu da alle parter er 

enige om indsatsen, skal der udmåles en erstatning til landmanden. 

 

En metode kan være at tage jordprisen i lokalområdet minus EU-grundbetalingen i en 

årrække fremover fx 20 år og diverse herlighedsværdier (jagt, udsigt mv). 

 

150.000 (anvend gennemsnitlig lokaltakst for området) - 30.000 (kan være lavere) = 

120.000 per hektar. BNBO var 5 hektar og arrondering på 3 hektar, altså giver det 8 x 

120.000 = 960.000 kroner. 

 

Det er nødvendigt for landmanden at lave nye dræn, da de eksisterende vil blive ødelagt 

af skoven. Han modtager et tilbud på opgaven fra en lokal entreprenør lydende på 

250.000 kroner.  

 

Desuden har landmanden haft udgifter til konsulent og jurist (alt medtages) på i alt 50.000 

kroner. 

 

Da landmandens husdyrproduktion er på det maksimale antal tilladte dyreenheder i 

forhold til udspredningsarealet, kommer han også i problemer med harmonireglerne. 

Derfor er han fremover nødt til at lave lokale aftaler omkring afsætning af husdyrgødning. 

For denne bedrift er der tale om 500 m3 gylle, som koster 20 kroner/m3 at få afsat ved 

naboejendommen. I alt giver det 10.000,- årligt i øget omkostninger, hvilket giver 500.000 

over uendelig tid, se SEGES notat eller IFRO’ notat side 13 (10.000 (tab) / 0,02 

(diskonteringsrenten) = 500.000). Nogle kommuner vil sikkert regne med 30 år, da de 

generelle regler om husdyr jo kan laves om med tiden. Et sådant argument kan modgås 

med, at reglerne jo også kan strammes med tiden, så tabet bliver endnu større. Når 

tinglysningen er permanent, skal erstatningen også være beregnet ud fra en uendelig 

tidshorisont 

 

Den totale erstatning er derfor på 1.760.000 kroner.  

 

Landmanden anmoder SKAT om et bindende svar vedr. skattemæssige konsekvenser i 

sagen. 

https://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2009/0904
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Metode 2 (fortsat landbrug på arealet, men uden brug af pesticider) 

 

Et BNBO på 2,5 hektar er udpeget omkring en boring til et mindre lokalt vandværk. 

Arealet ligger i forlængelse af en græsmark til nogle kvier. Landmanden, kommunen og 

vandværket bliver enige om, at arealet tinglyses med en servitut mod anvendelse af 

pesticider, men at det fortsat kan gødes med kvælstof op til normen. For at få rette 

marklinjer, tilpasses arealet til samlet 3,0 hektar.  

 

Fra tidligere udredninger om tabsprocenter ved pesticidfri drift bliver det gennemsnitlige 

jordrentetab cirka 1.700 kroner/hektar/år på tværs af afgrøder og landsdele, se bilag 1 

nedenfor. Omregnet til et værditab giver det 85.000 kroner per hektar (1.700/0,02) ved en 

diskonteringsrente på 2 pct. Det er her meget vigtigt at holde sig for øje, at der er tale om 

gennemsnitsbetragtninger på tværs af landsdele og afgrøder. IFRO har forholdt sig til 

diskonteringsrenten på side 4 i deres notat om erstatningsfastsættelse, hvori det 

konkluderes, at 2 pct. vurderes at være ”et realistisk niveau…”, side 4 i IFRO’ notat) 

 

3 hektar BNBO x 86.000 kroner/hektar = 258.000 kroner. 

 

Desuden har landmanden haft udgifter til konsulent og landmåler (alt medtages) på i alt 

25.000 kroner. 

 

Den totale erstatning er derfor på 283.000 kroner.  

 

Landmanden anmoder SKAT om et bindende svar vedr. skattemæssige konsekvenser i 

sagen. 

 

Metode 3 (jordfordeling) 

 

I mange af landets kommuner vil der være god mulig for at aftale en jordfordeling mellem 

landmanden og kommunen også kaldet et mageskifte. Der er eksempler på områder, 

som kommuner har opkøbt med henblik på skovrejsning, som så kan byttes med jord i 

BNBO. 

 
Landbrug & Fødevarer arbejder gennem flere juridiske sager for, at erstatningerne bliver 

hævet, f.eks. i Beder- og Egedal-sagerne. På nuværende tidspunkt er sagerne ved 

taksationsmyndighederne. I følgegruppen for BNBO har Landbrug & Fødevarer også 

taget erstatningsspørgsmålet op og vil gøre det igen, hvis der opstår et behov. 

 
 

B.5.) Finansiering 

 

I den politiske tillægsaftale er der også punkter om finansieringen, hvor der skrives: 

 
”Aftaleparterne er enige om at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra 
erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO, og at de berørte landmænd modtager 
erstatning eller kompensation for deres tab via vandtaksten, således at der ydes 
erstatning i fase 1 og kompensation i fase 2” 

 

”Følgegruppen vil skulle anvise løsninger inden for rammerne af den eksisterende 

regulering, såfremt der opstår tilfælde, hvor forbrugeren oplever prisstigninger ud over det 
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forventelige. Herunder kan det bl.a. være relevant at se på mulighed for at sammenlægge 

vandselskaber og fondssamarbejde.”  

 

Finansieringen af BNBO-erstatningen afholdes således af vandselskabet (kommunen kan 

også medfinansiere), som efterfølgende kan dække omkostningerne direkte på 

vandtaksterne. Finansieringen over kubikmeterprisen er en udfordring for større 

vandforbrugere, især i små forsyninger, som fx husdyrbrug, mejerier, slagterier mv., som 

vil komme til at betale en forholdsmæssig stor del af regningen. Særligt problematisk er 

det for en landmand, som erstattes for indsatser på dyrkningsfladen, men i samme 

omgang modtager en ekstraregning for vand til sit husdyrbrug og således er med til at 

betale sin egen erstatning. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at de fremtidige løsninger skal finansieres på en måde, så 

det giver så lave meromkostninger som muligt for virksomheder og husdyrbrug. 
 

Finansieringsmuligheder 

Nedenstående beskriver en række muligheder for at reducere vandregningen for større 

vandforbrugere, så ekstraregning for BNBO-indsats minimeres eller helt opvejes. 

 

I den forbindelse er det vigtigt at landbrugsforeningen aktivt går i dialog med kommunen 

og vandværkerne for at finde en fordelagtig lokal løsning. Det gælder således om at søge 

indflydelse både ved kommunen og vandværkerne. 

 

Trappemodel og fast bidrag 

Ved at indføre en trappemodel i betalingen for vandet, som falder ved stigende mængder, 

opnås flere fordele. Dels vil betalingen bedre afspejle de reelle omkostninger for vandet 

for større vandforbrugere (en øget grad af ”kostægthed”), og dels opnås en lavere samlet 

omkostning for de større vandforbrugere. 

 

Et eksempel på en trappemodel fra Lemvig Vand kan ses nedenfor: 

 

Kubikmeter  Pris/kr.  Prisreduktion ift. taksten i første trin 

0-1.000   6,7                                        

1.000-3.000  3,35  50 % 

3.000-5.000  2,32  65 % 

Over 5.000  1,65  75 % 

 

Kilde: Lemvig Vand & Spildevand, Takstblad 2019 for drikkevand, gældende fra 1. januar 

2019 

 

Foruden en trappemodel kan der indføres et fast bidrag, eller et eksisterende fast bidrag 

kan øges. Det vil bidrage med samme effekt som en trappemodel, dvs. en mere kostægte 

betaling samt en lavere samlet betaling for store vandforbrugere. 

 

Fordeling af omkostningerne inden for en kommune 

For at minimere omkostningerne i en forsyning, hvor der fx er forholdsmæssigt store 

BNBO, er det muligt, at omkostningerne fordeles bredere mellem alle forsyninger inden 

for en kommune. Det vil udjævne prisstigningerne, og det kan også kombineres med en 

trappemodel og stigning i det faste bidrag. 

 

http://www.lvs-as.dk/files/2715/4651/8517/Takstblad_2019_vand.pdf
http://www.lvs-as.dk/files/2715/4651/8517/Takstblad_2019_vand.pdf
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Der samarbejdes på tværs i Sønderborg Kommune via et vandsamarbejde ”Sønderborg 

Vandråd”. Hvert vandværk/forsyning indbetaler til en fælles pulje (der faktureres 48 

øre/m3, som var niveauet for den tidligere afgift til grundvandskortlægning). 

Vandværkernes udgift til grundvandssikring dækkes for de mindste vandværkers 

vedkommende af en stigning i det faste bidrag, også kaldet ”hanebidraget”, som er den 

faste del af vandprisen og uafhængig af vandforbrug (55 kroner/forbruger/år).  De største 

forsyninger, f.eks. Sønderborg Forsyning, hæver (fastholder) vandprisen med de 48 

øre/m3. Ved projekter med skovrejsning betaler vandrådet 20 pct. af udgiften, 40 pct. 

dækkes af kommunen, og slutteligt dækker Naturstyrelsen de sidste 40 pct. og får 

rettigheder og forpligtigelser til skoven. Kommunen har ydet et lån til vandrådets bidrag 

med en 10-årig afdragsordning med bankgaranti. Ved dyrkningsaftaler betaler 

vandværket 20 pct. og vandrådet 80 pct. af udgifterne (kilde: Peter Petersen, formand 

Sønderborg Vandråd) http://www.sonderborg-vandraad.dk/   

 

I det omfang følgegruppen for BNBO bliver bekendt med udfordringer, fx med høje 

vandpriser for store vandforbrugere, vil Landbrug & Fødevarer arbejde for, at der bliver 

etableret samarbejde med øvrige vandforsyninger med henblik på en bedre fordeling af 

omkostningerne. 

 

Parallelt med ovenstående arbejde presser Landbrug & Fødevarer på for, at 

vandforsyningerne i langt højere grad implementerer muligheden for en trappemodel i 

vandbetalingen, som i sig selv vil give prisreduktioner til store vandforbrugere. Derudover 

arbejdes der for at få strammet op på de effektiviseringskrav, som vandforsyningerne er 

underlagt, samt give landmanden langt bedre muligheder for at etablere sin egen 

vandboring, hvis omkostningerne til vandværket løber løbsk. 

 

 

C) Andre foranstaltninger i BNBO 

 

En alternativ metode til at yde erstatning til lodsejer er at sikre området mod risikoen for 

udvaskning af pesticider til grundvandet ved fx at flytte boringen til en skov eller at 

etablere dybe boringer, hvor der ikke er samme risiko for nedsivning. En flytning eller 

dybere boring vil medføre en grad af ekstraomkostninger, som i sidste ende også vil blive 

pålagt vandprisen. 

 

Landbrugsforeningerne bør undersøge, om kommunen har undersøgt mulighederne for 

at flytte vandforsyningen væk fra landbrugsarealerne. Der er eksempler på kommuner, 

som helt eller delvist forfølger dette spor f.eks. Herning eller Syddjurs.  
 
 

D) Yderligere informationer 
 
Som landboforening kan man søge yderligere hjælp til BNBO-indsatsen ved SEGES : 

 

Poul Henning Petersen, pesticidspecialist, indsatsbehov mv., 8740 4354, php@seges.dk 

Rikke Krogsgaard Laursen, hydrolog, BNBO’ størrelse mv., 8740 5120, rila@seges.dk  

Esben Aggerbeck Stampe, SEGES, erstatningsudmåling mv. 8740 6673, 

esas@seges.dk  

 

Som landmand kan man søge hjælp ved sin lokale landboforening. 

 

http://www.sonderborg-vandraad.dk/
mailto:php@seges.dk
mailto:rila@seges.dk
mailto:esas@seges.dk
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Links: 

L&F nyheder om BNBO: 

1: https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2019/3/pesticidaftale-hvad-betyder-den?lfpolitik  

2: https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2019/47/ny-rapport-erstatninger-for-bnbo-skal-ske-til-markedspris 

3: https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2019/34/bnbo-lovforslag-om-sproejtefrie-zoner-er-i-hoering  

4: https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2019/50/til-folkevalgte-og-konsulenter-bliv-klar-til-at-raadgive-

landmaend-om-bnbo-

ere?https://lf.dk/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LandbrugPolitik  

5: https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2020/10/soeg-indflydelse-bnbo-proces-kraever-lokal-

dialog?https://lf.dk/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LandbrugPolitik  

 

SEGES / LandbrugsInfo nyheder om BNBO med links til vejledninger mv.: 

1: https://www.landbrugsinfo.dk/public/5/3/1/grundvand_landmand_vejledning_indsatsplanlaegning_bnbo 

2: https://www.landbrugsinfo.dk/public/4/2/3/grundvand_bnbo_boringsnare_beskyttelsesomrader  

3: https://www.landbrugsinfo.dk/basis/e/2/c/grundvand_vurderinger_boringsnare_beskyttelsesomrader_bnbp 

 

Lovgrundlag, politiske aftaler og politiske udmeldinger om BNBO: 

 

Lov der danner rammen for at kommunerne skal lave en risikovurdering: 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l31/20191_l31_som_vedtaget.pdf  

Bekendtgørelsen som udmønter loven og som pålægger vurdering og indberetning: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1476  

Vejledning til kommunerne hvorledes vurdering af indsatsbehovet skal foretages: 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/06/978-87-7038-195-6.pdf 

Miljøstyrelsen hjemmeside med BNBO relaterede dokumenter 

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/  

Spørgsmål / svar om BNBO: 

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/faq/  

 
Hyrdebrev mv. fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Hyrdebrev.pdf  

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/minister-til-kommuner-beskyt-drikkevandet-nu/  

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ellemann-jensen-nu-skal-det-vaere-slut-med-at-sproejte-ved-

drikkevandsboringer/  

Nyheder fra miljøminister Lea Wermelin 

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/bred-opbakning-til-styrket-beskyttelse-af-drikkevandet/  

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-lov-vil-stoppe-sproejtning-omkring-vandboringer/   

https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2019/3/pesticidaftale-hvad-betyder-den?lfpolitik
https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2019/47/ny-rapport-erstatninger-for-bnbo-skal-ske-til-markedspris
https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2019/34/bnbo-lovforslag-om-sproejtefrie-zoner-er-i-hoering
https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2019/50/til-folkevalgte-og-konsulenter-bliv-klar-til-at-raadgive-landmaend-om-bnbo-ere?https://lf.dk/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LandbrugPolitik
https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2019/50/til-folkevalgte-og-konsulenter-bliv-klar-til-at-raadgive-landmaend-om-bnbo-ere?https://lf.dk/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LandbrugPolitik
https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2019/50/til-folkevalgte-og-konsulenter-bliv-klar-til-at-raadgive-landmaend-om-bnbo-ere?https://lf.dk/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LandbrugPolitik
https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2020/10/soeg-indflydelse-bnbo-proces-kraever-lokal-dialog?https://lf.dk/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LandbrugPolitik
https://lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2020/10/soeg-indflydelse-bnbo-proces-kraever-lokal-dialog?https://lf.dk/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LandbrugPolitik
https://www.landbrugsinfo.dk/public/5/3/1/grundvand_landmand_vejledning_indsatsplanlaegning_bnbo
https://www.landbrugsinfo.dk/public/4/2/3/grundvand_bnbo_boringsnare_beskyttelsesomrader
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/e/2/c/grundvand_vurderinger_boringsnare_beskyttelsesomrader_bnbp
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l31/20191_l31_som_vedtaget.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1476
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/06/978-87-7038-195-6.pdf
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/faq/
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Hyrdebrev.pdf
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/minister-til-kommuner-beskyt-drikkevandet-nu/
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ellemann-jensen-nu-skal-det-vaere-slut-med-at-sproejte-ved-drikkevandsboringer/
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ellemann-jensen-nu-skal-det-vaere-slut-med-at-sproejte-ved-drikkevandsboringer/
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/bred-opbakning-til-styrket-beskyttelse-af-drikkevandet/
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-lov-vil-stoppe-sproejtning-omkring-vandboringer/
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Produktions

værdi
1

Tabspct. Tab som følge 

heraf

Omkostninger til 

kemikalier
2

Årligt netto 

jordrentetab
3

Værditab 

(uendelig 

annuitet)

Fordeling af 

afgrøder 

(dyrket areal)4

Bidrag til 

jordrentetab 

Bidrag til 

værditab pr. ha
5

Hvede 11.236         0,28 3.146                 960                         2.187                54.663             28% 602                  15.042                 

Vårbyg 8.487            0,19 1.613                 391                         1.222                30.540             28% 344                  8.603                   

Vinterbyg 9.176            0,215 1.973                 732                         1.241                31.031             5% 64                    1.612                   

Rug og triticale 8.805            0,12 1.057                 565                         492                   12.297             6% 28                    707                       

Havre og blandsæd 7.911            0,28 2.215                 390                         1.825                45.635             3% 46                    1.143                   

Sukkerroer 23.868         0,14 3.341                 2.457                      885                   22.120             1% 11                    271                       

Industrikartofler 25.255         0,42 10.607               2.587                      8.020                200.511           1% 99                    2.473                   

Græsfrø 13.222         0,5 6.611                 865                         5.747                143.663           3% 196                  4.892                   

Ærter 7.644            0,21 1.605                 698                         907                   22.679             1% 7                       169                       

Kartofler 47.354         0,42 19.889               2.948                      16.941              423.522           1% 158                  3.962                   

Majs (grovfoder) 11.009         0,16 1.761                 655                         1.106                27.660             8% 92                    2.308                   

Helsæd (grovfoder) 6.369            0,13 828                    319                         509                   12.715             15% 76                    1.903                   

I alt 100% 1.723               43.086                 

E) Bilag 1  

 

Bilag 1: Beregninger af jordrentetab og værditab før sædskifteændringer, mv., baseret på 

Bichel-udvalgets tabsprocenter fra 1998 (kr. pr. hektar). (L&F internt notat)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Produktionsværdi er opgjort som produktionsværdi i alt og omkostninger som omkostninger i alt. 

Værdierne er beregnet som gennemsnit for 2012-2014.  

2) Primært pesticider. 

3) Det er forudsat, at der ikke sker forskydninger i de faste og delvist faste omkostninger. De delvist 

faste omkostninger omfatter arbejdskraft samt afskrivninger og rentebelastning på inventar. 

4) Arealfordelingen er beregnet ud fra absolutte arealer for de viste, udvalgte afgrøder. 

Procentfordelingen svarer således ikke helt til den relative fordeling, hvis alle afgrøder medregnes.  

5) Forudsat rente 4 pct. 

Kilde: Udvalgte tabsprocenter fra Bichel-udvalgets rapport, Danmarks Statistik: 

REGNPRO1: Dækningsbidrag og jordrente efter regnskabsposter for planter og produktionsgrene 

og egne beregninger 

 

Værditabet afhænger som nævnt meget af renteforudsætningen. Ved en rente på fx 2 

pct. bliver værditabet ca. 86.000 kr. 

 

 


